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Un ve fırın odağı
• Grapas - 2020 yılı 

başvuruları

• Nişasta kalitesini 
belirlemede hızlı bir 
yöntem

• Uzun taneli pirinçlerin 
işlenmesi - Değirmencilik

• Tahıl ithalat ve 
ihracatının ele alınması

• Değirmenleri yanıcı 
toz tehlikesinden nasıl 
koruruz?

Arşivimizi ve derginin 
diğer dillerdeki basımını 

telefonunuzdan 
okuyabilirsiniz!

KÜRESEL ORTAĞINIZ





Trusted. Tested. True.

Grain Storage

Catwalk and 
Tower Systems

Material 
Handling Systems

Dryers

Lemanco Bulk 
Storage Systems

Caldwell Grain 
Conditioning

Globally recognized for customer 
service and quality products, our team 
of experienced Dealers and Staff will 
assist you in determining the system 
that will suit your needs.

Lemanco Bulk 
Storage Systems

Durable strength

Fast Installation

Customized storage 
built to meet your needs
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COMMERCIAL BINS
• 48 m Diameter Bins (20321-48262 mt)
• Peak Load Rating (6804-45360 kg)
• Hopper Bins (3.7 m-14.6 m)

COMMERCIAL SWEEPS
• Auger & Paddle sweeps available
• Capacity includes 141-281 t/h
• Patented Pivot Point 
• Industrial Grade Pushers

COMMERCIAL DRYERS
• Tower Dryers (23-281 t/h)
• QuadraTouch ProTM Controls
• Balanced Moisture Content

BUCKET ELEVATORS
• Low Impact Head Design
• Heavy Gauge Trunking
• Patented Squaring Plates
• Support Towers

COMMERCIAL CONVEYORS
• Capacity includes (984-1688 t/h)
• Dust-tight and waterproof
• Patented hip-style weather-tight cover
• Catwalks

STEEL BUILDINGS
• Industrial Strength
• Built To Last
• Higher Elemental Resistance
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AGGROWTH.COM   |  @AgGrowthInl  

İhtiyaçlarınıza göre tasarlandı
AGI EMEA, tahıl depolama sistemleri ve taşıma ekipmanlarının tasarımı ve 
üretiminde lider konumdadır

Depolama, Konveyörler, Elevatörler, Yürüme Servis Yolu, Platformlar, Sıcaklık 
Algılama

AGO’nun tüm ürün ve çözüm kataloğu hakkında daha fazla bilgi için
İletişim: emea@aggrowth.com veya +39 051 798 107
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62 - Nişasta kalitesini belirlemede 
hızlı bir yöntem: Brabender’in yeni 

ViscoQuick cihazı Kröner-Stärke’de 
test ediliyor



Un Değirmenciliği Endüstrisinde Sürdürülebilirlik

Yıllık Abonelik Ücretleri
Birleşik Krallık için: 100 £
Diğer ülkeler için: 150 $ ya da 133 €
Daha fazla bilgi için:
www.millingandgrain.com
http://gfmt.blogspot.co.uk

GIDA DEPOLAMA
SÜRECİ YEM

UN

Dünya Un Günü – Un odağı
20 Mart 2020, tüm değirmenciler ve 
fırıncılar, ayrıca un yapımında çalışan 
tüm çiftçiler, nakliyeciler, ambarcılar, 
ekmekçiler ve diğer herkese adanmış 
bir gün. 

SAYFA 44

NİŞASTA

Nişasta kalitesini belirlemede hızlı bir 
yöntem
Almanya, Duisburg merkezli laboratuvar 
cihazları üreticisi Brabender, hızlı bir 
viskozite ölçümü yapan ViscoQuick 
isimli yeni bir cihaz geliştirdi.

SAYFA 62

RÖPORTAJ

AFIA’nın CEO’su ve Başkanı Constance Cullman
Amerika Yem Endüstrisi Birliği’nin (AFIA) CEO’su 
ve Başkanı Constance Cullman, Ekim’de göreve 
başlıyor. 

SAYFA 120

HUBUBAT

Dunkirk merkezli şirket tahıl ithalatı ve ihracatı 
gerçekleştiriyor
Paris’teki JTIC fuarına katılmak için Fransa’ya 
gerçekleştirilen ziyarette Milling and Grain ekibi, 
Dunkirk’te Nord Céréales’e uğradı. 

SAYFA 72

Milling and Grain’in COFCOET 
ile işbirlikçi bir ortaklığı vardır

Sürdürülebilirliğin anlamı 
ya da tanımı nedir? Yerli bir 
Amerikan deyişi şunu söyler: 
“Dünyayı atalarımızdan miras 
değil, çocuklarımızdan ödünç 
alıyoruz.” Sürdürülebilirlik, 
refahın uzun vadede sürdürülmesi 
veya insan yaşamının kalitesinin 
geliştirilmesiyken, aynı zamanda 
eko-sistemin taşıma kapasitesi 
içerisinde yaşamak ve eko-sistemi 
desteklemek anlamına geliyor.

Birleşmiş Milletler'in Endüstriyel Kalkınma Örgütü’nün (UNIDO) 
günümüzün ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlarını ele alma 
vizyonu, 2013 yılı Aralık ayında UNIDO üye devletleri tarafından 
kabul edilen Lima Deklarasyonu’yla korundu. 
Bu temelde, UNIDO endüstrinin potansiyelinden herkes için 
kalıcı bir refah oluşturulmasına katkıda bulunmak için tam olarak 
yararlanmak amacıyla kapsayıcı ve sürdürülebilir bir endüstriyel 
kalkınmanın peşinden gitmektedir. Örgütün mandası, üye devletlerin 
şu gerçeği tanımasına bağlıdır: yoksulluğun ortadan kaldırılması 
“ancak güçlü, kapsayıcı, sürdürülebilir ve sağlam bir ekonomik ve 
endüstriyel büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal 
ve çevresel boyutlarının etkin entegrasyonu ile sağlanabilir.”
Endonezya’nın en büyük un değirmenciliği şirketi Indofood 
Sukses Makmur Tbk’nin Bogasari Un Değirmenleri Bölümü, 
insanların Dünya’mızın geleceğini korumalarına yardımcı olmak 
için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini uygulamada kararlı. 
Bu Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini yerine getirmek için, 
Bogasari Un Değirmenleri, çevre sorunları, enerji sorunları, 
çalışan güvenliğiyle ilgili çeşitli programların uygulanmasına ve 
fabrikalarımızı çevreleyen toplulukla olan ilişkilere odaklanmaya 
devam ediyor. 

