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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Temmuz 2020) 

 

Buğday  
 
Brezilya: Üretim beklentisi geçen yıla göre artış gösterdi 
 
Brezilya’da buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 5,7 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre 0,2 milyon ton, bir önceki yıla göre de 0,5 milyon ton artış 
göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 2,2 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 0,1 milyon 
hektar (%4), bir önceki yıla göre de 0,14 milyon hektar (%7) artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.62 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %3, son beş yılın ortalamasına göre de %2 artış 
göstermiştir. 
 
AB27 ve Birleşik Krallık: Üretim daha da düşüş göstermektedir 
 
AB‘de (AB27 ve Birleşik Krallık) buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 139,5 
milyon tondur. Üretim beklentisi, bir önceki aya göre 1,5 milyon ton, bir önceki yıla göre 15,4 
milyon ton, son beş yılın ortalamasına göre de 10,2 milyon ton düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 25,3 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre 0,9 milyon hektar, son beş yılın ortalamasına göre de %4 
düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5.52 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %1, 
bin önceki yıla göre %7 düşüş göstermiştir. 
 
Fas: Üretim 2020’de hızla düşüş göstermektedir 
 
Fas’ta buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 2,7 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %23, bir önceki yıla göre 1,3 milyon ton (%33), son beş yılın 
ortalamasına göre de 5,9 milyon ton (%54) düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 2,7 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre de 0,05 milyon hektar, son beş yılın ortalamasına göre de 
%8 düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.00 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%23, son beş yılın ortalamasına göre de %49 düşüş göstermiştir. 
 
Rusya: Kışlık buğday üretimi düşüş gösterirken; bahar buğdayı üretimi artış gösterdi 
 
Rusya‘da buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 76,5 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %1 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %4 artış göstermiştir.  
 
Buğday üretim beklentisinin 56,0 milyon tonu kış buğdayını, 20,5 milyon tonu da bahar 
buğdayını içermektedir.  
 
ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Rusya için ürün üretim beklentilerinde Kırım’ı hariç tutmaktadır.  
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Hasat alanı beklentisi, bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 27,7 milyon hektardır. 
Beklenen hasat alanı, bir önceki aya ve yıla göre %1 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.76 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %1 
düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %3 artış göstermiştir. 

 

Pamuk 
 
Pakistan: Yüksek ekilen alanda üretim beklentisi revize edildi 
 
Pakistan’da pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 6,5 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında 0,2 milyon balya (%3), bir önceki 
yıla göre de 0,3 milyon balya (%5) artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 2,4 milyon hektar olup bir önceki aya göre 0,2 milyon hektar artış 
gösterirken, bir önceki yıla göre 0,05 milyon hektar (%2) düşüş göstermiştir.  
 
Ürün beklentisi, hektar başına 590 kilogram olup, son beş yılın ortalamasına göre %6 düşüş 
göstermiştir. 
 
Meksika: Başlıca pamuk üreten eyaletlerde, hasat alanı beklentisi düşüş göstermiştir 
 
Meksika’da pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 1,05 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki aya göre %9, bir önceki yıla göre de %33 düşüş 
göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 160,000 hektar olup, bir önceki aya göre %3, bir önceki yıla göre de %29 
düşüş göstermiştir.  
 
Ürün beklentisi, hektar başına 1,429 kilogram olup, bir önceki yıla göre %6 düşüş göstermiştir. 

 
Mısır 
 
Kanada: Hasat alanı ve üretim beklentisi aşağı yönlü revize edilirken; elde edilen ürün de 
rekor beklenmektedir 
 
Kanada’da mısır üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 14,6 milyon tondur. Beklenen üretim, 
bir önceki aya göre 1,0 milyon ton (%6) düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %9, son beş 
yılın ortalamasına göre de %6 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 1,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %7, bir 
önceki yıla göre %3 düşüş gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre de aynı seviyelerde 
gerçekleşmiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 10,4 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %13, son beş yılın ortalamasına göre de %6 artış 
göstermiştir.  
 

Pirinç 
 
Sri Lanka: Hasat alanı beklentisi artış göstermiştir 
 
Sri Lanka’da pirinç üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 4,4 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %5 artış gösterirken, bir önceki yıla göre %4 düşüş 
göstermiştir. 
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Hasat alanı beklentisi 1,0 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %3 artış göstermiştir.  
 
Üreticiler, Haziran ayının başında Yala mahsulünün ekimini tamamladılar. Yala mahsulü 
yaklaşık %40 ürün verirken, Maha mahsulü Ekim ayında ekilecektir. 
USDA, toplam pirnç tahmini için Yala mahsulünü ve Maha mahsulünü birleştirmektedir. 
 

Kolza 
 
Kanada: Hasat alanı ve üretim beklentisi aşağı yönlü revize edildi 

 
Kanada‘da kolza üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 19,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim bir önceki aya göre 0,9 milyon ton (%5) düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre değişim 
göstermemiştir. Son beş yılın ortalamasına göre de %4 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 8,3 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki aya göre %5 düşüş 
gösterirken, bir önceki yıla göre değişim göstermemiştir. Son beş yılın ortalamasına göre de 
%4 düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.29 ton olup, bir önceki aya göre ve bir önceki yıla 
göre değişim göstermezken, son beş yılın ortalamasına göre de aynı seviyede gerçekleşmiştir.  

 

Soya 
 
Hindistan: Dikim işlemlerinin ilerlemesi, yapılan programın önünde gerçekleşmektedir 
 
Hindistan’da soya üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 10,5 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %13 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 11,40 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki yıla göre %5 
düşüş göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 0.92 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre 
%19 artış göstermiştir.  

 
Ayçiçeği 
 
Ukrayna: Üretimde yeni bir rekor beklenmektedir 
 
Ukrayna’da ayçiçeği üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 17,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %3 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 6,6 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %3 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.58 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya ve bir 
önceki yıla göre değişim göstermemiştir.  

 
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı 
 
 

 

 


