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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Aralık 2019) 

 

Palm Yağı 
 
Papua Yeni Gine: Volkanik patlamadan sonra, palm yağı üretiminde düşüş beklenmektedir 
 
Papua Yeni Gine’de palm yağı üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 510 bin tondur. 
Beklenen üretim bir önceki aya göre 120.000 ton (%19), bir önceki yıla göre de 138.000 ton 
(%21) düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 150.000 hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki aya göre 25.000 
hektar (%14) düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre de geçen yılla aynı düşüşü göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.40 tondur. Elde edilen ürün bir önceki yıla göre  
%8 düşüş göstermiştir. 
 
Ayçiçeği 
 
Rusya: Elde edilen ürünün, rekor seviyeye ulaşması bekleniyor 
 
Rusya‘da ayçiçeği üretimi beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 14,5 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %12, bir önceki yıla göre de %14 artış göstermiştir. 
 
Toplam hasat alanı beklentisi 8,5 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 
%6, bir önceki yıla göre de %7 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.71 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %5, 
bir önceki yıla göre de %7 artış göstermiştir. 

 
Ukrayna: Hasat neredeyse rekor bir verim ile tamamlandı 
 
Ukrayna‘da ayçiçeği üretimi beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 15,5 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %7, bir önceki yıla göre de %3 artış göstermiştir. 
 
Toplam hasat alanı beklentisi 6,2 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 
değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %5 düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.50 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%7, bir önceki yıla göre de %8 artış göstermiştir. 
 
Yer Fıstığı 
 
Hindistan: Elde edilen ürün beklentisi rekor seviyelere ulaştı  
 
Hindistan’da yer fıstığı üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 6,2 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki yıla göre%31 artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 4,7 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %4 artış 
gösterirken, bir önceki yıla göre %6 düşüş göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.32 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre 
%39 artış göstermiştir. 
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Buğday 
 
Avusturalya: Üretim beklentisi, aşağı yönlü revize edildi 
 
Avusturalya‘da buğday üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 16,1 milyon tondur. 
Üretim beklentisi, bir önceki aya göre 1,1 milyon ton (%6), bir önceki yıla göre de 1,2 milyon 
ton (%7) düşüş göstermiştir.  
 
Toplam hasat alanı beklentisi 10,1 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 
0,5 milyon hektar düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre hafifçe düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.59 tondur. Elde edilen ürün, son beş yılın 
ortalamasına göre %21 düşüş göstermiştir. 

 
Rusya: Hasat esas olarak tamamlandı 
 
Rusya‘da buğday üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 74,5 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %1, bir önceki yıla göre de %4 artış göstermiştir.  
 
Buğday üretim beklentisinin 55,5 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 2.74 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %1, 
bir önceki yıla göre de %1 artış göstermemiştir. 
 
Arjantin: İlkbahar yağışları, hasadın yavaş ilerlemesine neden oldu  
 
Arjantin‘de buğday üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 19,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %5, bir önceki yıla göre de %3 düşüş göstermiştir.  
 
Toplam hasat alanı beklentisi 6,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 
%1, bir önceki yıla göre de %5 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.98 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%6, bir önceki yıla göre de %7 düşüş göstermiştir. 
 

Pamuk 
 
Pakistan: Düşük gelen veriler üzerine, üretim aşağı yönlü revize edildi 
 
Pakistan’da pamuk üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 480 poundluk 6,2 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında 0,8 milyon balya (%11), bir önceki 
yıla göre de 1,4 milyon balya (%18) düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 2,5 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre 0,2 milyon hektar artış göstermiştir.  
 
Ürün beklentisi, hektar başına 540 kilogramdır. Elde edilen ürün bir önceki aya göre %12, bir 
önceki yıla göre de %25 düşüş göstermiştir. 
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Avusturalya: Üretim beklentisi, bir önceki yıla göre %61 düşüş göstermiştir 
 
Avusturalya’da pamuk üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini olarak 480 poundluk 0,85 
milyon balyadır. Beklenen üretim, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında 350.000 balya (%29), 
bir önceki yıla göre de 1,35 milyon balya (%61) düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 800.000 hektar olup geçen ay ile karşılaştırıldığında %53, bir önceki yıla 
göre de  %79 düşüş göstermiştir.  
 
Ürün beklentisi, hektar başına 2,31 kilogram olup, son beş yılın ortalaması ile karşılaştırıldığında  
%26 artış göstermiştir. 
 
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı 
 

 