Çevre sorunları 
Şirketimiz, çevresel yönetim sistemlerinin uygulanması için bir 
referans olarak ISO 140001’in benimsenmesiyle şirkette çevresel 

bir yönetim sistemini uyguluyor. Yakın zamanda yeraltı suyu 
kullanımını azaltmak için koruma programları uygulandı; bu 
kullanımı azaltmanın bir yolu da yağmurla beslenen rezervuarların 
kurulması ve yeraltı suyu toplama çözümlerin kullanılması. 
Altı yıl önce, 25 kilogramlık un paketleri Endonezya’daki en çok 
satan seçenek haline geldiğinde, Bogasari, 25 kilogramlık ürünler 
için doğada çözünebilir ambalaj uygulamasına başladı. 

Enerji sorunları 
Ayrıca, çalışma yerlerinin her yönüne yönelik enerji tasarruflu bir 
kültür yaratmak amacıyla bir enerji yönetim sistemi uyguluyoruz. 
Randımansız motorların yüksek verimli motorlarla değiştirilmesiyle 
de yeni teknoloji uygulaması gerçekleştiriliyor. Bogasari, etkili 
bir enerji yönetim sistemi uygulayan bir şirket olarak ISO 50001 
Sertifikası’nı halihazırda almıştı. 

Toplumsal gelişme, kurumsal sosyal sorumluluk
Toplumu Güçlendirme Programı, fabrikamızın yakınında yaşayan 
insanların refahını artırmak için Bogasari tarafından uygulanmaktadır. 
Yakın zamanda da bu program, çeşitli alanlarda Çocuk Dostu Entegre 
Kamusal Alanların (RPTRA) kurulması ile geliştirildi.
2003 yılından bu yana insanlarımızın beslenmesini iyileştirmek 
amacıyla Bogasari, Endonezya'daki buğday unu için yeni vitamin 
ve mineral takviyelerinin geliştirilmesine öncülük etti. Bu program, 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından tanınan ve gıda takviyesinde 
büyük bir başarı elde eden programlara örnektir. 
Bu ayki GRAPAS İnovasyon Konferansı’nda açılış konuşmamız 
sırasında, değirmencilik teknolojisinde (un, pirinç ve diğer tahıllar 
için) gelişmeye duyduğumuz ihtiyacı tekrar hatırlayacağımızı 
umuyoruz. Uygun üretim süreçlerinin ve hizmetlerinin 
kullanılmasıyla hem daha verimli işler yaparız hem de etkin bir 
sürdürülebilirlik sistemine öncelik tanırız. 
24 Mart’taki GRAPAS İnovasyon Konferansı’nı ziyaret ederek 
Bobby Ariyanto’nun Bogasari Un Değirmenleri’yle ilgili ve 
değirmencilik endüstrisinde sürdürülebilirlik konusunda yapacağı 
konuşmayı dinleyebilirsiniz. 

Bobby Ariyanto, Kıdemli Üretim Başkan Yardımcısı, PT Indofood 
Sukses Makmur, Bogasari Un Değirmenleri Bölümü

Bobby Ariyanto
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Değirmencilik endüstrisinde ve diğer tüm 
endüstrilerde şu an insanları kaygılandıran 
bir sağlık sorunu hakim: COVID-19 Korona 
virüsü.

Bu salgının tam anlamıyla bir pandemiye dönüşmesi 
sebebiyle tüm sektörler endişeli. Sağlık üzerindeki 
etkileri tüyler ürpertiyor ve işletmedeki etkisi de hiç 
önemsiz değil. Pandemi tipi grip salgınları, Birleşik 
Krallık Ulusal Risk Kaydının doğal tehlikeler 
matrisinde ilk sırada yer alıyor ve yeni çıkan salgın 
hastalıklara özellikle önem veriliyor. Çin’de dev 
araziler kapanırken küresel bakımdan bu hastalık 
uluslararası tedarik zincirlerini kaos ortamına 
sürüklüyor. Şüphesiz bunun dünya değirmencilik 
sektöründe ciddi bir etkisi olacak. Ancak, etkinin ne 
kadar ciddi olacağı salgının ne kadar hızlı kontrol 
altına alınabileceğine bağlı.
İyi haberlere gelince, kapak resmimiz bu ay 
gerçekleşen “Dünya Un Günü”ne yönelik. Dünya 
Un Günü, büyüyen dünya nüfusumuzu beslemek 
ve nüfusun sağlığının korunması bakımından 
değirmenciler ve fırıncıların oynadığı önemli rolün 
resmi olarak tanınmasını sağlayan bir gün. Bu 
makale aynı zamanda, yenilikleri değirmencilik 
dünyasında çok önemli bir etki oluşturan kilit birey 
ve şirketlerin çabalarını tanıyan “Değirmencilik 
Onur Listesi” başlıklı diğer duyuru ile bağlantılı. 
Yine bu sayıda, alanda öncü bazı şirketlerin 
katkılarıyla popüler “Toz Patlaması Özel 
Bölümümüzün” 2. Bölümü yer alıyor. Toz 
patlamaları tahıl/un/yem endüstrisinde sürekli 
bir tehlike, ancak teknoloji, havayla gelen tozun 
patlamaya yönelik tehlikelerini saptamak, önlemek 
ve iyileştirmek konusunda yardımcı oluyor. 
“Un Özel Bölümümüz”, çölyak hastalığı olan 
ve glutene duyarlı ekmek alıcıları arasında 
popüler olan alternatif buğdayları inceliyor. Bu 
geleneksel olmayan tahıllar aynı zamanda sağlık 
konusunda bilinçli tüketicilere üstün fiyatlar ile 
sunulabildiğinden ekmek veya diğer fırın ürünlerine 
dönüştürüldüklerinde çok da kârlı oluyor. Dünya Un 
Gününe yönelik kutlamalar doğrultusunda dünyanın 
en eski fırıncılık okulu olan Birleşik Krallık Ulusal 
Fırıncılık Okulu, yüzüncü yıl dönümünü mümkün 
olan en iyi şekilde kutluyor.

