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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Mart 2020) 

 

Soya 
 
Brezilya: Elde edilen ürün ve hasat alanı beklentilerinin rekor seviyede gerçekleşmesi 
beklenmektedir 
 
Brezilya’da soya üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 126 milyon tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında 1 milyon ton (%1), bir önceki yıla göre de 9,0 milyon ton (%8) 
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 3,41 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre %1, bir önceki 
yıla göre%5, son beş yılın ortalamasına göre de %6 artış göstermiştir. 
 
Arjantin: Ilıman iklim koşulları, elde edilen ürünün artış göstermesine neden oldu 
 
Arjantin’de soya üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 54 milyon tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında %2 artış gösterirken, bir önceki yıla göre %2 düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 17,0 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, geçen ay ile 
karşılaştırıldığında %3 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %2 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün hektar başına 3,18 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre %5 artış 
gösterirken, bir önceki yıla göre %5 düşüş göstermiştir. 
 

Palm Yağı 
 
Malezya: Son 3 yılın en düşük üretimi beklenmektedir 
 
Malezya’da palm yağı üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 19,0 milyon tondur. 
Beklenen üretim bir önceki aya göre %4, bir önceki yıla göre de %9 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 3.55 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre %4, 
bir önceki yıla göre de %10 düşüş göstermiştir. 
 

Mısır 
 
Arjantin: Hasat alanı artış gösterirken, üretimde değişim olmadı 
 
Arjantin’de mısır üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 50,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %2 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 6,2 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %2, bir 
önceki yıla göre de %2 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 8.06 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%2, bir önceki yıla göre de %4 düşüş göstermiştir.  
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Güney Afrika: Yağışların bol olması ürün beklentisini artırdı 
 
Güney Afrika’da mısır üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 16,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre 1,5 milyon ton (%10), bir önceki yıla göre de 4,2 milyon ton (%35) 
artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 3,0 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 0,1 milyon 
hektar (%3), bir önceki yıla göre de 0,4 milyon hektar %16 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5.33 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%7, son beş yılın ortalamasına göre de %18 artış göstermiştir.  
 
Hindistan: Elde edilen ürün neredeyse rekor seviyelere ulaşıyor 
 
Hindistan’da mısır üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 28,5 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre %2 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %3 artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 9,3 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %2 düşüş 
gösterirken, bir önceki yıla göre %1 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.06 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
marjinal olarak artış gösterirken, bir önceki yıla göre de %3 artış göstermiştir.  

 
Buğday 
 
Rusya: Rus istatistik ajansı, Rosstat son verilerini açıkladı 
 
Rusya‘da bahar buğdayı üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 21,1 milyon tondur. 
Üretim beklentisi, bir önceki aya göre %11, bir önceki yıla göre de %10 artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 11,9 milyon hektar olup, bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir 
önceki yıla göre de %4 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen bahar buğdayı ürün beklentisi hektar başına 1.77 tondur. Elde edilen ürün, bir 
önceki aya göre %11, bir önceki yıla göre de %5 artış göstermiştir. 
 
ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Rusya için ürün üretim beklentilerinde Kırım’ı hariç tutmaktadır.  

 
Rusya‘da toplam buğday üretim beklentisi 73,6 milyon tondur. 
 
Avusturalya: Üretim beklentisi aşağı yönlü revize edildi 
 
Avusturalya‘da buğday üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 15,2 milyon tondur. 
Üretim beklentisi, bir önceki aya göre 0,4 milyon ton (%3), bir önceki yıla göre de 2,1 milyon 
ton (%12) düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 10,1 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla %0,6 düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.51 tondur. Elde edilen ürün son beş yılın 
ortalamasına göre %26 düşüş göstermiştir. 
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Arpa 
 
Avusturalya: Üretim beklentisi yukarı yönlü revize edildi 

 
Avusturalya’da arpa üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 8,8 milyon tondur. Beklenen 
üretim bir önceki aya göre 0,6 milyon ton (%7), bir önceki yıla göre de 0,5 milyon ton (%6) 
artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 3,95 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %6 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.23 tondur.  

 

Pirinç 
 
Hindistan: Verimin yüksek olması üretim beklentisini yükseltti 
 
Hindistan’da pirinç üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 118 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %2,6, bir önceki yıla göre de %1 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 44,0 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %1 artış 
gösterirken, bir önceki yıla göre marjinal olarak artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 4,02 metrik tondur. Elde edilen ürün geçen aya göre 
%1, bir önceki yıla göre de %1 artış göstermiştir.  
 
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı 
 

 

 


