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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Haziran 2020) 

 

Buğday 
 
Ukrayna: Güney Ukrayna'da yaşanan kuraklık verimi düşürüyor 
 
Ukrayna’da buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 26,5 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %5, bir önceki yıla göre de %9 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 6,8 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %1, bir 
önceki yıla göre de %3 düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.90 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%6, bir önceki yıla göre de %6 düşüş göstermiştir. 
 
Rusya: Merkezdeki ve Volga Bölgelerindeki koşulların iyileştirilmesi; Kuzey Kafkasya 
Bölgesi'ndeki kötüleşen koşulları dengeliyor 

 
Rusya‘da buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 77,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %5 artış 
göstermiştir.  
 
Buğday üretim beklentisinin 57,0 milyon tonu kış buğdayını, 20,0 milyon tonu da bahar 
buğdayını içermektedir.  
 
ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Rusya için ürün üretim beklentilerinde Kırım’ı hariç tutmaktadır.  
 
Hasat alanı beklentisi, bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 27,5 milyon hektardır. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.80 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
değişim göstermezken, bir önceki yıla göre de %4 artış göstermiştir. 

 
AB27 ve Birleşik Krallık: Üretim beklentisinin 2,0 milyon ton düşüş göstererek, 141,0 milyon 
tona gerileyeceği tahmin edilmektedir 
 
AB‘de (AB27 ve Birleşik Krallık) buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 141,0 
milyon tondur. Üretim beklentisi, bir önceki aya göre 2,0 milyon ton %1, bir önceki yıla göre 
%9, son beş yılın ortalamasına göre de %6 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 25,3 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre 0,8 milyon hektar (%3), son beş yılın ortalamasına göre de 
%4 düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5.58 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %1, 
bin önceki yıla göre %6, son beş yılın ortalamasına göre de %2 düşüş göstermiştir. 
 
Türkiye: Kış Buğdayı: Elverişli hava koşullarına bağlı olarak; verimde rekor beklenmektedir 
 
Türkiye’de buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 19,5 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya ve bir önceki yıla göre 1 milyon ton (%5) artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 7,3 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya ve bir önceki 
yıla göre 0,3 milyon hektar (%4) artış göstermiştir. 
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Elde edilen ürün beklentisi rekor seviyeye yakın olarak, hektar başına 2.69 tondur. 
 
Çin: Verimde ve üretimde rekor seviyeler öngörülmektedir 
 
Çin’de buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 136,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre 1,0 milyon ton (%1), bir önceki yıla ve son beş yılın ortalamasına 
göre de %2 artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 24,0 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre 270.000 hektar (%1) artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5.67 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre 
neredeyse %1 artış göstermiştir. 

 
Hindistan: Rekor seviyede üretim beklenmektedir 
 
Hindistan’da buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 107,2 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki yıla göre %3 artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 30,5 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %4, bir 
önceki yıla göre de %5 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.51 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre 
hafifçe düşüş gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre de %12 artış göstermiştir. 
 

Arpa 
 
AB27 ve Birleşik Krallık:  Üretim beklentisi; bahar arpasındaki artışa bağlı olarak 1,4 milyon 
ton artış göstermiştir 

 
AB‘de (AB27 ve Birleşik Krallık) arpa üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 64,1 milyon 
tondur. Beklenen üretim bir önceki aya göre 1,4 milyon ton (%2), bir önceki yıla göre %2, son 
beş yılın ortalamasına göre de %7 artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 12,6 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki aya göre 0,3 
milyon hektar (%2), bir önceki yıla göre 0,2 milyon hektar (%1), son beş yılın ortalamasına göre 
de %2 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5.11 ton olup, bir önceki aya göre ve bir önceki yıla 
göre değişim göstermezken, son beş yılın ortalamasına göre %5 artış göstermiştir.   
 

Mısır 
 
Brezilya: 2019/20 ikinci hasat sezonuyla beraber rekor seviyede üretim gerçekleşti 
 
Brezilya’da mısır üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 101,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir önceki yıla göre aynı seviyede 
gerçekleşmiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 18,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 0,2 
milyon hektar (%1), bir önceki yıla göre de 1 milyon hektar (%5) artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5.49 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%1, bir önceki yıla göre de %5 düşüş gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre %5 artış 
göstermiştir.  
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Yer fıstığı 
 
Senegal: Güney bölümde ekimde gecikme gerçekleşti 
 
Senegal’de yer fıstığı üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 1,3 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre 0,15 milyon ton artış gösterirken, bir önceki yıla göre 0,12 milyon 
ton düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 1,2 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre 0,9 milyon hektar artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.08 tondur. Elde edilen ürün, son beş yılın 
ortalamasıyla aynı seviyededir.  
 

Pirinç 
 
Vietnam: Üretim beklentisi azalan hasat alanına bağlı olarak düşüş göstermektedir 
 
Vietnam’da pirinç üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 27,2 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %1, bir önceki yıla göre de %1 düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 7,5 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %1, bir 
önceki yıla göre de marjinal olarak %1 düşüş göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5,80 metrik tondur. Elde edilen ürün geçen aya göre 
marjinal olarak artış gösterirken, bir önceki yıla göre %1 düşüş göstermiştir.  
 
Küba: Yerel yağışlara rağmen üretim sınırlı olarak gerçekleşmiştir 
 
Küba’da pirinç üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 280.000 tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında ve bir önceki yıla göre değişim göstermemiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 125.000 hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %4 artış göstermiştir.  
 

Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3,45 metrik tondur. Elde edilen ürün geçen 
aya göre değişim göstermezken, bir önceki yıla ve son beş yılın ortalamasına göre 
de %4 düşüş göstermiştir. 
 
Pamuk 
 
Tanzanya: Elverişli yağışlardan sonra, bereketli bir hasat dönemi beklenmektedir 
 
Tanzanya’da pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 550.000 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında 110.000 balya artış gösterirken, 
bir önceki yıla göre 45.000 balya düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 580.000 hektar olup bir önceki aya göre 140.000 hektar artış 
gösterirken, bir önceki yıla göre 20.000 hektar düşüş göstermiştir.  
 
Ürün beklentisi, hektar başına 206 kilogram olup, son beş yılın ortalamasına göre %28 artış 
göstermiştir. 
 
 
 



   
 

15.Y.04 / 0 / 6.4.2018 

 

Meksika: Su ve tohumda yaşanan kıtlık; dikilen alanların azalmasına neden oluyor 
 
Meksika’da pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 1,15 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki yıla göre %27 düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 165,000 hektar olup, bir önceki yıla göre %27 düşüş göstermiştir.  
 
Ürün beklentisi, hektar başına 1,517 kilogram olup, bir önceki yıla göre hafifçe düşüş 
göstermiştir. 

 
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı 
 


