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Dünya Tarımsal Üretim Beklentisi 
(Ekim 2020) 

 

Buğday  
 
Rusya: İlkbahar buğdayı hasadında elde edilen rekor verim, toplam üretimi ikinci kez en 
yüksek seviyeye taşıdı 
 
Rusya‘da buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 83,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %6, bir önceki yıla göre de %13 artış göstermiştir.  
 
Buğday üretim beklentisinin 58,0 milyon tonu kış buğdayını, 25 milyon tonu da bahar 
buğdayını içermektedir.  
 
ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Rusya için ürün üretim beklentilerinde Kırım’ı hariç tutmaktadır.  
 
Hasat alanı beklentisi, bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 28,3 milyon hektardır. 
Beklenen hasat alanı, bir önceki aya değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %4 artış 
göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,93 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%6, bir önceki yıla göre de %9 artış göstermiştir. 
 
Ukrayna: Son hasat sonuçları verimi daha da düşürüyor 
 
Ukrayna’da buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 25,5 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre %6, bir önceki yıla göre de %13 düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 6,8 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre 20.000 hektar (%4) düşüş göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3,75 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
değişim göstermezken, bir önceki yıla göre %3 düşüş göstermiştir. 
 
Kanada: Üretim beklentisi, düşük verim tahminine bağlı olarak aşağı yönlü revize edildi 
 
Kanada’da buğday üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 35,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki aya göre 1 milyon ton (%3) düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %8, 
son beş yılın ortalamasına göre de %13 artış göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 9,9 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %3, son beş yılın ortalamasına göre de %5 artış 
göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3,54 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%3 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %6, son beş yılın ortalamasına göre de %7 artış 
göstermiştir. 
 

 Mısır 
 
Ukrayna: Kurak hava koşulları ve erken hasat sonucunda; mısır üretim kuşağında düşük 
verim gerçekleşmektedir 
 
Ukrayna’da mısır üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 36,5 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre %5 düşüş gösterirken, bir önceki yıla göre %2 artış göstermiştir. 
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Hasat alanı beklentisi 5,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %8 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 6,76 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%5, bir önceki yıla göre de %6 düşüş göstermiştir.  
 
Çin: Üretim beklentisi geçen aya göre değişim göstermedi 
 
Çin’de mısır üretim beklentisi, 2020/2021 yılı için tahmini 260,0 milyon tondur. Üretim 
beklentisi, bir önceki yıla göre 0,78 milyon ton (%1’den daha az), son beş yılın ortalamasına 
göre de (%1’den daha az) düşüş göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 42,0 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki yıla göre %1,7 
artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 6,19 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki yıla göre %2 
düşüş göstermiştir. 

 
Sırbistan: Elverişli hava koşulları rekor verim sağlanmasına neden oluyor 
 
Sırbistan’da mısır üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 8,0 milyon tondur. Beklenen üretim, 
bir önceki aya göre 0,8 milyon ton (%11), bir önceki yıla göre 0,3 milyon ton (%4), son beş yılın 
ortalamasına göre de %24 artış göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 1,0 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya 50,000 hektar 
ve bir önceki yıla göre de 30,000 hektar artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 8,0 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre %6, 
bir önceki yıla göre %1, son beş yılın ortalamasına göre de %22 artış göstermiştir.  

 
Yer fıstığı 
 
Senegal: Elverişli yağışlar üretim beklentilerini artırıyor 
 
Senegal’de yer fıstığı üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 1,4 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre 0,1 milyon ton %8 artış gösterirken, bir önceki yıla göre 0,02 milyon 
ton düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 1,2 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre 0,09 milyon hektar artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 1,17 tondur. Elde edilen ürün, son beş yılın 
ortalamasına göre %7 artış göstermiştir.  

 

Ayçiçeği 
 
Ukrayna: Hasat verileri ve sezon sonu kuraklık, verimde düşüşe neden oldu 
 
Ukrayna’da ayçiçeği üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 15,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre %12, bir önceki yıla göre de %9 düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 6,8 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %6 artış göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,21 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%12, bir önceki yıla göre de %14 düşüş göstermiştir.  
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Arjantin: Kurak hava koşulları hasat alanını sınırlandırıyor 
 
Arjantin’de ayçiçeği üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini 3,0 milyon tondur. Beklenen 
üretim, bir önceki aya göre %12, bir önceki yıla göre de %8 düşüş göstermiştir. 
  
Hasat alanı beklentisi 1,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı, bir önceki aya göre %13, bir 
önceki yıla göre de %9 düşüş göstermiştir.  
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 2,14 tondur. Elde edilen ürün, bir önceki aya göre 
%1’den az bir atış gösterirken, bir önceki yıla göre de %1’den az bir artış göstermiştir.  
 

Palm Yağı 
 
Malezya: Ortalamanın üzerinde aylık verimin gerçekleşmesi, 2019/20 üretim beklentisini 
artırmaya devam ediyor 
 
Malezya’da palm yağı üretim beklentisi, 2019/2020 yılı için tahmini 19,2 milyon tondur. 
Beklenen üretim bir önceki aya göre %1 artış gösterirken, bir önceki yıla göre %8 düşüş 
göstermiştir.  
 
Hasat alanı beklentisi 5,4 milyon hektardır. Beklenen hasat alanı bir önceki aya göre değişim 
göstermezken, bir önceki yıla göre %1 artış göstermiştir. 
 
Elde edilen ürün beklentisi hektar başına 3.59 tondur. Elde edilen ürün bir önceki aya göre    
%1 artış gösterirken, bir önceki yıla göre %8 düşüş göstermiştir. 
 

Pamuk 
 
Benin:  Daha yüksek verim elde edilmesine rağmen, üretim beklentisi düşüş göstermektedir 
 
Benin’de pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 1,35 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki aya göre 75,000 balya %5, bir önceki yıla göre de 75,000 
balya %5 düşüş göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 600,000 hektar olup, bir önceki aya göre 65,000 hektar (%10), bir 
önceki yıla göre de 65,000 hektar (%10) düşüş göstermiştir. 
 
Ürün beklentisi, hektar başına 490 kilogram olup, bir önceki yıla göre %5, son beş yılın 
ortalamasına göre de %11 artış göstermiştir. 
 
Yunanistan: Ionas Kasırgası hasat öncesinde mahsule zarar verdi 
 
Yunanistan’da pamuk üretim beklentisi, 2020/2021 yılı tahmini olarak 480 poundluk 1,3 milyon 
balyadır. Beklenen üretim, bir önceki aya göre 0,15 milyon balya (%10), bir önceki yıla göre de 
0,38 milyon balya (%22) düşüş gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre %2 artış 
göstermiştir. 
 
Hasat alanı beklentisi 0,26 milyon hektar olup, bir önceki aya göre 0,1 milyon hektar, bir önceki 
yıla göre de 0,25 milyon hektar düşüş gösterirken, son beş yılın ortalamasına göre %8 artış 
göstermiştir. 
  
Ürün beklentisi, hektar başına 1,089 kilogram olup, bir önceki aya göre %7, bir önceki yıla göre 
%15, son beş yılın ortalamasına göre de %5 düşüş göstermiştir. 
 
Kaynak: ABD Tarım Bakanlığı 