Bu sayı boyunca bazı makalelerde MAG TV sembolünün bulunduğunu 
göreceksiniz. QR kodunu tarayarak veya myMAG kısa hiper bağlantısını 
kullanarak Milling and Grain sitesinde MAG TV içeriğimize erişebilirsiniz. 
Burada, çok çeşitli ayrıntılı video röportajları, ürün demoları, tesis turları ve 
daha fazlasının arasından seçim yapabilirsiniz. 
MAG TV’de endüstrinin tüm alanlarından dünya çapında içerik yer alıyor. Bu 
sayıda ise IPPE’ye odaklanıyoruz. Atlanta, Georgia’da gerçekleştirilen IPPE 2020’yi 
gezebilir, ya da Perendale yayıncısı Roger Gilbert’in Amerika Yem Endüstrisi 
Birliği Başkanı ve CEO’su Constance Cullman ile yaptığı röportajı dinleyebilirsiniz 
(ayrıntılı röportajı bu sayının 120. Sayfasında okuyabilirsiniz). Hangi videoları 
izleyebileceğinizi görmek için her ay bu köşe yazısını inceleyebileceğiniz gibi 
www.millingandgrain.com/videos adresine de gidebilirsiniz.

myMAG.info/e/779myMAG.info/e/780

myMAG.info/e/770 myMAG.info/e/786

Dr. Antonia Tacconi, Küresel Ürün Grubu 
Yöneticisi - Phytogenics Biomin

Constance Cullman, Amerika Yem 
Endüstrisi Birliği Başkanı ve CEO’su

Daniel Hirschler, Başkan Yardımcısı, 
Continental Agra Equipment Inc, ABD

Bianca Martins, Alltech Mexico Genel 
Müdürü ve Alltech Latin America Teknik 
Müdürü

myMAG.info/e/784myMAG.info/e/771
IPPE Turu 2020 Nath Morris, IPPE Fuar Yöneticisi, ABD

Haberleri
Değirmencilik 
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LATEST 
TECHNOLOGY
FOR THE FOOD PROCESSING INDUSTRY

Upgrade your roller mill by using only Balaguer Rolls. 
Ask your roller mill supplier to provide Balaguer Rolls 

on your machines.



Koronavirüs ve endüstrimiz
Yazan: Roger Gilbert, Editör, Milling and Grain 

Koronavirüs’ün her saat olmasa da her gün 
değişmesiyle yaşlılar ve tıbbi sorunları olanlar 
üzerinde etkisi ciddi boyutlara ulaşan bu 
hastalığın evrensel düzeyde büyüyen sıkıntıların 

üstesinden gelme konusunda hükümetlerin ve halkın verdiği 
çabaların ne kadar etkili olduğunu takip etmek de son derece 
zor hale geliyor. 

Sadece değirmencilerimizin sağlığı konusunda değil, 
yem ve gıda olmak üzere öğütülen tüm ürünlerin tedariki 
konusunda da endişe duyuyoruz. Bu tedarik bazı yerlerde 
kesintiye uğramış durumda, hatta bir tür hapis bile yaşanıyor.

Herkes gibi biz de hangi ülkelere seyahat edip hangi 
ülkelere etmememiz gerektiğiyle ilgili ve ne gibi önlemler 
almamız, hasta olmamız ve ateş, nefes almada sorun ve 
grip benzeri semptomlar göstermemiz durumunda ne 
yapmamız gerektiğiyle ilgili hükümetin açıklamalarını 
yakından takip ediyoruz. Birleşik Krallık’ta bu semptomlara 
rastlanılmasından dolayı bizler de kaygılandığımızdan dolayı 
14 günlük izolasyon dönemi süresince evde kalıyoruz. 
Şüphelendiğimiz anda ise özel bir telefon numarası 
üzerinden Ulusal Sağlık Kuruluşunu aramanız gerekiyor. 

Öte yandan, diğer ülkelerde çok daha ciddi bir hapis hayatı 
yaşanıyor. Çin’in Wuhan şehri neler yaşanabileceğine dair 
iyi bir örnek. 

Derginin baskıya gireceği dönemde, Bahar Festivali’nden 
bu yana, yani bir aydan fazla bir süredir, insanlar evden 
çıkmıyordu. Ancak, Çin’de hemen hemen herkes cep telefonu 
ile WeChat isimli bir uygulama kullanıyor. Bu uygulama 
herkesi birbirine bağladığı gibi banka ve ödemelere ulaşım 
sağlıyor ve ulusal düzeyde mesajlaşmaya imkân tanıyor. 
Hapis hayatı sırasında iletişim hatlarının açık tutulması, 
yemek teslimatının ayarlanması ya da gıda satış noktalarına 
gidiş ve gelişlerin düzenlenmesi açısından önem arz ediyor.

MAG, Jiangsu Eyaleti’nin Wuxi şehrinde tanıdığı 
kişilerden, Şubat ayının son günlerinde şehirde toplamda 
55 onaylı vaka olduğu ve bunların 41’inin iyileştiğini öğrendi. 
Tüm eyalette ise 432’sinin iyileştiği 631 vaka belirlenmişti. 
Ocak ayının sonunda yapılan IPPE 2020 sırasında, Çin’den 
sergiye katılmak üzere gelen yem endüstrisi uzmanları Çin’in 
içerisindeki seyahat kısıtlamaları nedeniyle ülkelerine nasıl 
döneceklerinden emin değillerdi. Yine de hepsi evlerine 
sağ salim döndü. Yem değirmeni donanımı tedarik eden 
kişiler, yem üretimi yapan değirmenlerin çiftliklere teslim 
edilemeyeceğinden endişeleniyorlardı ama bu durumun kısa 
süreceği düşünülmüştü. 

Famsun (bu sayıda bir yazıda) inşaatında çalışan 100 işçinin 
çalışmaya devam etmek üzere ülkenin farklı yerlerindeki 
çalışma alanlarına geri döndüğünü bildirdi. Çalışmalarına 
izin verilene kadar çalışanların tek başlarına tecrit halinde 
kalmaları için birimler kuruldu. 

Herkes, hem kişisel hem de şirket olarak, planlı kararlar 
alıyor gibi görünüyor. Bu kararlar sayesinde, kendilerini 
ve çalışanlarını koruyorlar ve aynı zamanda gereken süre 
boyunca tecritte kalırken insanların sağlıklı kalması için 
ihtiyaç duyduğu gıdayı sağlamak üzere çiftçilerin beklediği 
yemi tedarik etmeye devam ediyorlar. Biz de bu yıkıcı 
virüsten etkilenen herkes için dua ediyoruz. 
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www.almex.nl

» Pet Food extrusion
» (floating) Aquafeed extrusion
» Animal Feed extrusion
» Oil seed extraction
» Cereal processing extrusion
» Compacting
» Pre-conditioning prior to other processes

Scan the QR-Code for 
more information

EXTRUSION AND EXPANSION 
TECHNOLOGY YOU CAN TRUST

Your partner for  
industrial process 
automation

Design and engineering
Build and installation MCC and PLC panels      
Software engineering PLC/SDADA
MES application Batch Explorer
Integration to other software packages
Turn Key installations incl. training, service & support

Scan the QR-Code to 
discover our solutions!
www.inteqnion.com

Our solutions:

Symaga 2020’ye üç büyük proje ile başladı

Symaga 2020’ye üç yeni projenin kurulumu ile 
başladı, Brezilya marketindeki genişlemesini 
güçlendirdi ve şirketin Meksika ve Romanya’daki 
büyümesini sürdürdü.

