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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Ekim 2019) 

 

Kolza Tohumu 

 
Kanada: Eylül sonu meydana gelen kar yağışı hasat beklentilerini geciktirdi 
 
Kanada’da Kolza tohumu üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 19,5 milyon tondur. 
Beklenen üretim, bir önceki aya göre 0,6 milyon ton, bir önceki yıla göre de 0,8 milyon ton 
düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 8,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı geçen ay ile 
karşılaştırıldığında değişim göstermezken, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında 0,7 milyon 
hektar düşüş göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.32 tondur. Elde edilen ürün, geçen ay ile 
karşılaştırıldığında %3 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %4 artış gösterirmiştir.  
 

Soya 
 
Meksika: Şiddetli kuraklık, üretim beklentisi tahminini neredeyse yarı yarıya düşürdü 
 
Meksika’da soya üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 220,000 tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında %45, bir önceki yıla göre de %34 düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 140,000 hektardır. Beklenen hasat alanı, geçen ay ile karşılaştırıldığında 
%41, bir önceki yıla göre de %27 düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün hektar başına 1,57 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre %7, bir önceki 
yıla göre de %10 düşüş göstermiştir. 

 

Ayçiçeği 
 
Ukrayna: Sezon sonu yaşanan kuraklık, verimi düşürüyor 
 
Ukrayna‘da ayçiçeği üretimi beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 14,5 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %6, bir önceki yıla göre de %3 düşüş göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2.34 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%6 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre de %1 artış göstermiştir. 
 
Ukrayna için USDA ürün üretim tahminleri, Kırım'dan tahmin edilen çıktıları içermektedir. 
 
Toplam hasat alanı beklentisi 6,2 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 
değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %5 düşüş göstermiştir. 
 

Pamuk 
 
Avusturalya: Üretim beklentisi, bir önceki yıla göre %45 düşüş göstermiştir 
 
Avusturalya’da pamuk üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini olarak 480 poundluk 1,2 
milyon balyadır. Beklenen üretim, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında 200,000 balya (%14), bir 
önceki yıla göre de 1,0 milyon balya (%45) düşüş göstermiştir. 
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Hasat alanı beklentisi 170,000 hektar olup geçen ay ile karşılaştırıldığında %15, bir önceki yıla 
göre de  %55 düşüş göstermiştir.  
 
Ürün beklentisi, hektar başına 1,537 kilogram olup, son 5 yılın ortalamasına göre  %16 düşüş 
göstermiştir. 

 
Hindistan: Hasat alanı beklentisi en üst seviyede gerçekleşti 
 
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 %15 artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 12,9 milyon hektar olup geçen ay ile karşılaştırıldığında %2, bir önceki 
yıla göre de  %2 artış göstermiştir.  
 
Ürün beklentisi, hektar başına 515 kilogram olup, bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %12 artış 
göstermiştir. 

 
Buğday 
 
Avusturalya: Üretim tahminleri aşağı yönlü revize edildi 
 
Avusturalya‘da buğday üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 18,0 milyon tondur. 
Üretim beklentisi, bir önceki aya göre 1,0 milyon ton (%5) düşüş gösterirken, bir önceki yıla 
göre 0,7 milyon ton (%4) artış göstermiştir.  
 
Toplam hasat alanı beklentisi 10,7 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre 
değişim göstermezken, bir önceki yıla göre 0,5 milyon hektar (%5) artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.78 tondur. Elde edilen ürün, son beş yılın 
ortalamasına göre %17 düşüş göstermiştir. 
 
Türkmenistan: Geçen yıl elde edilen düşük mahsulden sonra, hasat sezonu yüzde 114 yüksek 
verim ile başladı 
 
Türkmenistan‘da buğday üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 1,5 milyon tondur. 
Üretim beklentisi, bir önceki aya göre 700,000 ton (%88), bir önceki yıla göre de %114 artış 
göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi, 900,000 hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %17, bir 
önceki yıla göre de %17 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1.70 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%60, bir önceki yıla göre de %83 artış göstermiştir. 
 

Mısır 
 
Rusya: Üretim beklentisi tahmini, beklenenin üzerinde verim elde edilince artış gösterdi 
 
Rusya’da mısır üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 13,5 milyon tondur. Beklenen üretim, 
bir önceki aya göre %4, bir önceki yıla göre de %18 artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 2,45 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı geçen ay ile 
karşılaştırıldığında değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %3 artış göstermiştir.  
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Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 5.51 tondur. Elde edilen ürün, geçen ay ile 
karşılaştırıldığında %4, bir önceki yıla göre de %15 artış gösterirmiştir.  

 
Çin: Geçen yıl ekili alanların azalmasına bağlı olarak, üretimde düşüş gerçekleşmiştir 
 
Çin’de mısır üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 254,0 milyon tondur. Beklenen üretim, 
bir önceki yıla göre %1,3, son beş yılın ortalamasına göre de 5 milyon ton düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 41,0 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki yıla göre 1,1 milyon 
hektar (%2,7) düşüş göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 6.20 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre %1, 
son beş yılın ortalamasına göre de %4 artış göstermiştir.  
 

Pirinç 
 
Mısır: Çiftçiler ceza riskini göze alarak, daha geniş alanda pirinç üretim yapmak için 
revizyona gidiyorlar   
 
Mısır’da pirinç üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 4,3 milyon tondur. Beklenen üretim 
geçen ay ile karşılaştırıldığında %41, bir önceki yıla göre de %54 artış göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 760,000 hektar olup, geçen ay ile karşılaştırıldığında 260,000 hektar 
(%52), bir önceki yıla göre de 298,000 hektar (%65) artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 8,2 metrik tondur. Elde edilen ürün geçen aya göre  
%7, bir önceki yıla göre de %7 düşüş göstermiştir. 

 
Hindistan: Elde edilen ürün beklentisi, geçen yıla göre hafifçe artış göstermiştir 
 
Hindistan’da pirinç üretim beklentisi, 2019/2020 yılı tahmini 114,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim geçen ay ile karşılaştırıldığında %2 artış gösterirken, bir önceki yıla göre de %2 düşüş 
göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 43 milyon hektar olup, geçen ay ile karşılaştırıldığında değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre de %3 düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3,98 metrik tondur. Elde edilen ürün geçen aya göre  
%2, bir önceki yıla göre de %1 artış göstermiştir. 
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