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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Mayıs 2020) 

 

Pamuk 
 
Çin: 2020/21 Üretiminin bir önceki yıla göre düşüş göstermesi bekleniyor 
 
Çin’de pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 26,5 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %3, son beş yılın ortalamasına 
göre de %4 düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 3,3 milyon hektar olup bir önceki yıla göre %4 düşüş gösterirken, son 
beş yılın ortalamasına göre %1 artış göstermiştir.  
 
Ürün beklentisi, hektar başına 1,748 kilogram olup, bir önceki yıla göre %2, son beş yılın 
ortalamasına göre de %3 artış göstermiştir. 
 
Avusturalya: Yağışlar rezervlerin doldurulmasına yardımcı olurken, 2020/2021’de hasat 
alanı beklentisi %200 artış gösterdi 
 
Avusturalya’da pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 1,7 
milyon balyadır. Beklenen üretim, bir önceki 1,08 milyon balya (%172) artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 180,000 hektar olup, bir önceki yıla göre %200 artış gösterirken, son 
beş yılın ortalamasına göre %52 düşüş göstermiştir.  
 
Ürün beklentisi, hektar başına 2,056 kilogram olup, son beş yılın ortalamasının %14 üzerinde 
gerçekleşmiştir. 
 
Hindistan: 2019/20 Üretimi yukarı yönlü revize edildi  
 
Hindistan’da pamuk üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini olarak 480 poundluk 30,5 
milyon balyadır. Beklenen üretim, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında %3, bir önceki yıla göre 
de %18 artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 13,3 milyon hektar olup geçen ay ile karşılaştırıldığında %2, bir önceki 
yıla göre de %6 artış göstermiştir.  
 
Ürün beklentisi, hektar başına 499 kilogram olup, bir önceki aya göre %1, bir önceki yıla göre 
de %12 artış göstermiştir. 

 
Kolza Tohumu 

 
AB27 ve Birleşik Krallık: 2020/21 Üretimi bir önceki yıla göre aynı miktarda beklenirken; 
Hasat alanı geçen yıl gibi düşük beklenmektedir. 
 
AB’de (AB27 ve Birleşik Krallık) Kolza tohumu üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 17,0 
milyon tondur. Beklenen üretim, bir önceki yıla göre 0,2 milyon ton artış gösterirken, son beş 
yılın ortalamasına göre de %16 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 5,5 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki yıl ile 
karşılaştırıldığında 0,1 milyon hektar (%2), son beş yılın ortalamasına göre de %16 düşüş 
göstermiştir.  
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Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.12 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre %3 
artış gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre neredeyse aynı değerde kalmıştır.  

 
Soya 
 
Brezilya: Rio Grande do Sul'da Üretim, şiddetli kuraklığa rağmen yüksek seviyede 
bekleniyor 
 
Brezilya’da soya üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 124,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında 0,5 milyon ton düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre 
5,0 milyon ton (%4) artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 36,8 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, geçen ay ile 
karşılaştırıldığında 0,1 milyon hektar düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre de 0,9 milyon 
hektar (%3) artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün hektar başına 3,37 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre%3, son beş yılın ortalamasına göre de %5 artış göstermiştir. 
 
Arjantin: 2019/20 Üretimi aşağı yönlü revize edildi 
 
Arjantin’de soya üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 51 milyon tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında %2, bir önceki yıla göre de %8 düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 17,0 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, geçen ay ile 
karşılaştırıldığında %1, bir önceki yıla göre de %2 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün hektar başına 3,00 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre %3, bir önceki 
yıla göre de %10 düşüş göstermiştir. 

 
Palm Yağı 
 
Malezya: 2019/20 Üretim beklentisi geçen yıla göre %12 düşüş gösterdi 
 
Malezya’da palm yağı üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 18,5 milyon tondur. 
Beklenen üretim bir önceki aya göre %3, bir önceki yıla göre de %11 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 5,35 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %1 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.46 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre %3, 
bir önceki yıla göre de %12 düşüş göstermiştir. 

 
Pirinç 
 
Endonezya: Endonezya İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2019/20 
Hasat alanı beklentisi aşağı yönlü revize edildi 
 
Endonezya’da pirinç üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 33,5 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %8, bir önceki yıla göre de %2 düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 11,3 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %6, bir 
önceki yıla göre de %2 düşüş göstermiştir.  
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Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 4,67 metrik tondur. Elde edilen ürün geçen aya göre 
%3, bir önceki yıla göre de marjinal olarak düşüş göstermiştir.  
 
Buğday 
 
AB27 ve Birleşik Krallık: Buğday 2020/21: Üretimde keskin düşüş yaşanırken; son yılların 
en düşük ekili dikili alanı gerçekleşmiştir 
 
AB‘de (AB27 ve Birleşik Krallık) buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 143,0 
milyon tondur. Üretim beklentisi, bir önceki yıla göre 11,8 milyon ton (%8), son beş yılın 
ortalamasına göre de (%4) düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 25,3 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki yıla göre 0,8 
milyon hektar (%3), son beş yılın ortalamasına göre de (%4) düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5.66 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre 
%5, son beş yılın ortalamasına göre de %1’den az bir düşüş göstermiştir. 
 
Rusya: 2020/21 Elde edilen ürün; en yüksek ikinci rekor olarak gerçekleşti 
 
Rusya‘da buğday üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 77,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki yıla göre %5 artış göstermiştir.  
 
Buğday üretim beklentisinin 57,0 milyon tonu kış buğdayını, 20,0 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 27,5 milyon hektardır. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.80 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre 
%4 artış göstermiştir. 
 
Mısır 
 
Brezilya: 2019/20 ekili dikili alan rekor seviyelerde gerçekleşti 
 
Brezilya’da mısır üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 101,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya ve bir önceki yıla göre de değişim göstermemiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 18,2 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 0,1 
milyon hektar (0,6%), bir önceki yıla göre de 0,7 milyon hektar (%4) artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5.55 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
0,5%, bir önceki yıla göre de %4 düşüş gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre %7 artış 
göstermiştir.  

 
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı 
 


