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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Temmuz 2021) 

 
Buğday 
 
Rusya: Elverişli hava koşulları, Kış Buğdayının verimini artırırken; Yüksek sıcaklık, İlkbahar Buğday 
beklentilerini olumsuz etkiliyor 
 
Rusya‘da buğday üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 85,0 milyon tondur. Üretim beklentisi, bir önceki 
aya göre %1, bir önceki yıla göre de hafifçe düşüş gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre %9 artış 
göstermiştir.  
 
Buğday üretim beklentisinin 64,0 milyon tonu kış buğdayını, 21,0 milyon tonu da bahar buğdayını içermektedir.  
 
Hasat alanı beklentisi, 29,0 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki yıla göre hafifçe artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,93 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre %2 düşüş göstermiştir. 
 
Ukrayna: Verimdeki artış üretim beklentisini artırdı 
 
Ukrayna‘da buğday üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 30,0 milyon tondur. Üretim beklentisi, bir 
önceki aya göre %2, bir önceki yıla göre %18, son beş yılın ortalamasına göre de %12 artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 7,2 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki yıla göre %5 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 4,18 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %2, bir önceki yıla 
göre de %13 artış göstermiştir. 
 
AB: Elverişli hava koşullarında üretim artış gösterdi 
 
AB‘de buğday üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 138,2 milyon tondur. Üretim beklentisi, bir önceki 
aya göre 0,7 milyon ton, bir önceki yıla göre 12,3 milyon ton ve son beş yılın ortalamasına göre de %5 artış 
göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 23,9 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 80.000 hektar, bir önceki 
yıla göre de 0,8 milyon hektar %4 artış gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre %1 düşüş göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5,78 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre hafifçe, bir önceki yıla 
göre %6, son beş yılın ortalamasına göre de %7 artış göstermiştir. 
 
Birleşik Krallık: Elverişli yağışlar ve sıcak havalar üretim beklentilerini artırdı 
 
Birleşik Krallık’ ta buğday üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 14,8 milyon tondur. Üretim beklentisi, 
bir önceki aya göre 0,7 milyon ton, bir önceki yıla göre 5,1 milyon ton, son beş yılın ortalamasına göre de %10 
artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 1,8 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir 
önceki yıla %28, son beş yılın ortalamasına göre de %4 artış göstermiştir.  
 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 8,34 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %5, bir önceki yıla 
göre %20, son beş yılın ortalamasına göre de %6 artış göstermiştir. 
 
Avustralya: Üretim yukarı yönlü revize edildi 
 
Avustralya‘da buğday üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 28,5 milyon tondur. Üretim beklentisi, bir 
önceki aya göre 1,5 milyon ton (%6) artış gösterirken, bir önceki yıla göre 4,5 milyon ton (%14) düşüş göstermiştir.  
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Hasat alanı beklentisi 13,1 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 0,1 milyon hektar düşüş 
gösterirken, bir önceki yıla göre 0,1 milyon hektar %1 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,18 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %6 artış gösterirken, 
bir önceki yıla göre %14 düşüş göstermiştir. 
 
Mısır 
 
Brezilya: Devam eden kuraklık, 2020/21 hasat dönemi için üretim beklentisini düşürdü 
 
Brezilya’da mısır üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 93,0 milyon tondur. Üretim beklentisi, bir önceki 
aya göre %6, bir önceki yıla göre de %9 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 19,9 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir 
önceki yıla göre 1,4 milyon hektar (%7) artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 4,68 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %6, bir önceki yıla 
göre %15, son beş yılın ortalamasına göre de %10 düşüş göstermiştir. 
 
Pirinç 
 
Avustralya: Geçen sezonda üretim önemli seviyede artış gösterdi 
 
Avustralya’da pirinç üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 800.000 tondur. Beklenen üretim geçen ay ile 
karşılaştırıldığında 100.000 ton (%14), bir önceki yıla göre de 342.000 ton (%75) artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 80.000 hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 10.000 hektar, bir önceki yıla 
göre de 34.000 hektar artış göstermiştir. 
  
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 10,00 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre değişim 
göstermezken, son beş yılın ortalamasına göre %3 artış göstermiştir. 
 
Palm Yağı 
 
Malezya: 2020/21 sezonunda üretim için düşüş trendi devam ediyor 
 
Malezya’da palm yağı üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 18,2 milyon tondur. Beklenen üretim bir 
önceki aya göre %2, bir önceki yıla göre de %6 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 3.37 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre    %2, bir önceki yıla 
göre de %6 düşüş göstermiştir. 
 
 
 
Ayçiçeği 
 
Rusya: Üretim beklentisi ve hasat alanı beklentisi rekor seviyede gerçekleşti 
 
Rusya’da ayçiçeği üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 16,5 milyon tondur. Beklenen üretim, bir önceki aya 
göre %14, bir önceki yıla göre de %24 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 9,5 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %12, bir önceki yıla göre de 
%14 artış göstermiştir.  
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Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1,74 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %2, bir önceki yıla 
göre de %9 artış göstermiştir.  
 
Kolza 
 
Kanada: Hasat alanı beklentisi yukarı yönlü revize edilirken, üretim beklentisi aşağı yönlü revize edildi 
 
Kanada‘da kolza üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 20,2 milyon tondur. Beklenen üretim bir önceki 
aya göre 0,3 milyon ton (1) düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre de 1,2 milyon ton (%6), son beş yılın 
ortalamasına göre de %1 artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 9,0 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki aya göre %2, bir önceki yıla göre %8, 
son beş yılın ortalamasına göre de %4 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.24 ton olup, bir önceki aya göre %3, son beş yılın ortalamasına göre de 
%3 düşüş göstermiştir.  
 
Pamuk 
 
Brezilya: 2020/21 sezonunda düşük verim beklentilerine bağlı olarak, üretim beklentisi aşağı yönlü revize 
edildi 
 
Brezilya’da pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 10,8 milyon balyadır. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre 0,5 milyon balya (%4), bir önceki yıla göre de 3,1 milyon balya %22 düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 1,4 milyon hektar olup, bir önceki aya göre 0,03 milyon hektar (%2), bir önceki yıla göre de 
%18 düşüş göstermiştir. 
 
Ürün beklentisi, hektar başına 1,708 kilogramdır. Elde edilen ürün, son beş yılın ortalamasına göre %4 artış 
göstermiştir. 
 
Pakistan: Hasat alanındaki azalmaya bağlı olarak, üretim beklentisi aşağı yönlü revize edildi 
 
Pakistan’da pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 5,0 milyon balyadır. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre 0,3 milyon balya (%6) düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre de 0,5 milyon balya %11 
artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 2,0 milyon hektar olup, bir önceki aya göre 0,1 milyon hektar, bir önceki yıla göre de 0,2 
milyon hektar %9 düşüş göstermiştir. 
 
Ürün beklentisi, hektar başına 544 kilogramdır. Elde edilen ürün, son beş yılın ortalamasına göre %11 düşüş 
göstermiştir. 
 
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı 


