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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Ağustos 2021) 

 

Kolza 
 
Kanada: Çayırlarda kuraklık seviyesi artış gösterince; hasat alanı ve üretim beklentileri aşağı 
yönlü revize edildi  

 
Kanada‘da kolza üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 16,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim bir önceki aya göre 4,2 milyon ton (%21), bir önceki yıla göre 3,0 milyon ton (%16), son 
beş yılın ortalamasına göre de %20 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 8,7 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki aya göre %3 düşüş 
gösterirken, bir önceki yıla göre %4 artış göstermiş, son beş yılın ortalamasına göre de aynı 
seviyede gerçekleşmiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.84 ton olup, bir önceki aya göre %18, son beş yılın 
ortalamasına göre de %20 düşüş göstermiştir.  

 
Soya 
 
Arjantin: 2020/21 sezonu için hasat tamamlandı 
 
Arjantin’de soya üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 46,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre %1, bir önceki yıla göre de %6 düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 16,6 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %1 düşüş göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,77 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%1, bir önceki yıla göre de %5 düşüş göstermiştir. 

 
Buğday 
 
Rusya: Kış buğdayı üretimi düşüş gösterirken; bahar buğdayı üretimi artış gösterdi 
 
Rusya‘da buğday üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 72,5 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya ve yıla göre %15 düşüş göstermiştir.  
 
Buğday üretim beklentisinin 50,5 milyon tonu kış buğdayını, 22,0 milyon tonu da bahar 
buğdayını içermektedir.  
 
Hasat alanı beklentisi, 28,0 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %3, bir 
önceki yıla göre de %2 düşüş göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,59 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre 
%12, bir önceki yıla göre de %13 düşüş göstermiştir. 
 
Kazakistan: Bahar buğdayı özerk bölgesindeki artan sıcaklık değerleri verimi düşürdü 
 
Kazakistan‘da buğday üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 12,5 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %4, bir önceki yıla göre de %12 düşüş göstermiştir.   
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Hasat alanı beklentisi 12,7 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %6, bir 
önceki yıla göre de %5 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 0,98 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%9, bir önceki yıla göre de %17 düşüş göstermiştir. 

 
Avustralya: Üretim beklentisi yukarı yönlü revize edildi 
 
Avustralya‘da buğday üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 30,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre 1,5 milyon ton (%5) artış gösterirken, bir önceki yıla göre 3,0 
milyon ton (%9) düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 13,2 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 0,1 milyon 
hektar, bir önceki yıla göre de 0,2 milyon hektar (%2) artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,27 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %4 
artış gösterirken, bir önceki yıla göre %11 düşüş göstermiştir. 
 
Kanada: Kuraklık nedeniyle üretim ve elde edilen ürün beklentileri %24 düşüş gösterdi 
 
Kanada‘da buğday üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 24,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre 7,5 milyon ton (%24), bir önceki yıla göre 11,2 milyon ton (%32) 
ve son beş yılın ortalamasına göre de %26 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 9,2 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %8, son beş yılın ortalamasına göre de %3 düşüş 
göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,61 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre ve 
son beş yılın ortalamasına göre %24 düşüş göstermiştir.  
 
Brezilya: 2021/22 sezonu hasat dönemi için üretim beklentisi rekor seviyede gerçekleşti 
 
Brezilya’da buğday üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 7,7 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %12, bir önceki yıla göre de %23 artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 2,7 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya %7, bir önceki 
yıla göre de 0,4 milyon hektar (%15) artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,85 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%5, bir önceki yıla göre de %7 artış göstermiştir. 

 
Mısır 
 
Ukrayna: Elverişli yetiştirme koşulları verimi artırdı 
 
Ukrayna’da mısır üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 39,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %4, bir önceki yıla göre de %29 artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 5,4 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 7,20 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%7, bir önceki yıla göre de %28 artış göstermiştir. 
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AB: Fransa'daki elverişli koşullara rağmen; Balkanlar'daki yüksek sıcaklıklara ve kuraklığa 
bağlı olarak AB üretim beklentisi düşüş gösterdi 
 
AB’de mısır üretim beklentisi, 2021/2022 yılı için tahmini 65,5 milyon tondur. Üretim beklentisi, 
bir önceki aya göre %1,2 milyon ton (%2) düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %2, son beş 
yılın ortalamasına göre de %3 artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 8,9 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 50.000 
hektar (%1), bir önceki yıla göre de 0,2 milyon hektar (%2) düşüş gösterirken, son beş yılın 
ortalamasına göre %3 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 7,40 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %1 
düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre de %4 artış göstermiştir. 
 

Pirinç 
 
Vietnam: 2020/21 sezonunda üretim beklentisindeki artışlar beklenenden daha yüksek 
verimlerle gerçekleşti 
 
Vietnam’da pirinç üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 27,4 milyon tondur. Beklenen 
üretim bir önceki aya ve yıla göre %1 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 7,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre hafifçe 
artış gösterirken, bir önceki yıla göre hafifçe düşüş göstermiştir. 
  
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5,96 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya ve yıla 
göre %1 artış göstermiştir. 

 
Pamuk 
 
Tanzanya: Geçen yıla göre %186 artış göstererek rekor seviyede üretim gerçekleşti 
 
Tanzanya’da pamuk üretim beklentisi, 2021/2022 yılı tahmini olarak 480 poundluk 600.000 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki aya göre 100.000 balya (%20), bir önceki yıla göre de 
390.000 balya (%186) artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 600.000 hektar olup, bir önceki aya göre 50.000 hektar (%9), bir önceki 
yıla göre de 150.000 hektar (%33) artış göstermiştir. 
 
Ürün beklentisi, hektar başına 218 kilogramdır. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %10, son 
beş yılın ortalamasına göre de %47 artış göstermiştir. 

 
Hindistan: 2021 Güneybatı Muson yağışlarının duraklamasına bağlı olarak, hasat alanı 
beklentisi düşüş gösterdi  
 
Hindistan’da pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 29,0 
milyon balyadır. Beklenen üretim, bir önceki aya göre değişim göstermezken, bir önceki yıla 
göre %2 artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 12,9 milyon hektar olup, bir önceki aya ve yıla göre marjinal olarak düşüş 
göstermiştir. 
 
Ürün beklentisi, hektar başına 489 kilogramdır. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre hafifçe 
artış gösterirken, bir önceki yıla göre %3 artış göstermiştir. 
 
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı 


