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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Haziran 2021) 

 
Buğday 
 
AB: Mayıs ayındaki yağışlar nedeniyle üretim artış gösterdi 
 
AB‘de buğday üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 137,5 milyon tondur. Üretim beklentisi, bir önceki 
aya göre 3,5 milyon ton, bir önceki yıla göre 11,6 milyon ton ve son beş yılın ortalamasına göre de %5 artış 
göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 23,9 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki yıla göre değişim göstermezken, bir 
önceki yıla göre 0,8 milyon hektar %3 artış göstermiş, son beş yılın ortalamasına göre de %1 düşüş göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5,77 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %3, bir önceki yıla ve 
son beş yılın ortalamasına göre de %6 artış göstermiştir. 
 
Ukrayna: Elverişli bahar hava koşulları buğday üretimi beklentilerini artırdı 
 
Ukrayna‘da buğday üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 29,5 milyon tondur. Üretim beklentisi, bir 
önceki aya göre %2, bir önceki yıla göre %16, son beş yılın ortalamasına göre de %11 artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 31,6 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki yıla göre %1 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 4,11 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %2, bir önceki yıla 
göre de %11 artış göstermiştir. 
 
Rusya: Geniş alana yayılan bahar yağışları verimi artırdı 
 
Rusya‘da buğday üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 86,0 milyon tondur. Üretim beklentisi, bir önceki 
aya ve yıla göre hafifçe artış gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre %11 artış göstermiştir.  
 
Buğday üretim beklentisinin 64,5 milyon tonu kış buğdayını, 21,5 milyon tonu da bahar buğdayını içermektedir.  
 
Hasat alanı beklentisi, 29,3 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki yıla göre %2 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,94 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre %1,4 düşüş 
göstermiştir. 
 
Arpa 
 
Türkiye: Kuraklık nedeniyle üretim düşüş gösterdi 
 
Türkiye‘de arpa üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 6,2 milyon tondur. Beklenen üretim bir önceki aya 
göre %11, bir önceki yıla göre de %23 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 3,8 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki yıla göre değişim göstermemiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1,63 ton olup, bir önceki yıla göre %23 düşüş göstermiştir. 
 
Mısır 
 
Brezilya: Devam eden kuraklık, 2020/21 hasat dönemi için üretimi %3 düşürdü 
 
Brezilya’da mısır üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 98,5 milyon tondur. Üretim beklentisi, bir önceki 
aya göre %3 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre değişim göstermemiştir.  
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Hasat alanı beklentisi 19,9 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %1, bir önceki yıla göre de 
1,4 milyon hektar (%8) artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 4,96 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %4, bir önceki yıla 
göre %10, son beş yılın ortalamasına göre de %5 düşüş göstermiştir. 
 
Kolza 
 
AB: Mayıs yağışlarına bağlı olarak üretim artış gösterdi 
 
AB‘de kolza üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 17,2 milyon tondur. Beklenen üretim bir önceki aya 
göre 0,6 milyon ton, bir önceki yıla göre de 1,0 milyon ton artış gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre %3 
düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 5,2 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir 
önceki yıla göre 35.000 hektar artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.31 ton olup, bir önceki yıla göre %4, bir önceki yıla göre %5, son beş 
yılın ortalamasına göre de %8 artış göstermiştir.  
 
Soya 
 
Brezilya: 2020/21 hasat döneminde üretim beklentisi yukarı yönlü revize edildi 
 
Brezilya’da soya üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 137,0 milyon tondur. Beklenen üretim, bir önceki aya 
göre 1,0 milyon ton, bir önceki yıla göre de 8,5 milyon ton (%7) artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 38,6 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki yıla göre 1,7 milyon hektar (%5) 
artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3,55 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %1, bir önceki yıla 
göre de %2 artış göstermiştir. 
 
Kolza 
 
Avustralya: Üretim beklentisi yukarı yönlü revize edildi 
 
Avustralya‘da kolza üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 3,7 milyon tondur. Beklenen üretim bir önceki 
aya göre 0,2 milyon ton (%6) artış gösterirken, bir önceki yıla göre 0,3 milyon ton (%8) düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 2,8 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki aya göre 0,1 milyon hektar (%4), bir 
önceki yıla göre de 0,4 milyon hektar (%17) artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.32 ton olup, bir önceki yıla göre %21 düşüş göstermiştir.  
 
Palm Yağı 
 
Malezya: 2020/21 sezonunda üretim beklentisi, 2015’ten beri en düşük seviyede gerçekleşti 
 
Malezya’da palm yağı üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 18,5 milyon tondur. Beklenen üretim bir 
önceki aya göre %3, bir önceki yıla göre de %4 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 5,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir 
önceki yıla göre %1 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.43 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre    %3, bir önceki yıla 
göre de %5 düşüş göstermiştir. 
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Pamuk 
 
Brezilya: 2020/21 sezonunda üretim beklentisi düşük gerçekleşti 
 
Brezilya’da pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 11,3 milyon balyadır. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre 0,25 milyon balya (%2), bir önceki yıla göre de 2,5 milyon balya %18 düşüş 
göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 1,4 milyon hektar olup, bir önceki aya göre 0,05 milyon hektar (%3), bir önceki yıla göre de 
%16 düşüş göstermiştir. 
 
Ürün beklentisi, hektar başına 1,750 kilogramdır. Elde edilen ürün, son beş yılın ortalamasına göre %7 artış 
göstermiştir. 
 
Avustralya: 2020/21 sezonunda üretim beklentisi hasat sonuçlarına göre revize edildi; bir önceki yıla göre 
%350 artış gösterdi 
 
Avustralya’da pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 2,8 milyon balyadır. 
Beklenen üretim, bir önceki aya göre 0,3 milyon balya, bir önceki yıla göre de 2,2 milyon balya (%350) artış 
göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 275.000 hektar olup, bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %360 
artış göstermiştir. 
 
Ürün beklentisi, hektar başına 2,217 kilogramdır. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %12, son beş yılın 
ortalamasına göre de %23 artış göstermiştir. 
 
Tanzanya: Elverişli yağışlar ve girdiler, üretim beklentisini iyileştirdi 
 
Tanzanya’da pamuk üretim beklentisi, 2021/2022 yılı tahmini olarak 480 poundluk 500.000 balyadır. Beklenen 
üretim, bir önceki aya ve yıla göre 125.000 balya (%33) artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 550.000 hektar olup, bir önceki aya ve yıla göre 100.000 hektar (%22) artış göstermiştir. 
 
Ürün beklentisi, hektar başına 198 kilogramdır. Elde edilen ürün, bir önceki aya ve yıla göre %9, son beş yılın 
ortalamasına göre de %16 artış göstermiştir. 
 
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı 


