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Avrupa Birliği Süt ve Süt Ürünleri Üretimi  

 (Güncelleme 20.02.2020) 
 

 AB-27 tereyağı fiyatları: 360 €/100 kg olarak gerçekleşmiştir. Son 4 haftada          

-0,8% düşüş göstermiştir. 

 

 AB-27 yağsız süt tozu fiyatları: 259 €/100 kg olarak gerçekleşmiştir. Son 4 

haftada -1,0% düşüş göstermiştir. 

 

 AB-27 yağlı süt tozu fiyatları: 304 €/100 kg olarak gerçekleşmiştir. Son 4 
haftada -0,4% düşüş göstermiştir.  
 

 AB-27 çedar fiyatları: 305 €/100 kg olarak gerçekleşmiştir. Son 4 haftada 
+0,8%  artış göstermiştir. 
 

 İtalya spot süt fiyatı düşüş göstererek 37,8 c/kg'a kadar gerilemiştir. (16 Şubat 
2020) 
 

 7. hafta; son 4 hafta ile karşılaştırıldığında, yem maliyetleri +0,2% artış 
gösterirken, enerji maliyetleri -6,7% düşüş göstermiştir. 
 

 Süt Ürünleri Mezat Platformu (Global Dairy Trade): Genel fiyat endeksi -2,9% 
düşüş göstermiştir. (2020'de 2. kez) Son açık artırmada tereyağı (-3,9%), 
yağlı süt tozu (-2,6%) ve yağsız süt tozu (-2,6%) düşüş gösterirken; çedar 
(+5,3%) artış göstermiştir. (18/02)  
 

 Okyanusya'da yağlı süt tozu fiyatları son 2 haftada önemli düşüş (-6,2%) 
göstermiştir. 
 

 Tereyağı fiyatları: AB-27 ve ABD fiyatları neredeyse aynı seviyede 
gerçekleşmiştir. 
 

 Yağsız süt tozu fiyatları: ABD fiyatları; AB-27 ülkelerine ve Okyanusya'ya göre 
daha rekabetçi konumdadır. 
 

 Çin'in ithalatı 2019'da arttı: Yağsız süt tozu (+23%), yağlı süt tozu (+29%), 
peynir (+6%), yoğunlaştırılmış süt (+26%) hacimce artış göstermiştir. 
 

 AB ve Birleşik Krallığı’n tereyağı, yağsız süt tozu ve peynir ihracatı; 2019'da 
iyi seviyelerde gerçekleşti. Sırasıyla +41%, +18% ve +6% artış göstermişlerdir. 
 

 AB ve Birleşik Krallığı’n ABD'ye tereyağı ve peynir ihracatı: 2019'da sırasıyla 
+21% (33860 ton) ve +4% (139101 ton) artış göstermiştir. 
 

 AB ve Birleşik Krallığı’n Japonya'ya tereyağı ve peynir ihracatı: Sırasıyla +48% 
ve +7% artış göstermiştir. 
 

 AB ve Birleşik Krallığı’n Kanada’ya peynir ihracatı: 2019'da +15% artış 
göstererek 8. sırada yer almıştır. 
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 AB ve Birleşik Krallığı’n 2019’da yağsız süt tozu ihracatı Çin'e +38%, 
Endonezya’ya +27% ve Filipinler’e +80% artış göstermiştir. 
 

 Aralık 2019'da süt üretimi: Yeni Zelanda’da düşüş gösterirken (-0,5%), 
Avusturalya’da sabit kaldı (% 0,0) ve ABD’de (+0,7%) artış gösterdi. 


