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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Nisan 2020) 

 

Soya 
 
Brezilya: Rio Grande do Sul'da Üretim beklentisi, şiddetli kuraklığa rağmen yüksek seviyede 
gerçekleşti 
 
Brezilya’da soya üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 124,5 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 1,5 milyon ton (%1) düşüş gösterirken, bir önceki yıla 
göre 7,5 milyon ton (%6) artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 36,9 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, geçen ay ile 
karşılaştırıldığında değişim göstermezken, bir önceki yıla göre de 1 milyon hektar (%3) artış 
göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün hektar başına 3,37 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre %1 düşüş 
gösterirken, bir önceki yıla göre%3, son beş yılın ortalamasına göre de %5 artış göstermiştir. 
 
Arjantin: Kurak seyreden hava şartları; mahsulün oluşumunu geciktirdi 
 
Arjantin’de soya üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 52 milyon tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında %4, bir önceki yıla göre de %6 düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 16,8 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, geçen ay ile 
karşılaştırıldığında %1 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %1 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün hektar başına 3,10 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre %3, bir önceki 
yıla göre de %7 düşüş göstermiştir. 

 
Pirinç 
 
Tayland: Üretimde geçen yıla göre %12 düşüş beklenmektedir 
 
Tayland’da pirinç üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 18 milyon tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında %3, bir önceki yıla göre de %12 düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 9,96 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre hafifçe 
düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre de %8 düşüş göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,74 metrik tondur. Elde edilen ürün geçen aya göre 
%2, bir önceki yıla göre de %4 düşüş göstermiştir.  

 
Vietnam: Kuraklığın sonucu olarak; bahar hasadında daha az alanda ekim gerçekleşti 
 
Vietnam’da pirinç üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 27,4 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %3 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre de 25,000 
ton artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 7,5 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya %2, bir önceki 
yıla göre de 30,000 hektar düşüş göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5,83 metrik tondur. Elde edilen ürün geçen aya göre 
%1 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre de hafifçe artış göstermiştir.  
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Mısır 
 
Endonezya: Çok geniş alana ekim yapılmasına rağmen, geciken mevsimsel yağışlara bağlı 
olarak üretim düşüş gösterdi 
 
Endonezya’da mısır üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 11,9 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre %6, bir önceki yıla göre de %1 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 3,8 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %3 düşüş 
gösterirken, bir önceki yıla göre de %3 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.13 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %4, 
bir önceki yıla göre de %3 düşüş göstermiştir.  
 
Brezilya: İlk hasat mevsimi olumlu şekilde gerçekleşti ve ikinci sezonda dikili alan rekor 
seviyelere ulaştı 
 
Brezilya’da mısır üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 101,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya ve bir önceki yıla göre de değişim göstermemiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 18,1 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre 0,6 milyon hektar %3 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5.58 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %3 düşüş göstermiştir, son beş yılın ortalamasına 
göre de %8 artış göstermiştir.  

 
Pamuk 
 
Avusturalya: Üretim beklentisi, bir önceki yıla göre %72 düşüş gösterdi 
 
Avusturalya’da pamuk üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini olarak 480 poundluk 0,625 
milyon balyadır. Beklenen üretim, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında 50,000 balya (%7), bir 
önceki yıla göre 1,58 milyon balya (%72) düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 60,000 hektar olup geçen ay ile karşılaştırıldığında değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %84 düşüş göstermiştir.  
 
Ürün beklentisi, hektar başına 2,268 kilogram olup, son beş yılın ortalamasının %23 üzerinde 
gerçekleşmiştir. 

 
Brezilya: Mato Grosso'da ikinci sezonda dikili alan rekor seviyede gerçekleşti 
 
Brezilya’da pamuk üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini olarak 480 poundluk 13,2 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında 0,2 milyon balya (%2), bir önceki 
yıla göre de 0,2 milyon balya (%2) artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 1,7 milyon hektar olup geçen ay ile karşılaştırıldığında değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre de 0,06 milyon hektar (%4) artış göstermiştir.  
 
Ürün beklentisi, hektar başına 1,691 kilogram olup, bir önceki yıla göre %2 düşüş gösterirken, 
son beş yılın ortalamasına göre %6 artış göstermiştir. 
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