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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Eylül 2020) 

 

Mısır 
 
Romanya: Kuraklığa bağlı olarak üretim beklentisi 1,3 milyon düşüş göstermektedir 
 
Romanya’da mısır üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 11,6 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre 1,3 milyon ton (%10), bir önceki yıla göre 2,8 milyon ton (%19), son 
beş yılın ortalamasına göre de %3 düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 2,7 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya ve bir önceki 
yıla göre değişim göstermezken, son beş yılın ortalamasına göre %4 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 4,36 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%10, bir önceki yıla göre %19, son beş yılın ortalamasına göre de %7 düşüş göstermiştir.  
 
Brezilya: Mısır hasadında rekor üretim beklenmektedir 
 
Brezilya’da mısır üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 110,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki yıla göre 8 milyon ton (%8) artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 19,5 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki yıla göre 1 milyon 
hektar (%5) artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5,64 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%2 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %2 artış göstermiştir.  
 
Ukrayna: Kurak hava koşulları; mısır üretim kuşağında düşük verime neden olmaktadır 
 
Ukrayna’da mısır üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 38,5 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre %3 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %7 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 5,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %8 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 7,13 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %3, 
bir önceki yıla göre de %1 düşüş göstermiştir.  
 

Buğday  
 
Arjantin: Kurak hava koşulları verimi düşürmektedir  
 
Arjantin’de buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 19,5 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %5, bir önceki yıla göre de %1 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 6,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %6 düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.07 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%5 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %5 artış göstermiştir. 
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Rusya: Hem kış buğdayı hem de ilkbahar buğdayı hasatları devam ediyor 

 
Rusya‘da buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 78,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %6 artış 
göstermiştir.  
 
Buğday üretim beklentisinin 58,0 milyon tonu kış buğdayını, 20 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 28,3 milyon hektardır. 
Beklenen hasat alanı, bir önceki aya değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %4 artış 
göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.76 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %2 artış göstermiştir. 
 
Güney Afrika: Western Cape'deki elverişli yağışlar, elde edilen ürün beklentisini rekor 
seviyelere ulaştırdı 
 
Güney Afrika’da buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 1,97 milyon tondur. 
Üretim beklentisi, bir önceki aya göre 190.000 ton (%11),bir önceki yıla göre de 430.000 (%28) 
artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 520.000 hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre 20.000 hektar (%4) düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi, yağmurla beslenen buğdayın %90'ından fazlasının yetiştirildiği 
Western Cape eyaletindeki olumlu yağışlar nedeniyle hektar başına 3.78 tondur.  
 
Kanada: Rekor verim, üretim beklentisini yükseltiyor 
 
Kanada’da buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 36,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre 2 milyon ton (%6), bir önceki yıla göre %11, son beş yılın 
ortalamasına göre de %16 artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 9,9 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %1,           
bir önceki yıla göre %3, son beş yılın ortalamasına gör de %5 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.64 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%5, bir önceki yıla göre %9, son beş yılın ortalamasına göre de %10 artış göstermiştir. 
  
Avustralya: Geçen yıl gerçekleşen kuraklıktan sonra, üretim %88 artış gösterdi 
 
Avustralya’da buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 28,5 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre 2,5 milyon ton, bir önceki yıla göre de 13,3 milyon ton (%88) 
artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 13,0 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre 2,8 milyon hektar artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.19 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%10, bir önceki yıla göre %47, son beş yılın ortalamasına göre de %13 artış göstermiştir. 
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Soya 
 
Brezilya: Üretim beklentisi geçen sezona göre %6 artış gösterdi 
 
Brezilya’da soya üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 133 milyon tondur. Beklenen üretim, 
bir önceki aya göre 7 milyon ton (%6) artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 38,6 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre                
1,7 milyon hektar (%5) artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.45 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre  
%1 artış göstermiştir.  

 

Yer fıstığı 
 
Hindistan: Hasat alanı geçen yıla göre %21 artış göstererek, rekor seviyelere ulaştı 
 
Hindistan’da yer fıstığı üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 6,8 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre %10, bir önceki yıla göre de %9 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 5,9 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %9, bir 
önceki yıla göre de %21 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.15 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %10 düşüş göstermiştir.  
 
Kolza 
 
Kanada: Elde edilen ürünlerde iyileştirmenin gerçekleşmesi, üretimde hafifçe artışa neden 
oldu 

 
Kanada‘da kolza üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 19,5 milyon tondur. Beklenen 
üretim bir önceki aya göre 0,5 milyon ton (%3) artış gösterirken, bir önceki yıla göre değişim 
göstermemiştir. Son beş yılın ortalamasına göre de %2 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 8,3 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki yıla göre %2, son 
beş yılın ortalamasına göre de %5 düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.35 ton olup, bir önceki aya göre %3, bir önceki yıla 
göre %2, son beş yılın ortalamasına göre de %3 artış göstermiştir.  

 

Pamuk 
 
Hindistan: Hasat edilen alanın ulaştığı seviyelere bağlı olarak rekor verim elde edildi 
 
Hindistan’da pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 27,3 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında değişim göstermezken, son beş 
yılın ortalamasına göre %7 artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 3,3 milyon hektar olup, bir önceki aya göre %2, bir önceki yıla göre de 
%6 düşüş gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre aşağı yukarı aynı seviyede 
gerçekleşmiştir. 
 
Ürün beklentisi, hektar başına 1,826 kilogram olup, bir önceki aya göre %4, bir önceki yıla göre 
de %6, son beş yılın ortalamasına göre de %8 artış göstermiştir. 
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Pakistan: Hasat alanındaki düşüşlere bağlı olarak, üretim beklentisi aşağı yönlü revize edildi 
 
Pakistan’da pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 6,2 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki aya göre 0,3 milyon balya düşüş gösterirken, bir önceki 
yıla göre değişim göstermemiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 2,2 milyon hektar olup, bir önceki aya göre 0,2 milyon hektar, bir önceki 
yıla göre de hafifçe düşüş göstermiştir. 
  
Ürün beklentisi, hektar başına 614 kilogram olup, son beş yılın ortalamasına göre %2 düşüş 
göstermiştir. 

  
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı 


