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Eylül 2020 Hububat Haberleri Raporu 
(30.09.2020) 

 
 Dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından olan Rusya’nın Tarım Bakanlığı: 

Yurt içi tedariki güvence altına alma ihtiyacı olursa; Ocak-Haziran 2021 dönemi 
için tahıl ihracat kotasını belirleyebileceğini söyledi. 

 

 Arjantin Özel Limanlar Odası Genel Müdürü; Arjantin'deki tahıl gemilerinin 

yüklenmesinin, kargo müfettişlerinin yüksek ücretler ve kısa çalışma saatleri 

talep eden 24 saatlik grevinden etkilendiğini ve sektör ve ülke ekonomisi için 

kayıplar yarattığını söyledi. 

 

 Avrupa Emtia Ürünleri Ticareti Derneği (COCERAL); AB’nin 2020 tahıl üretim 

beklentisini aşağı yönlü revize etti. İngiltere, Balkan ülkeleri ve 

İskandinavya’nın bazı bölgelerinde yapılan aşağı doğru revizyonlardan 

kaynaklandığını belirtti. 

 

 Çin Tarım Bakanı, mısır fiyatlarının artışından fon spekülasyonunun ve 
irrasyonel istifçiliğin sorumlu tutulacağını medyaya verdiği demeçte belirtti. 
 

 Ukrayna kışlık tahıl ekimi için son on yılın en kötü hava koşullarını yaşıyor. 
Ukrayna Ekonomi Bakanlığı; çiftçilerin kuraklık nedeniyle, 2021 hasadı için 
kışlık tahıl ekimine henüz başlayamadığını söyledi.  
 

 Fransız tahıl ihracatçıları temsilcisi; Cezayir'in Karadeniz menşeli ürünlerin 

ithal edilmesine izin vermek için buğday ithalat ihalesinin şartlarını 

değiştirdiğini söylüyor. Fransa'nın bu sezon Cezayir'e olan buğday ihracatını 

büyük oranla düşürmesinden dolayı bu kararın alındığı gözlemleniyor.  

 

 Çin'in Avustralya ihracatını inceleme altına alacağı konusunda uyarıda 

bulunmasının ardından bozulan siyasi ilişkiler; iki tarafında birbirlerine ticari 

zorluklar çıkarmasına neden oldu. Çin; Avustralya’nın buğday ihracatına 

“Gelişmiş Denetim” uygulayacağını söyledi.  

 

 Brezilya'nın mısır etanol endüstrisi, biyoyakıt talebindeki geçici bir düşüş ve 

rekor düzeyde yüksek mısır fiyatları nedeniyle yılmadan hızla büyüyor. 

Brezilya mısır çiftçileri, artan talebe daha fazla ekerek yanıt veriyorlar. 

 

 Mısır Tedarik Bakanlığı;  Dünyanın en büyük buğday ithalatçısı olan Mısır’ın, 

küçük çiftçiler ve üreticiler için koruma sağlamak; buğday, yağ, şeker ve pirinç 

stoklarını daha geniş pazarlara sunmak için devletin “Emtia Borsası” 

kurduğunu belirtti.  

 

 Birleşik Krallık’ın buğday hasadı için; hasat alanının son 40 yıldan beri en 
düşük seviyede gerçekleşmesi bekleniyor. Geçen sonbaharda aşırı yağışlı 
hava, ekilen alanı tüm kış mahsulleriyle önemli ölçüde sınırladı. Ancak mevcut 
beklentiler, 2021'de hasat için buğday ekilen alanın toparlanması yönünde 
gerçekleşiyor.  
 


