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Buğday 
 
Avrupa Birliği: Kuzey ülkelerindeki kuraklık, üretim beklentisini 4.4 milyon ton 
düşürmüştür. 
 
ABD tarım bakanlığına göre, Avrupa Birliği’nde buğday üretim tahmini 2018/2019 yılı için 145 
milyon tondur. Üretim beklentisi tahminleri geçen ay ile karşılaştırıldığında 4.4 milyon ton 
(%3), bir önceki yıla göre 6.6 milyon ton, son 5 yılın ortalamasına göre ise %4 daha düşüktür. 
 
Ukrayna: Bozkır bölgesindeki sıcak ve kuru hava, tahmini verimi düşürdü.  
 
Ukrayna’da buğday için, 2018/2019 yılı tahmini 25.5 milyon ton üretim beklenmektedir. 
Beklenen üretim tahmini, geçen ay ile karşılaştırıldığına 1 milyon ton, bir önceki yıla göre ise 
1.5 milyon ton daha düşüktür. 
 
Avustralya: Tahmini üretim aşağıya doğru revize edildi. 
 
Avustralya’da buğday için, 2018/2019 yılı tahmini 22 milyon ton üretim beklenmektedir. 
Beklenen üretim tahmini geçen ay ile karşılaştırıldığında 2 milyon ton (%8) düşüş gösterirken 
bir önceki yıla göre ise 0.7 milyon ton (%3) daha fazla olmuştur. 
 
Rusya: Kuraklık, kışlık buğday için tahmini verim beklentisini azalttı 
 
Rusya’da buğday için, 2018/2019 yılı tahmini 67 milyon ton üretim beklenmektedir. Üretim 
beklentisi geçen ay ile karşılaştırıldığında 1.5 ton, bir önceki yılın rekor seviyesinden 18 milyon 
ton düşmüştür. 
 

Ayçiçeği 
 
Ukrayna: Ana üretim bölgesindeki şiddetli kuraklık 
 
Ukrayna’da ayçiçeği için, 2018/2019 yılı tahmini 13.5 milyon üretim beklenmektedir. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 2 milyon ton, bir önceki yıla göre ise 0.2 milyon ton 
daha düşüktür. 
 
Rusya: Kuraklık, verim beklentilerini azaltmasına rağmen rekor üretim seviyesini korudu 
 
Rusya’da ayçiçeği için, 2018/2019 yılında 10.5 milyon ton üretim beklenmektedir. Üretim 
beklentisi geçen ay ile karşılaştırıldığında 1 milyon ton aşağıda, geçen yıla göre ise 0.1 milyon 
ton daha fazladır.  
 

Soya Fasulyesi 

 
Brezilya: Bölgedeki üretim tahmini %7 artış gösterdi. 
 
Brezilya’da soya fasulyesi için, 2018/2019 yılı tahmini 120.5 milyon ton rekor üretim 
beklenmektedir. Beklenen üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 2.5 milyon ton (%2), bir 
önceki yıla göre ise %1 daha fazladır. 
 
 
 



 
Kanada: 2018/ 2019 yılı tahmin edilen üretim miktarı bir önceki yılın rekor seviyesinden 
düştü. 
  
Kanada’da soya fasulyesi için, 2018/2019 yılı tahmini 7.3 milyon tondur. Üretim beklentisi 
geçen ay ile karşılaştırıldığında %6, bir önceki yıla göre ise %9 daha düşüktür. 

 
Kolza Tohumu 
 
Avrupa Birliği: Üretim tahmini üst üste iki aydır düşüyor.  
 
Avrupa Birliği’nde kolza tohumu, 2018/2019 yılı tahmini 20.2 milyon ton üretim beklemektedir. 
Üretim beklentisi geçen ay ile karşılaştırıldığında 1.6 milyon ton (%7), bir önceki yıla göre ise 
%9 daha düşüktür. 
 

Pamuk 
 
Brezilya: Üretim beklentisi yükseldi 
 
Brezilya’da pamuk üretim beklentisi, 2018/2019 yılı tahmini 9.5 milyon ton ile rekor sevide 
gözüküyor. Üretim beklentisi geçen ay ile karşılaştırıldığında 0.5 milyon balya (%6), bir önceki 
yıla göre ise 0.3 milyon balya (%3) daha fazladır. 
 

Mısır 
 
Brezilya: 2017/ 2018 yılı tahmin edilen üretim miktarı düşürüldü 
 
Brezilya’da mısır üretim beklentisi, 2017/2018 yılı tahmini 83.5 milyon tondur. Üretim beklentisi 
geçen ay ile karşılaştırıldığında 1.5 milyon ton, geçen yıla göre ise 15 milyon ton daha düşüktür. 
 
Rusya: Güney Rusya’daki kuraklıktan dolayı üretim beklentisi % 20 düşüş gösterdi 
 
Rusya’da mısır üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 12 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 3 milyon ton, bir önceki yıla göre ise 1.2 milyon ton 
daha düşüktür. 
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