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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Eylül 2019) 

 

Buğday 
 
Avusturalya: Doğu Avustralya'daki üretim tahmini yaşanan kuraklık nedeniyle aşağı yönlü 
revize edildi 
 
Avusturalya‘da buğday üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 19,0 milyon tondur. 
Üretim beklentisi, bir önceki aya göre 2,0 milyon ton (%10) düşüş gösterirken, bir önceki yıla 
göre 1,7 milyon ton (%10) artış göstermiştir.  
 
Toplam hasat alanı beklentisi 10,7 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 
0,3 milyon hektar düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre 0,5 milyon hektar (%5) artış 
göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.78 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre %4 
artış göstermiştir. 
 
AB: Hasat sonuçları geçen aya göre, yukarı yönlü 1 milyon ton artış gösterdi 
 
AB’de buğday üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 151,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre 1,0 milyon ton (%1), bir önceki verimsiz yıla göre de 14,1 milyon ton 
(%10) artış göstermiştir. Beklenen üretim, son beş yılın ortalamasına yakın olarak 
gerçekleşmiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 26,1 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre hafifçe 
düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre 0,5 milyon hektar (%2) artış göstermiştir. Beklenen 
hasat alanı, son beş yılın ortalamasına göre 0,4 milyon hektar düşüş göstermiştir.   
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5.79 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre %1, 
bir önceki yıla göre %8 artış göstermiştir. Son beş yılın ortalamasının %2 üzerinde kalarak 5,66 
ton olarak gerçekleşmiştir. 
 
Rusya: Volga’da koşullar daha kötüye giderken, hasat devam ediyor  
 
Rusya‘da buğday üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 72,5 milyon tondur. 
 
Buğday üretim beklentisinin 54,0 milyon tonu kış buğdayını, 18,5 milyon tonu da bahar 
buğdayını içermektedir.  
 
Bahar buğdayı üretim beklentisi, bir önceki aya göre %3, bir önceki yıla göre de %4 düşüş 
göstermiştir.  
 
ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Rusya için ürün üretim beklentilerinde Kırım’ı hariç tutmaktadır.  
 
Bahar buğdayı için elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.57 tondur. Bahar buğdayı için 
elde edilen ürün, bir önceki aya göre %3, bir önceki yıla göre de %7 düşüş göstermiştir. 
 
Bahar buğdayı hasat alanı beklentisi 11,8 milyon hektar olarak gerçekleşerek, bir önceki aya 
göre değişim göstermemiştir. 
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Kazakistan: Kostanay'daki ekili alanların azalması ve kötü koşullar hasat alanı beklentisinin 
azalmasına ve elde edilen ürün beklentisinin düşmesine neden oldu 
 
 
Kazakistan‘da buğday üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 11,5 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %12, bir önceki yıla göre de %18 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi, 11,3 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, devlet İstatistik Kurumu 
tarafından yayımlanan nihai ekilen alan verilerine göre, bir önceki aya göre %1, bir önceki yıla 
göre de %1 düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.02 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%10, bir önceki yıla göre de %17 düşüş göstermiştir. 
 

Mısır 
 
Ukrayna: Ağustos ayında kurak hava koşulları, elde edilen ürün beklentisini düşürdü 
 
Ukrayna’da mısır üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 36,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre %1 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %1 artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 4,9 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı geçen ay ile 
karşılaştırıldığında değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %7 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 7.35 tondur. Elde edilen ürün, geçen ay ile 
karşılaştırıldığında %1, bir önceki yıla göre de %6 düşüş gösterirmiştir.  

 

Kolza Tohumu 
 
Avusturalya: Üretim beklentisi, kurak hava koşullarına bağlı olarak düşüş gösterdi 
 
Avusturalya’da kolza tohumu üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 2,3 milyon tondur. 
Beklenen üretim, bir önceki aya göre 0,3 milyon ton (%12) düşüş gösterirken, bir önceki yıla 
göre 0,1 milyon ton (%6) artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 1,9 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı geçen ay ile karşılaştırıldığında 
0,1 milyon hektar düşüş gösterirken, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hafifçe düşüş 
göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.21 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre 
karşılaştırıldığında %5 artış gösterirmiştir.  

 
AB: Üretim beklentisi, bir önceki aya göre 0,5 milyon ton daha az gerçekleşmiştir 
 
AB’de Kolza tohumu üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 17,5 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre 0,5 milyon ton (%3), bir önceki yıla göre 2,5 milyon ton (%13), son 
beş yılın ortalamasına göre de 21,9 milyon ton (%20) düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 5,6 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı geçen ay ile karşılaştırıldığında 
hafifçe düşüş gösterirken, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında 1,5 milyon hektar (%21) düşüş 
göstermiştir. Son beş yılın ortalaması 6,7 milyon hektar olarak gerçekleşmiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.14 tondur. Elde edilen ürün, geçen ay ile 
karşılaştırıldığında %1 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %10 artış gösterirmiştir. Son beş 
yılın ortalaması hektar başına 3,25 tondur.  
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Soya 
 
Hindistan: Elde edilen ürün beklentisi, bir önceki aya göre yukarıya doğru revize edildi 
 
Hindistan’da soya üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 11,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %7 artış gösterirken, bir önceki yıla göre %4 düşüş 
göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 11,0 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, geçen ay ve geçen yıl ile 
karşılaştırıldığında, değişim göstermemiştir. 
 
Elde edilen ürün hektar başına 1,00 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre %7 artış 
gösterirken, bir önceki yıla göre %4 düşüş göstermiştir. 
 
Çin: Üretim beklentisi, rekor seviyede yüksek gerçekleşti 
 
Çin’de soya üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için 17,1 milyon tondur. Beklenen üretim geçen 
ay ile karşılaştırıldığında 1,2 milyon ton artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 9,0 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı geçen yıl ile 
karşılaştırıldığında 0,6 milyon hektar (%7) artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün hektar başına 1.90 tondur. Elde edilen ürün geçen yıl ile karşılaştırıldığında 
hafifçe bir artış gösterirken, son beş yılın ortalamasına %4 artış göstererek hektar başına 1,83 
ton olarak gerçekleşmiştir.  
 

Pamuk 
 
Avusturalya: Hasat alanı beklentisi, bir önceki yıla göre %47 düşüş göstermiştir 
 
Avusturalya’da pamuk üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini olarak 480 poundluk 1,4 
milyon balyadır. Beklenen üretim, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında 0,5 milyon balya (%26), 
bir önceki yıla göre de 0,8 milyon balya (%36) düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 0,2 milyon hektar olup geçen ay ile karşılaştırıldığında %23, bir önceki 
yıla göre de  %47 düşüş göstermiştir.  
 
Ürün beklentisi, hektar başına 1.524 kilogram olup geçen ay ile karşılaştırıldığında %4, son 5 
yılın ortalamasına göre de %17 düşüş göstermiştir. 
 
Hindistan: Üretim beklentisi, bir önceki yıla göre %11 artış göstermiştir 

 
Hindistan’da pamuk üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 480 poundluk 29,5 milyon 
balyadır. Beklenen üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %2, bir önceki yıla göre de %11 artış 
göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 12,7 milyon hektar olup geçen ay ve geçen yıl ile karşılaştırıldığında 
hafifçe artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 506 kilogramdır. Elde edilen ürün geçen yıl ile 
karşılaştırıldığında %10 artış göstermiştir. 
 
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı 
 