Pek çok ürünün yanı sıra ünlü Brahma markasını pazarlayan 
dünyanın en iyi bira gruplarından biri olan Ab Inbev, 
Brezilya’nın Uberlandia ve Itapisuma’daki tesislerindeki 
depolama kapasitesini genişletti. Zeppelin Brazil aracılığıyla 
Symaga’ya verilen iki proje, toplamda 13.380 metrelik sekiz 
ve dört adet SCE920/12T60 siloyu içeriyor.

Bir diğer proje de 68.346 metrelik devasa bir kapasiteye 

sahip altı adet SBH2215/24 silo ile Romanya’nın Scoceep 
limanı terminalinin genişletilmesini kapsıyordu. Yaklaşık 
bir milyon tonluk depolama kapasitesine sahip olduğu 
Karadeniz'deki ana aktörlerden biri olan Symaga konumunu 
böylelikle pekiştirdi. 

35 yıllık deneyim ve teknik ve üretken kapasitesi, Symaga’nın 
bira, malt ve liman terminallerinin gelişmesini sağlıyor ama 
aynı zamanda yem fabrikaları, değirmenler, biyoetanol tesisler, 
kurutucular, un değirmenleri ve ayrıca plastik, biyoyakıt ve 
biyokütle endüstrisi için hammaddelerin depolanması gibi 
farklı endüstrilerde de ilerlemesini mümkün kılıyor.
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Evonik hayvancılık üretiminin anlaşılmasına ve gerçek maliyetinin 
netleştirilmesine yönelik araştırma bulgularını paylaştı

E vonik ve KPMG’nin 
yeni yayınladığı araştırma, 
kümes hayvanları ve domuz 
üretiminin etkilerini inceliyor 

ve protein alımını azaltan yem katkı 
maddelerini kullanmanın toplum 
üzerindeki olası faydalarını özetliyor.

Günümüzde gerçekleştirilen hayvancılık 
uygulamaları, iklim değişikliği, arazi 
bozulması ve kirlilik gibi ciddi küresel 
sıkıntıları arttırmaktadır. Bu nedenle, 
artan et, balık, süt ve yumurta talebini 
karşılamak için acilen daha sürdürülebilir 

yöntemlerin bulunması gerekiyor.
Yenilikçi hayvan yemi uygulamalarını 

büyük ölçekte kullanmak için yeterli 
kanıtları toplamak üzere Evonik, 
hayvancılık üretiminin etkilerini ölçmek 
ve değerlendirmek amacıyla KPMG üye 
firmalarındaki finans ve sürdürülebilirlik 
uzmanlarıyla ortaklaşa çalıştı.

Çalışma, yenilikçi hayvan yemi 
kullanımına kıyasla geleneksel hayvan 
yemi kullanımının toplumsal etkilerini 
karşılaştırdı. Çalışmada hayvan yemine 
yönelik ürünlerin yetiştirilmesinden 

hayvancılığa kadar değer zincirinde et 
üretiminin ekonomik, çevresel ve sosyal 
etkileri incelendi.

Evonik/KPMG Gerçek Değer yaklaşımı, 
her bir etkiye finansal bir değer atar. 
Her etkiye bir değer verildikten sonra, 
yenilikçi hayvan yemi ve geleneksel yem 
kullanılarak üretim için değerlerin toplam 
etkisi hesaplanabilir. Yapılan analizde, 
geleneksel hayvan yemi kullanıldığında 
Brezilya’daki kümes hayvanı üretiminin 
çevresel ve toplumsal etkilerini canlı 
ağırlık tonu başına 1.345 € (t/lw) olarak 

belirlendi. Öte yandan, 
yenilikçi yem kullanıldığında, 
tavuk üretiminin olumsuz 
çevresel ve toplumsal etkileri 
üçte bir oranında azaldı. 

Geleneksel yem yerine 
yenilikçi hayvan yemi 
kullanılırsa, endüstri Brezilya 
toplumu için, geleneksel yem 
kullanıldığında elde edilen 
t/lw başına 180€ değerindeki 
net maliyete kıyasla t/lw 
başına 85€ değerinde bir 
net fayda sağlayacak. 

“Sonuçlar açık bir şekilde 
yenilikçi hayvan yemi 
kullanıldığında toplumsal 
değer oluşturmayı olumlu bir 
şekilde etkilemek için büyük 
bir potansiyelin varlığını 
gösteriyor ve ürünlerin genel 
toplumsal değer yaratımı 
konusunda şeffaflık çağrısı 
yapıyor” diyor, Almanya 
merkezli KPMG 
şirketinin sürdürülebilirlik 
hizmetlerinden sorumlu 
Kıdemli Müdür Martin 
G. Viehöver.

“Küresel hayvancılık 
endüstrisinde olumlu bir 
sürdürülebilir değişimin 
meydana gelmesine 
yardımcı olmak için bu 
çalışmanın sonuçlarını 
tedarikçiler, müşteriler, 
düzenleyiciler, politika 
yapıcılar, akademisyenler 
ve diğer pek çok kişi ile 
paylaşıyoruz. Amacımız, 
hayvancılık endüstrisinin 
sosyal ve çevresel sorunları 
ele almak için nasıl birlikte 
çalışabileceği konusunda 
tartışma ortamı yaratmak 
ve katılım sağlamak.”

Take a closer look! 

FILIP GmbH • Müllereibürsten • Anemonenweg 4 • D-33335 Gütersloh
Telephone: +49 (0)5241 29330 • Telefax: +49 (0)5241 20321  
E-mail: info@filip-gmbh.com • www.filip-gmbh.com S I E V E  C L E A N E R S

… because that’s what we do, too. On every single  

FILIP cleaner, we monitor every detail throughout the 

entire manufacturing process. We know that our  

proven quality will guarantee effective sieve cleaning 

within your plansifters. And that, in turn, will ensure  

a high yield from your passages.

