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Ay Çekirdeği 
 
Türkiye: Üretim beklentisi, elverişli büyüme koşulları sayesinde rekor düzeyde 
 
Türkiye’de ay çekirdeği üretim beklentisi, 2018/2019 yılı tahmini 1.8 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 0.1 milyon ton, bir önceki yıla göre 0.3 milyon ton artış 
göstermiştir. 
 
Ekim alanı ise 750.000 hektar olup geçen ay ile karşılaştırıldığında 25.000 hektar, bir önceki 
yıla göre ise %7 artış göstermiştir. 
 
Ayçiçeği yetiştirme bölgelerindeki yağış ve sulama kaynakları, ekin dönemi boyunca 
bölgelerinin birçoğunda ortalamanın üzerinde seyretmiş, bu durumu gelişme ve olgunlaşma 
dönemi boyunca iyi zamanlanmış yağmurlar izlemiştir. 
 
Normalleştirilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi (NDVI), ayçiçeği yetiştirme sezonları boyunca 
ortalamanın üzerinde olmuştur. Tahmini verim, bir önceki aya göre değişmeyerek, geçen yıla 
göre ise %8 artarak, hektar başına 2.40 ton ile rekor seviyesindedir. Hasatlar Ağustos ayında 
başlamış olup genelde Ekim ayına kadar devam etmektedir. 
 

Pamuk 
 
Hindistan: Üretim beklentisi, 2018’deki zayıf güneybatı muson rüzgârlarından etkilendi 

 
Hindistan’da pamuk üretim beklentisi, 2018/2019 yılı tahmini 28.7 milyon tondur. Beklenti bir 
önceki yıla göre %1 düşüş göstermiştir. Ekin alanı beklentisi 12.3 milyon hektar olup geçen ay 
ile karşılaştırıldığında %3 artmış, bir önceki yıla göre hafif düşüş göstermiştir. 

 
Avustralya: Üretim beklentisi, düşürüldü 
 
Avustralya’da pamuk üretim beklentisi, 2018/2019 yılı tahmini 2.5 milyon ton,480 pound 
balyadır. Beklenen üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 0.5 milyon balya, bir önceki yıla 
göre 2.2 milyon (%47) düşüş göstermiştir. Hasat alanı beklentisi 0.3 milyon hektar olup 
geçen aya göre % 20, bir önceki yıla göre de %43 düşüş göstermiştir. 
 

Mısır: Ekin alanı, 2016’nın en düşük seviyesine ulaştıktan sonra artış gösterdi  
 
Mısır’da pamuk üretim beklentisi, 2018/2019 yılı tahmini 450.000 480 pound balyadır. 
Beklenen üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 30.000 balya (%7), bir önceki yıla göre 
150.000 balya (%50) artış göstermiştir. 
 
Ekim alanı beklentisi ise 135.000 hektar olup, geçen ay ile karşılaştırıldığında 10.000 hektar 
(%8), bir önceki yıla göre ise 44.000 hektar (%48) artış göstermiştir. 
 

Mısır 
 
Çin: Üretim beklentisi, geçen yıla göre arttı  
 
Çin’de mısır üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 255 milyon tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında sabit kalırken, bir önceki yıla göre %4, son beş yılın 
ortalamasına göre ise %3 artış göstermiştir.  
 



 
 
Rusya: Üretim beklentisi, Güney Bölgesi’ndeki verilere göre geçen yıla oranla %40 düşüş 
gösterdi 
 
Rusya’da mısır üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 11 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 1 milyon ton, bir önceki yıla göre 2.2 milyon ton düşüş 
göstermiştir. 
 
Mısır: Üretim beklentisi, çiftçilerin ekim alanını artırması sebebiyle rekor seviyede  
 
Mısır’da mısır üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 6.8 milyon tondur. Beklenen 
üretim hem geçtiğimiz ay hem de geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında 0.4 milyon ton (%6) 
artış göstermiştir. Hasat alanı beklentisi 85.000 hektar olup geçen ay ve geçen yıla göre 
5.000 hektar (%6) artış göstermiştir. 
 

Pirinç 
 
Mısır: 2010’dan beri en düşük ekim alanı seviyesi 
 
Mısır’da pirinç üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 4.1 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %15, bir önceki yıla göre ise %35 düşüş göstermiştir. 
 
Filipinler: Üretim beklentisi, Mangkhut Tayfunu sebebiyle düşürüldü 
 
Filipinler’de pirinç üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 12.2 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ve geçen yıla göre %1 düşüş göstermiştir. 
 
Madagaskar: Üretim beklentisi, olumlu hava koşulları sebebiyle artırıldı 
 
Madagaskar’da çekilmiş pirinç üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 2.75 milyon 
tondur. Beklenen üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %19, bir önceki yıla göre %39, son 
beş yılın ortalamasına göre ise %18 artış göstermiştir. 

 
Buğday 
 
Avustralya: Üretim beklentisi, aşağı yönlü revize edildi 

 
Avustralya‘da buğday üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 18.5 milyon tondur. 
Üretim beklentisi geçen ay ile karşılaştırıldığında 1.5 milyon ton (%8), bir önceki yıla göre ise 
2.8 milyon ton (%13) düşüş göstermiştir. 
 
Rusya: Üretim beklentisi, Ural Bölgesinde beklenenden düşük geldi 
 
Rusya’da buğday üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 70 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 1 milyon ton, bir önceki yılın rekor seviyedeki üretimi 
ile karşılaştırıldığında 15 milyon ton düşüş göstermiştir. 
 

Arpa 
 
Rusya: Resmi hasat raporuna göre verim, ortalama düzeyde 
 
Rusya’da arpa üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 16.5 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 1 milyon ton, bir önceki yılın rekor üretimine göre ise 
3.7 milyon ton düşüş göstermiştir. 
 

 



 
Yer Fıstığı 
 
Hindistan: Üretim beklentisi, muson rüzgârları sebebiyle etkilendi  
 
Hindistan‘da yer fıstığı üretim beklentisi, 2018/2019 yılı için tahmini 4.7 milyon tondur. Üretim 
beklentisi geçen ay ile karşılaştırıldığında %18, bir önceki yıla göre ise %29 düşüş 
göstermiştir. 
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