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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Ağustos 2020) 

 

Pirinç 
 
Çin: Mevsimsel olmayan aşırı yağışlar ve su baskınları üretim beklentilerini düşürdü 
 
Sri Lanka’da pirinç üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 147,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %1 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre hafifçe artış, 
son beş yılın ortalamasına göre de %1 düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 29,8 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre              
0,4 milyon hektar (%1), son beş yılın ortalamasına göre de %2 düşüş göstermiştir. 
  
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 7.05 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
değişim göstermezken, bir önceki yıla göre hafifçe düşüş, son beş yılın ortalamasına göre de 
%1 artış göstermiştir. 

 
Madagaskar: Birbirini takip eden üçüncü yılda üretim elverişli olarak devam ediyor 
 
Madagaskar’da pirinç üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 2,6 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %5, bir önceki yıla göre de %5 düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 1,5 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki yıla göre değişim 
göstermemiştir. 
  
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.67 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre   
%5 düşüş gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre %4 artış göstermiştir. 
 
Art arda üç yıl süren olumlu üretim, Madagaskar'ın pirinç üretiminin 2004'ten bu yana en 
düşük seviyeye düştüğü 2017 kuraklığını atlatmasına yardımcı olmuştur. 
 
Vietnam: Hasat alanı beklentisindeki düşüşler, üretim beklentisinde azalmaya neden 
olmaktadır 
 
Vietnam’da pirinç üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 27,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %1, bir önceki yıla göre de %1 düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 7,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %1,           
bir önceki yıla göre de %1 düşüş göstermiştir. 
  
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5.84 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%1, bir önceki yıla göre de %1 artış göstermiştir. 
 

Ayçiçeği 
 
Rusya: Düşük hasat alanı ve kuraklık endişeleri, üretim beklentisinde düşüşe neden oldu 
 
Rusya’da ayçiçeği üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 14,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre %10, bir önceki yıla göre de %9 düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 8,2 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %4, bir 
önceki yıla göre de %2 düşüş göstermiştir.  
 



 

15.Y.04 / 0 / 6.4.2018 

 

 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.71 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %6, 
bir önceki yıla göre de %7 düşüş göstermiştir.  
 
Yer fıstığı 
 
Hindistan: Üretim beklentisi artış gösterdi 
 
Hindistan’da yer fıstığı üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 6,2 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre %13 artış gösterirken, bir önceki yıla göre %2 düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 5,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki yıla göre %13 artış 
göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.15 tondur. Elde edilen ürün, son beş yılın 
ortalamasına göre %3 düşüş göstermiştir.  
 

Soya 
 
Meksika: İki tropikal fırtına, Yucatan Yarımadası'nda dikilen alanlara zarar verdi 
 
Meksika’da soya üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 348.000 tondur. Beklenen üretim, 
bir önceki aya göre %11 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %48 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 200.000 hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %11 düşüş 
göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.74 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %11 artış göstermiştir.  
 
Pamuk 
 
Hindistan: Hasat edilen alan rekor seviyelere ulaştı 
 
Hindistan’da pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 29,7 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında %4 artış gösterirken, bir önceki 
yıl ile karşılaştırıldığında %3 düşüş artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 13,2 milyon hektar olup, bir önceki aya göre %6 artış gösterirken,             
bir önceki yıla göre %1 düşüş göstermiştir.  
 
Ürün beklentisi, hektar başına 490 kilogram olup, bir önceki aya göre %1, bir önceki yıla göre 
de %2 düşüş göstermiştir. 

 

Mısır 
 
Romanya: Kuraklığa bağlı olarak üretim beklentisi düşüş göstermektedir 
 
Romanya’da mısır üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 12,8 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre %9, bir önceki yıla göre de %10 düşüş gösterirken, son beş yılın 
ortalamasına göre %8 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 2,7 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya ve bir önceki 
yıla göre değişim göstermezken, son beş yılın ortalamasına göre %4 artış göstermiştir.  
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Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 4,83 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%9, bir önceki yıla göre de %10 düşüş gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre %3 artış 
göstermiştir.  
 
Ukrayna: Ekim alanlarında artış ve üretim koşullarında iyileşmeler gerçekleşmektedir 
 
Ukrayna’da mısır üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 39,5 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre %1, bir önceki yıla göre de %10 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 5,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %1,           
bir önceki yıla göre de %8 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 7,31 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
hafifçe, bir önceki yıla göre de %2 artış göstermiştir.  

 

Buğday  
 
Brezilya: Rekor seviyede üretim beklenmektedir  
 
Brezilya’da buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 6,8 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre 1,1 milyon ton (%19), bir önceki yıla göre de 1,6 milyon ton (%31) 
artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 2,32 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre                
0,1 milyon hektar (%7), bir önceki yıla göre de 0,3 milyon hektar (%14) artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.93 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%12, bir önceki yıla göre de %15 artış gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre de %14 artış 
göstermiştir. 
 
AB27 ve Birleşik Krallık: Üretim geçen aya göre 4 milyon ton düşüş gösterdi 
 
AB‘de (AB27 ve Birleşik Krallık) buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 135,5 
milyon tondur. Üretim beklentisi, bir önceki aya göre 4,0 milyon ton (%3), bir önceki yıla göre 
19,4 milyon ton (%13), son beş yılın ortalamasına göre de 14,2 milyon ton (%10) düşüş 
göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 24,8 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya 0,5 milyon 
hektar (%2), bir önceki yıla göre 1,4 milyon hektar (%5), son beş yılın ortalamasına göre de %6 
düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5.47 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %1, 
bin önceki yıla göre %8, son beş yılın ortalamasına göre de %4 düşüş göstermiştir. 
 
Kazakistan: İlkbahar buğdayında bozulan koşullar verimi düşürmektedir 
 
Kazakistan’da buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 12,5 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %7 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %9 artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 11,8 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %5,           
bir önceki yıla göre de %4 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.06 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%12 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %5 artış göstermiştir. 
  
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı 


