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Buğday 
 
Pakistan: Üretim ve verim rekoru 
 
Pakistan’da buğday için, 2017/2018 yılı tahmini 26.5 milyon ton rekor üretim beklenmektedir. 
Üretim beklentisi geçen ay ile karşılaştırıldığında 0.8 milyon ton, bir önceki yılki seviyesinden 
ise 0.9 milyon ton (%4) yüksektir. 
 
Rusya: 85 milyon tonluk rekor üretim 
 
Rusya’da buğday için, 2017/2018 yılı tahmini 85 milyon ton üretim beklenmektedir. Üretim 
beklentisi geçen ay ile karşılaştırıldığında 2 milyon ton, bir önceki yılın rekor seviyesinden ise 
12.5 milyon ton fazladır. 
 

Soya Fasulyesi 

 
Arjantin: Erken hasat gündemde 
 
Arjantin’de soya fasulyesi için, 2017/2018 yılı tahmini 56 milyon ton üretim beklenmektedir. 
Beklenen üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %2, bir önceki yıla göre ise %3 azdır. 
 
Brezilya: Ürün beklentileri olumlu devam ediyor 

 
Brezilya’da soya fasulyesi için, 2017/2018 yılı tahmini 110 milyon ton üretim beklenmektedir. 
Beklenen üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %2 artmıştır. Geçen yılın rekorundan ise %4 
daha düşüktür.  
 
Mısır 
 
Rusya: Rosstat Raporları Tahmini Üretimi 
 
Rusya’da mısır üretim beklentisi, 2017/2018 yılı için tahmini 13.5 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 0.5 milyon ton, bir önceki yıla göre ise 1.8 milyon ton 
daha düşüktür. 
 
Arjantin: Kuzey Arjantin'de dikimi tamamlamak için yağış gerekli 
 
Arjantin’de mısır üretim beklentisi, 2017/2018 yılı için tahmini 42 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında değişim göstermedi, bir önceki yıla göre ise %2 daha 
fazladır. 

 
Pirinç  
 
Filipinler: Yüksek Bölgelerde üretim arttı. 

 
Rusya’da pirinç üretim beklentisi, 2017/2018 yılı için tahmini 12 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 0.8 milyon ton (%7), bir önceki yıla göre ise %2 daha 
yüksektir. 

 
 



 
 
Pamuk 
 
Çin: Rekor Verim 
 
Çin’de pamuk üretim beklentisi, 2017/2018 yılı tahmini 26.4 milyon tondur. Üretim beklentisi 
geçen ay ile karşılaştırıldığında %6, bir önceki yıla göre ise %16 daha fazladır. 
 
Hindistan: Haşere istilası nedeniyle üretim tahmini düşürüldü 
 
Hindistan’da pamuk üretim beklentisi, 2017/2018 yılı tahmini hektar başına 519 kilograma 
inmiştir. Üretim beklentisi geçen ay ile karşılaştırıldığında biraz düştü, bir önceki yıla göre ise 
pamuk kurdu istilası nedeni ile %4 daha düşüktür. 
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