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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Şubat 2020) 

 

Mısır 
 
Güney Afrika: Elverişli yağışlar hasat beklentisini arttırmaktadır 
 
Güney Afrika’da mısır üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 14,5 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre 0,5 milyon ton (%4), bir önceki yıla göre de 2,7 milyon ton (%23) 
artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 2,9 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre 0,3 milyon hektar (%12) artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5.00 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%4, bir önceki yıla göre %10, son beş yılın ortalamasına göre de %11 artış göstermiştir.  
 
Ukrayna: Hasat neredeyse rekor seviyede gerçekleşmiştir 
 
Ukrayna’da mısır üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 35,8 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre %1 artış gösterirken, bir önceki yıla göre hafifçe düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 7,16 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya %1, bir önceki 
yıla göre de %9 düşüş göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5.00 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%2, bir önceki yıla göre de %10 düşüş göstermiştir.  
 

Pirinç 
 
Nikaragua: Kurak hava koşulları nedeniyle, bir önceki yıla göre üretimde düşüş 
beklenmektedir 
 
Nikaragua’da pirinç üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 400 bin tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında 24 bin ton (%6), bir önceki yıla göre de %12 düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 103 bin hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki yıla göre %1 düşüş 
göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3,88 metrik tondur. Elde edilen ürün geçen yıla göre 
%11 düşüş göstermiştir.  
 
Guyana: İkinci hasat döneminde, üretim beklentisi neredeyse rekor seviyelere ulaştı 
 
Guyana’da pirinç üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 1,05 milyon tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında %3, bir önceki yıla göre de %9 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 178 bin hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %2, bir önceki 
yıla göre de %7 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5,90 metrik tondur. Elde edilen ürün geçen aya göre 
%1, bir önceki yıla göre de %2 artış göstermiştir.  
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Sri Lanka: Hasat alanlarında meydana gelen azalım nedeniyle, üretimde düşüş 
gerçekleşmiştir 
 
Sri Lanka’da pirinç üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 4,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %11, bir önceki yıla göre de %13 düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 0,9 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %10, bir 
önceki yıla göre de %8 düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 4,44 metrik tondur. Elde edilen ürün bir önceki yıla 
göre %6 düşüş göstermiştir.  

 
Buğday 
 
Fas: Üretimde 0,4 milyon ton düşüş gerçekleşmiştir 
 
Fas‘ta buğday üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 4,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre 0,4 milyon ton (%9), son beş yılın ortalamasına göre de (%34) 
düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 2,75 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla 0,1 milyon hektar (%4), son beş yılın ortalamasına göre de %7 
düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.45 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre %9, 
bir önceki yıla göre %44, son beş yılın ortalamasına göre de %27 düşüş göstermiştir. 

 
Soya 
 
Brezilya: Üretim beklenen hızda artış göstermeye devam ederse, rekor seviyede ürün 
beklenmektedir 
 
Brezilya’da soya üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 125 milyon tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında 2 milyon ton (%2), bir önceki yıla göre de 8,0 milyon ton (%7) 
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 3,39 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre %2, bir önceki 
yıla göre%4, son beş yılın ortalamasına göre de %6 artış göstermiştir. 
 
Ayçiçeği 
 
Ukrayna: Elde edilen ürün beklentisi, rekor seviyede gerçekleşmiştir  
 
Ukrayna‘da ayçiçeği üretimi beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 16,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %3, bir önceki yıla göre de %7 artış göstermiştir. 
 
Toplam hasat alanı beklentisi 6,2 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 
değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %5 düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.58 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%3, bir önceki yıla göre de %12 artış göstermiştir. 
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Palm Yağı 
 
Endonezya: Yağışların ortalamanın altında seyretmesinden dolayı, üretim beklentisi düşüş 
gösterdi 
 
Endonezya’da palm yağı üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 42,5 milyon tondur. 
Beklenen üretim bir önceki aya göre %1 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %2 artış 
göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 11,8 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %4 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.62 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre %1, 
bir önceki yıla göre de %2 düşüş göstermiştir. 
 
Malezya: Olumsuz hava koşulları, üretim beklentisini düşürdü 
 
Malezya’da palm yağı üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 19,8 milyon tondur. 
Beklenen üretim bir önceki aya göre %3, bir önceki yıla göre de %5 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 5,35 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %1 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.70 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre %3, 
bir önceki yıla göre de %6 düşüş göstermiştir. 
 

Pamuk 
 
Brezilya: İkinci sezon hasadı için ekimler başladı 
 
Brezilya’da pamuk üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini olarak 480 poundluk 12,7 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında 0,20 milyon balya (%2) artış 
gösterirken, bir önceki yıla göre 0,30 milyon balya (%2) düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 1,65 milyon hektar olup geçen ay ile karşılaştırıldığında 0,03 milyon 
hektar (%2), bir önceki yıla göre de 0,01 milyon hektar (%1) artış göstermiştir.  
 
Ürün beklentisi, hektar başına 1,676 kilogram olup, son beş yılın ortalamasının üzerinde 
gerçekleşmiştir. 
 
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı 
 

 