Efficient. Quality. Cleaning.
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Alapala Test Değirmeni ve 
Akademisi, Alapala Ar&Ge 
Merkezi’ne bağlı olarak açılıyor

Yeni Alapala Test Değirmeni yakın zamanda 
kurulacak. Bu yeni tesis, müşterilerin 
Alapala’nın yenilikçi tahıl öğütme çözümlerini 
deneyimlemelerine yardımcı olacak en yeni 

donanımlara sahip ve ayrıca müşterilere benzersiz eğitim 
fırsatlarını deneyimleme imkânı da sunacak.

Test değirmeninde Alapala müşterileri ürün performanslarını 
test etme ve mühendislik yönünden yapılan değişikliklerinin 
ürünleri üzerindeki etkilerini anlama fırsatı elde edebilecek. 
Müşteriler ayrıca MIS yazılımını kullanarak çözümlerinin nasıl 
bir performans ortaya koyduğuna dair SCADA sisteminden 

daha fazla bilgi edinebilecekler. Bu yeni tesis, özellikle müşteri 
ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda, Alapala tarafından 
sunulan yeni ürünlerin ve süreçlerin geliştirilmesine büyük 
çapta yardımcı olacak. Tesiste gerçek fabrika ölçeğinde testler 
ve iyileştirmeler gerçekleştirilecek.
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BinMaster seviye ölçüm 
teknolojisiyle ilgili eğitim vermek 
üzere K-State Dökme Katı Madde 
İnovasyon Merkezi’yle ortaklaşa 
çalışıyor

BinMaster, dökme katı madde endüstrisindeki 
uzmanların geleceğini belirleyecek olan K-State 
Dökme Katı Madde İnovasyon Merkezi (BSIC) 
ile ortaklaşa çalışacağını büyük bir heyecanla 

duyurdu. Şirketten, 31 Mart ile 2 Nisan 2020 tarihleri 
arasında gerçekleşecek Depolama ve Dökme Katı 
Maddelerin Akışı ile ilgili üç günlük kursta öğrencilere 

seviye ölçümüyle ilgili 
eğitim verilmesi istendi.

BinMaster’in 
vereceği oturumda 
her bir teknolojinin 
nasıl çalıştığına ve 
bir tesis ortamında 
nasıl uygulandığına 
odaklanılacak ve 
noktasal ve sürekli ölçüm 
sensörlerinin türleri 
hakkında bilgi verilecek. 
Operasyonları daha 
verimli hale getirmek için 
kablosuz iletişim cihazları 
ve yazılımları kullanılarak 
bir envanter yönetim 

sisteminin tesise nasıl entegre edileceğini de gösterilecek. 
BinMaster eğitimini, eğitim tamamlandıktan hemen sonra 
uygulanması mümkün olan pratik bilgiler verecek şekilde 
tasarladı.

“BSIC'in eğitim misyonuna katılma ve katkı sağlamak üzere 
davet almak bir ayrıcalık” diyor, BinMaster’ın Kurs Eğitmeni ve 
Bölgesel Başkan Yardımcısı Nathan Grube. “Dökme Katı Madde 
İnovasyon Merkezi’nin sunduğu kurs çalışması endüstrideki 
çalışanlara en son teknolojinin gücünden faydalanmaları için 
yardımcı oluyor, bunun bir parçası olmak onur verici.” 

Eğitim, ABD, Kansas’ın Salina şehrinde gerçekleşecek ve 
dökme katı madde ile ilgili bilgilerini arttırmak isteyen öğrencilere 
ve çalışanlara açık. Kurs kaydı hem yerel hem de yurtdışından 
gelecek katılımcılara açık. Üç günlük kursun ücreti, 1.300$. 

With the  Double Shaft Paddle Mixers
• Mixing accuracy of 1:100.000/C.V. < 5%

• Available with capacities from 500 to 20.000 liters
• Short mixing time of approximately 30-60 seconds

Scan de QR-Code for 
more information
www.wynveen.com

THE MOST ACCURATE MIXER 
FOR HIGH MIXING CAPACITIES
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yazan: Mildred Cookson, Mills Archive, Birleşik Krallık

Joseph, Edgar ve Arthur Appleby: 
Lancashire Değirmencileri

Mills Archive’deki geçmişe ait değirmencilik dergileri

Değirmencilerin haftalık dergisi Milling, bugünkü Milling and 
Grain’in atası. 1891 yılında kurulan bu dergi, değirmenler, 
değirmencilik ticareti ve özellikle valsli değirmen evrimine 
öncelik eden kişiler le ilgili resimli makaleler içeriyor. 

Artık Lancashire’dan sürgün edilmiş olarak ve emekli bir 
değirmenci olarak dikkatimi Milling’in ilk baskılarında yer alan bir 
iki makale çekti. Bu makalelerde kalıcı bir etki yaratan Lancashire’lı 
bir aile yer alıyordu. 23 Eylül 1892 ve 20 Mayıs 1893 tarihli 
makalelerin ardından 5 Haziran 1893 tarihli bir tane daha geliyordu. 
Sonuncu makaleyi İngiliz değirmenciler için 100 yıldır yayınlanan 
ama kurtaracak ve dergiyi 21. yüzyıla uygun hale getirecek birisi 
olmadığı için mazide kalan The Miller dergisinde buldum. 

Lancashire değirmencilerinden Appleby ailesi, 1841 yılında 
Joseph Appleby Enfield Değirmenleri’ne yerleştiği zamana 
dayanıyor. İngiliz Su Yolları için 2009 yılında yapılan bir miras 
değerlendirmesi, Accrington’dan 3.5 km kuzeydeki Clayton-le-
Moors’daki değirmeni, buharla çalışan, 1827-1828 yıllarında 
yapılmış, 1872 yılında genişletilmiş ve 1968’de yıkılmış olarak tarif 
etti. Değirmencilik çalışmaları 1920’de durduruldu ve değirmen 
yıkımından önce 1922 yılında Enfield Soap Works’un bir parçası 
haline geldi. 

Enfield Değirmenleri, Leeds ve Liverpool Kanalı’nın ortasındaydı 
ve Appleby Ailesi kanalı iyi değerlendiriyor, ürünlerini taşımak 
için kendi mavna filosunu kullanıyordu. Joseph, işlerinin büyük 
kısmını 1865 yılına kadar her hafta Leeds ve Wakefield pazarlarında 
yürütüyordu. 1865 yılından itibaren limanların öneminin ve sunduğu 
avantajların artmasıyla, Joseph Liverpool Corn Exchange’e yöneldi. 
Enfield Değirmenleri’nde doğan oğlu Edgar Appleby, 1858 yılında 
kariyerine bir değirmenci olarak başladı ve 1862 yılında babasının 
Accrington’daki değirmeninin, ardından 1868 yılında Burnley’deki 

değirmenin, 1873 yılında ise Daisyfield Değirmenleri olarak 
bilinen ve 1871 yılında taş değirmeni olarak inşa edilen Blackburn 
Değirmenleri’nin yönetiminin sorumluluğunu üstlendi.

