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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Ocak 2020) 

 

Soya 
 
Brezilya: Kuraklığın sebep olduğu dikim gecikmelerine rağmen, Brezilya’nın dünyanın önde 
gelen soya üreticisi olması beklenmektedir 
 
Brezilya’da soya üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 123 milyon tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında değişim göstermezken, bir önceki yıla göre de 6,0 milyon ton 
(%5) 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 3,33 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %2, son beş yılın ortalamasına göre de %4 artış 
göstermiştir. 

 
Ayçiçeği 
 
Rusya: En yüksek seviyelere ulaşan verim, önceki aylara göre yükselmeye devam 
etmektedir  
 
Rusya‘da ayçiçeği üretimi beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 15,3 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %6, bir önceki yıla göre de %20 artış göstermiştir. 
 
Toplam hasat alanı beklentisi 8,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 
%1, bir önceki yıla göre de %6 düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.82 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %7, 
bir önceki yıla göre de %14 artış göstermiştir. 
 
Arjantin: Erken yaşanan kuraklık nedeniyle hasat alanı beklentisi düşüş gösterdi 
 
Arjantin‘de ayçiçeği üretimi beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 3,2 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %3, bir önceki yıla göre de %16 düşüş göstermiştir. 
 
Toplam hasat alanı beklentisi 1,6 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 
%3, bir önceki yıla göre de %15 düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.00 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %2 düşüş göstermiştir. 

 
Palm Yağı 
 
Malezya: Üretim beklentisi, 2019 yılı ortalamasının altındaki yağış nedeniyle düşüş 
göstermiştir 
 
Malezya’da palm yağı üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 20,5 milyon tondur. 
Beklenen üretim bir önceki aya göre %2, bir önceki yıla göre de %1 düşüş göstermiştir.  
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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 3.83 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre %3, 
bir önceki yıla göre de  %2 düşüş göstermiştir. 
 

Mısır 
 
Brezilya: Hasat alanı ve üretim beklentisi en yüksek seviyede gerçekleşmiştir 
 
Brezilya’da mısır üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 101,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre ve bir önceki yıla göre değişim göstermemiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 18,1 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre 0,6 milyon hektar (%3) artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5.58 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %3 düşüş göstermiş, son beş yılın ortalamasına 
göre de %8 artış göstermiştir.  

 
Bangladeş: Üretim beklentisi, en yüksek seviyede beklenmektedir 
 
Bangladeş’te mısır üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 4,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki yıla göre %14 artış göstermemiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 500 bin hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki yıla göre %11 artış 
göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 8.00 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre 
%3 artış göstermiştir.  

 
Rusya: Rosstat’tan gelen ilk veriler doğrultusunda, daha yüksek hasat alanı beklenmektedir 
 
Rusya’da mısır üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 14,5 milyon tondur. Beklenen üretim, 
bir önceki aya göre %4, bir önceki yıla göre de %27 artış göstermiştir. 
 
Toplam Hasat alanı beklentisi 2,55 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 
%4, bir önceki yıla göre de %8 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5.69 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%1, bir önceki yıla göre de %18 artış göstermiştir.  

 

Pamuk 
 
Avusturalya: Üretim beklentisi, bir önceki yıla göre %69 düşüş göstermiştir 
 
Avusturalya’da pamuk üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini olarak 480 poundluk 0,675 
milyon balyadır. Beklenen üretim, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında 175.000 balya (%21), bir 
önceki yıla göre de 1,53 milyon balya (%69) düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 60.000 hektar olup geçen ay ile karşılaştırıldığında %25, bir önceki yıla 
göre de  %84 düşüş göstermiştir.  
 
Ürün beklentisi, hektar başına 2,449 kilogram olup, son beş yılın ortalaması ile 
karşılaştırıldığında  %33 artış göstermiştir. 
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Mali: Hasat alanı rekor seviyede yüksek olmasına rağmen, geciken yağışlar ekim 
beklentilerinin düşmesine neden oldu 
 
Mali’de pamuk üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini olarak 480 poundluk 1,35 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında 0,14 milyon balya (%9) düşüş 
gösterirken, bir önceki yıla göre 0,08 milyon balya (%6) artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 735.000 hektar olup geçen ay ile karşılaştırıldığında 40.000 hektar %5 
düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre 10.000 hektar %1 artış göstermiştir.  
 
Ürün beklentisi, hektar başına 400 kilogram olup, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %5 artış 
gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre %2 düşüş göstermiştir. 

 
Buğday 
 
Avusturalya: Üretim beklentisi, aşağı yönlü revize edildi 
 
Avusturalya‘da buğday üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 15,6 milyon tondur. 
Üretim beklentisi, bir önceki aya göre 0,5 milyon ton (%3), bir önceki yıla göre de 1,7 milyon 
ton (%10) düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 10,1 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermemiştir milyon hektar düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre hafifçe düşüş 
göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.54 tondur. Elde edilen ürün, son beş yılın 
ortalamasına göre %24 düşüş göstermiştir. 

 
Rusya: Hasat tamamlandı 
 
Rusya‘da buğday üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 73,5 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %1, bir önceki yıla göre de %3 düşüş göstermiştir.  
 
Buğday üretim beklentisinin 54,5 milyon tonu kış buğdayını, 19,0 milyon tonu da bahar 
buğdayını içermektedir.  
 
ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Rusya için ürün üretim beklentilerinde Kırım’ı hariç tutmaktadır.  
 
Hasat alanı beklentisi, bir önceki yıla göre hafif bir artış göstererek 27,2 milyon hektar olup, 
bir önceki aya göre değişim göstermemiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.70 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%1, bir önceki yıla göre de %1 düşüş göstermemiştir. 
 

Pirinç 
 
Tayland: Üretim beklentisi, kuraklıktan kaynaklanan pirinç ekimlerinin azalımı nedeniyle 
düşüş gösterdi 
 
Tayland’da pirinç üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 18,5 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %10, bir önceki yıla göre de %9 düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 10 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %8, bir 
önceki yıla göre de %8 düşüş göstermiştir. 
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Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,80 metrik tondur. Elde edilen ürün geçen aya göre 
%2, bir önceki yıla göre de %2 düşüş göstermiştir.  
 
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı 
 

 