1878 yılında, Joseph’in ölümü üzerine şirketin işleri devam etti 
ve Joseph Appleby ve Oğulları usulünde iki oğlu Edgar ve Arthur 
tarafından genişletildi. Arthur (1843 - 1902), Leeds ve Liverpool 
Kanalı’nın kurulunda yer alıyordu, Lancashire İlçe Konseyi’nde 
bir üyeydi ve İlçe Heyeti Başkanı’ydı. Lancashire ve İngiltere için 
oynayan becerikli bir kriketçiydi.

Edgar Appleby, 1889'da Ulusal İngiliz ve İrlandalı Değirmenciler 

Blackburn’un kıyı tarafındaki Daisyfield Değirmenleri

1883 advertisement for the Jonathan Mills Reduction Machine
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Birliği (nabim) tarafından başkanlık için adaylık daveti aldı, 
ancak o anda bu teklifi kabul etmedi, ancak daha sonra 1893'te 
başkanlığı devraldı.

1886 yılında kardeşler, Liverpool’un yakınındaki Leeds ve 
Liverpool Kanalı’nın kenarına yeni inşa edilmiş olan ve Henry 
Simon tarafından kurulmuş küçük bir tesise sahip Bootle’daki 
Carolina Değirmenleri’ni satın aldı. Üç yıl sonra, Liverpool, 
Bridgewater Caddesi’ndeki değirmenler şirketin halihazırda büyük 
çapta gerçekleştirilen faaliyetlere katıldı. Bootle’daki Carolina 
Değirmenleri, kapasitesini arttırmak için yeniden yapılandırıldı. 
Bulunan makinelere ek olarak, ‘Victoria’ sasörleri eklendi ve 
değirmen daha modern hatlara göre düzenlendi. 

Bu girişim o kadar başarılı oldu ki Bridgewater Caddesi’ndeki 
değirmenlerin 1889’da satın alınmasından sonra (bazı Gray valsleri 
hariç olmak üzere) tüm makineler kaldırıldı ve buğday bölümü TW 
Throop ve Henry Simon tarafından tamamen yeniden yapılandırıldı.

Simon, değirmendeki makine ve ürün işleme kısımlarına tüm 
modern cihazları yerleştirdi, bunların arasında en yeni valsler ve 
“Reform” sasörleri de vardı. Böylelikle bu değirmenler Birleşik 
Krallık’taki en eksiksiz değirmenlerden biri haline geldi. Kapasitesi, 
saatte 18 ila 20 çuvaldı. Değirmen, Blackburn’lü Thomas Barton’ın 
firması tarafından elektrikli aydınlatma ve eksiksiz bir Grinnell 
Sprinkler sistemi ile donatıldı. 

1892’nin kalanında, Blackburn’deki Daisyfield Değirmeni 

The range of Simon Reform Wheat Cleaning 
PlantsSimon Reform Sasörü

training@nabim.org.uk

Email

To find out about the
learning opportunities 
within our new virtual 
mill.

Is the investment in flour milling distance
learning right for your employee?
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yenilendi. Değirmen ilk başta valsli 
değirmen olarak o zamanlar ünlü 
olan “Jonathan Değirmenleri” 
diskleriyle donatılmıştı ama 20 yıl 
sonra bunlar çağın gerisinde 
kalmıştı. En yeni valsler ve 
“Victoria” ve “Best” isimli iki 
sasörü kurmak üzere iş Suffolk’taki 
Wickham Market merkezli 
Whitmore ve Binyon’a verildi. 
Böylelikle, değirmenin verimi saatte 
28 çuvala çıktı. George Binyon 
kurulumu kendi yönetti. 

Daisyfield Değirmenleri avantajlı bir konuma sahipti, bir taraftan 
Leeds ve Liverpool Kanalı’na diğer taraftan malzemelerin Lancashire 
ve Yorkshire Demiryolu üzerinden Birleşik Krallık’taki herhangi bir 
noktadan alınabileceği ve dağıtılabileceği bir yere kuruluydu. Yerel 
müşterilere unları at ya da at arabasıyla teslim ediliyordu.

Değirmen, bodrum da dâhil olmak üzere beş katlıydı, taş temel 
üzerine tuğladan inşa edilmişti. İki demiryolu hattı, değirmeni doğu 
Lancashire hattına bağlıyordu. Yangına karşı koruma sağlamak üzere 
tasarıma dökme demirden direkler ve tuğla tonozlu tavanlar eklendi. 
Tahıl silosu, 20 bin buğday çuvalı alıyordu. Kanal tarafında topuz 
çatılarla donatılmış iki vinç kulesi vardı. Kuzeydeki kalkan duvarının 
üzerinde “J.A.S M.S. 1872” yazılı bir kilit taşı bulunuyordu.

İlk başlarda buğday kanal yedek yolu ile üst katlara doğru yukarı 
taşınıyordu. Frezeleme, Musgrave motoruyla çalışan on çift taş 
kullanıyordu. 1875'te çıkan büyük bir yangın, tesisin yeniden inşa 
edilmesine ve genişletilmesine yol açtı. 1883 yılında değirmen valsli 
değirmene dönüştürüldü ve değirmen taşları çıkarıldı. 1928'de, 
değirmen Joseph Rank tarafından devralındı ve sonunda 1968'de 

kapandı. Böylelikle, Blackburn’deki büyük çaplı değirmenciliğin 
sonu da gelmiş oldu.

Appleby isimli siyah ve kırmızı, eyer tanklı lokomotif özeldi; 
1962 yılına kadar hâlâ çalışan türünün tek örneğiydi. Bristol’deki 
Atlas Works’te Peckett and Sons tarafından 1895’te yapılan Appleby’e 
568 numarası verildi, 0-4-0 dizilişiyle 76 cm boyundaki tekerleklere 
sahipti ve inç kare başına 80 lbs'lik bir basınç ile çalışıyordu. 

Kompakt boyutuna rağmen, 1906’larda Blackburn değirmencileri 
tarafından satın alınan motor, Daisyfield hattından tahıl ile dolu 
vagonları değirmenin yükleme alanlarına götürürken geçtiği 
365 metrelik yolda 100 ton kadar yük taşıyabiliyordu. 1968’te, 
yani buharla çalışan lokomotifler Britanya’nın demir yollarındaki 
ömrünü doldurduğu yılda, un değirmeni üretimi durdurdu ve 90 kişi 
işini kaybetti. 

www.millsarchive.org

Gray’in Sessiz Valsli Değirmeni 1906’dan 1968’e kadar faaliyet gösteren Appleby’in bir makinesi

Our History
Gime Tech, based on Hubei Food Processing machinery Works in 1950s, is serving 
our customers from all over the world by manufacturing a high-quality rice mill 
machinery.

Our Factory
Our factory occupy area 40,000 square meters, and also have capacity of 120 tons per 
day, it is located in Yunmeng city, 80 km far from Wuhan city.

Our Product
We supply rice mill machine, feed mill machine, cereal processing machine, color 
sorter, silo, packing machine and related accessory. Our products are used for rice 
milling, grain processing, corn milling and cereal milling.

Our Certificate
We are an ISO 9001:2000, CE certificate company, our main goal is that supply high 
quality and reasonable price products.

www.gimetech.com
T: +86 13510 372500
E: gime@vip.126.com

Contact us: 

Gime Tech Park, Zixu Road 
270, Yunmeng City, 432508, 
Hubei Province, China
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340 - 2020

efficient unloading
more efficient than 
comparable systems 

reduced noise
< 80 dB through noise 
supressing constructions

reduced dust
lowest dust emission 

SHIP(UN)LOADERS
YOUR SPECIALIST FOR 

Our customers rely on NEUEROs Shipunloaders and 
Shiploaders in Romania at the Black Sea.

Quality 
Made in Germany
NEUERO produces reliable and 
high-quality conveyor systems with 
German Engineering.

Over 100 years 
of experience
Our customers rely on NEUEROs 
know-how and quality awareness 
for over 100 years.

Get in contact
+49 5422 9 50 30
neuero@neuero.de 
www.neuero.de

Comvex - Constanta, Romania, 2019

B E S T  S H I P  LOA D E R  &  

U N LOA D E R  S Y S T E M

W I N N E R  2 0 1 8 & ’ 1 9I B J  A W A R D S



BM, 2020’yi Uluslararası Bitki Sağlığı Yılı (IYPH) ilan etti. 
Bitki sağlığını yalnızca tarımla ilgili bir mesele olarak ele alıp 
önemsemeyebilirsiniz ama bitki sağlığının gıda zinciri üzerinde 
önem arz eden doğrudan ve dolaylı etkileri var.

Bitki sağlığı geniş bir öneme sahip ve sektörün tüm alanlarını 
etkiliyor. Bu köşe yazısının birinci kısmında gıda ve besin 
güvenliği, besin güvenilirliği, ekonomik refah, TEK bir sağlık 
paradigmasına yönelik bütüncül bir anlayışa duyulan ihtiyaçtan 
bahsedeceğim.
Sonrasında ise IYPH2020’yi ve tarım-gıda sektörünün, özellikle 
de bitki bilimi endüstrisinin, eğitim ve farkındalık yaratma 
yoluyla bitki sağlığının önemini tüketiciler de dâhil olmak üzere 
tüm paydaşlarına göstermek üzere elimize geçen bu tek fırsattan 
faydalanmak için ne yapması gerektiğini detaylarıyla anlatacağım.

Bitki, hayvan ve insan sağlığı bağlantısını bütüncül bir 
şekilde anlamak

Bir yandan su kıtlığı, arazi bozulması, iklim değişikliği ve diğer 
pek çok zorlukla mücadele ederken tarım aynı zamanda küçülen 
bir ekilebilir alan üzerinde daha fazla gıda üretme baskısı altında. 
Geçtiğimiz 50 yıl içerisinde beslenme biçimlerinin giderek 
homojen hale gelmesiyle birlikte, dünya nüfusunun üçte ikisinden 
de fazlasının kalori alımı için birkaç ürüne (pirinç, buğday, mısır 
ve soya fasulyesi) büyük ölçüde bağımlı hale geldi. Sonuç olarak, 
bu ürünlerin herhangi bir bölgedeki üretiminde yaşanacak kıtlıklar, 
küresel olarak sismik dalga etkileri yaratabilir ve özellikle Asya 
ve Afrika’da milyonların yaşadığı açlığı, yetersiz beslenmeyi ve 
fakirliği daha da derinleştirebilir. 
Bitki sağlığında zararlıların istilası ve hastalıklardan kaynaklanan 
düşüş nedeniyle yaşanan kıtlıklar ya da kayıplar, yüzde 40 ila 50 
gibi yüksek bir oranda zarara neden olabilir. Güvenli ve kaliteli 
gıdanın yeterli miktarda üretilmesi için, uygun bitki sağlığının 
korunması birinci ve en önemli unsurdur. Bitki sağlığının gıda 
güvenliğini sağlamada ve gıda zincirindeki zararlı patojenlerin 
ekinlerden hayvanlara ve insanlara geçmesini önlemede ne 
derecede önemli olduğu kavramak zor değil. 
 Örneğin, aflatoksinler mısırda yetişen belirli bir mantar türü 
tarafından üretilir. Hayvanlar küflü mısır yediğinde, toksinler 
sağlıklarını ciddi oranda etkiler, hatta ölümlerine neden olabilir. 
Hayvan ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin yanı sıra, 
aflatoksinlerin ticareti etkileme potansiyeli de vardır ve döviz 
açısından ciddi parasal kayıplara neden olabilir ve milyarlarca 
dolar kaybedilmesine yol açabilir. 
Afrika Aflatoksin Kontrolü Ortaklığı’nın (PACA) tedbirli tahminine 
göre, bazı ithalat pazarlarında aflatoksin ile kontamine olan mısırın 
reddedilmesinden dolayı Afrika’da 670 milyon ABD doları kayıp 
yaşandı. Sonuç olarak çiftçilerin geçim kaynakları tehlikede. 
Bütüncül olarak ele alınmazsa, tüm bu sorunlar barışı ve düzeni 
tehdit edebilir, hatta toplumsal huzursuzluk ve çatışmalara yol 

açabilir. Dolayısıyla, sağlıklı bitki ve hayvanlar nihayetinde sağlıklı 
insanların temelini oluşturduğu net bir gerçek.

Bitki sağlığı gıda ve besinsel güvenlik bağlamında neden 
önem arz ediyor? 

Yukarıda bahsedildiği üzere, hayvan ve insan sağlığı bitki 
sağlığıyla yakından ilişkili, çünkü çiftlikte yaşanan şeyler gıda 
değer zincirindeki tüm paydaşları etkiliyor. Örneğin, bitki sağlığı 
uygun seviyede tutulmazsa, zararlılar ve hastalıklar ürünü büyük 
çapta kemirebilir ve çiftçilerin kayıp yaşamasına neden olabilir. 
Bu da onların kaliteli ve besleyici gıda sunmalarını etkileyecektir, 
verimlilik kaybı nedeniyle de ulusal düzeyde yetersiz beslenmeye 
ve büyük kayıplara yol açabilir. 
Ayrıca, toksin yüklü bir gıda, örneğin mısır, hayvan yemi ya da 
insan tüketimi için uygun olmayacaktır ve yerini alacak yeterli 
bir başka gıda olmadan temel gıda maddesi olarak mısır tüketen 
milyonlarca insan mısırdan yoksun kalacaktır. Öte yandan, buğday 
ya da sorgum gibi mısır yerine kullanılabilecek gıdaların fiyatları 
artacaktır, besleyici gıda özellikle toplumun yoksul ve imkânları 
az olan kesimleri için ulaşılamaz hale gelecektir. 
Bu yalnızca beslenme biçimi çeşitliliği etkilemekle kalmaz, aynı 
zamanda beslenme gereksinimlerinin dengelenmesi konusunda da 
büyük bir baskı yaratır. Bunun makro düzeyde sağlık sorunları ve 
düşük verimlilik nedeniyle yaşanacak ekonomik kayıplardan endişe 
duyan hükümetler ve politika yapıcılar üzerinde de ciddi etkileri 
vardır. Olağanüstü durumlarda, hükümetler ani gelişen kıtlıklar 
sırasında üretim ve ticaretteki kısıtlamalar nedeniyle alternatif 
besin kaynakları ayarlamada zorluk yaşayabilirler.

Bitki sağlığı gıda güvenliği bağlamında neden hayati 
öneme sahip?

Küresel düzeyde tüketiciler, kontaminasyon, kimyasal kalıntı, 
vb. sorunlardan dolayı giderek daha da endişeli hale gelirken, gıda 
güvenliği son yıllarda gıda endüstrisindeki en önemli etkenlerden 
biri haline geldi.
Yukarıda bahsedildiği üzere, aflatoksinler, bitki sağlığına gereken 
önem verilmediğinde çiftlikten gelen birçok toksik madde türünün 
yalnızca bir örneği. Örneğin, Okratoksin A ve Fumonisinler, çeşitli 
ürünler üzerinde sırasıyla Aspergillus sp ve Fusarium sp mantarları 
tarafından üretilir. Et ya da süt ile insanlara geçtiğinde, bu toksinler 
karaciğer hasarı, immünosupresyon, kanser ve fiziksel gelişimin 
önlenmesi gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.
Gıdanın aflatoksin ile kontaminasyonu, devasa bir sağlık sorununa 
dönüşebilir, çiftlik düzeyinde uygun şekilde kontrol edilmediğinde 
uzun süreli sosyo-ekonomik etkilere neden olabilir.

Bitki sağlığı ‘tek sağlık’ paradigması ile nasıl ilişkilidir?

Aflatoksinlerin gıda zincirindeki akışıyla ilgili yukarıdaki örnekten de 
anlaşılacağı üzere, insan sağlığının büyük ölçüde, bitkilerin sağlığına 
bağlı olan hayvan sağlığı ve refahına bağlı olduğu açıktır.

IYPH2020: 
Tarım-gıda endüstrisi neden 
dikkatli olmalı?

Raghavan Sampathkumar
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Raghavan Sampathkumar, Tarımsal Gıda değer zincirinin karmaşık siyasal, sosyoekonomik, çevresel ve kültürel bakış açılarını 
eksiksiz bir şekilde kavramış olan deneyimli bir gıda ve tarımsal ticaret uzmanıdır. Asya-Pasifik’te yer alan tarımsal emtialar, 
uluslararası ticaret, tarımsal girdiler, biyoteknoloji ve hayvansal besin sektörleri de dahil olmak üzere çeşitli alt sektörlerde çalışmıştır 
ve şu anda Hindistan Birleşik Besi Hayvanı Yemi İmalatçıları Birliği’nin (CLFMA) Yönetici Müdürü olarak çalışmaktadır. Birçok 
uluslararası yayın için düzenli olarak tarımsal gıda eğilimleri, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik konularında yazılar yazmaktadır. 
Ayrıca, şiirlerini ve düşüncelerini, www.asmalltownkid.wordpress.com adresinden erişebileceğiniz kişisel blogunda paylaşıyor.

Bu nedenle, gıda zincirindeki tüm paydaşların yabani otlar, zararlılar 
ve hastalıkların hem nicelik açısından kayıplara neden olduğu hem 
de gıdanın niteliğini etkileyebileceğini anlaması gerekmekte. Gıda 
kaynaklı hastalıkların yönetilmesi büyük bir halk sağlığı sorunudur 
(örn. Salmonella kontaminasyonu). 
Salmonella’nın (bağışıklığı başlayarak) alternatif taşıyıcı olarak bitkileri 
kullanabileceği ve gıda zincirinde daha da ileri gidebileceği varsayımıyla 
ilgili bilimsel kanıtlar toplanmaktadır. Sağlık üzerinde etkisinin yanı sıra, 
bu tür bir kontaminasyonun ekonomik etkisi büyük olur ve ardından 
yaşanacak ürün toplatılması gerçekten de ciddi bir sorun yaratır. Bu 
sebeple, bitki sağlığı, ‘tek sağlık’ paradigmasının temel direklerinden 
biri olarak görülmelidir. 

Bitki sağlığı sorunu gıda zincirindeki farklı elemanları 
nasıl etkiler?

Öncelikle çiftçiler, özellikle ürünlerini ihracı ve kontamine 
gıdaların ihracat sevkiyatların reddi ile ilgilenen çiftçiler büyük 
kayıplar yaşayabilir. İhracat pazarlama şirketleriyle sözleşmeli 
çiftçilik yapıyorlarsa, ürün retleri tedarikçi olarak itibarlarını ve 
güvenirliliklerini etkiler. Aynı şey çiftçilerden işlenmiş ürünleri 
tedarik eden ve ihraç eden şirketler için de geçerlidir. Çünkü onlar 
da ithalat pazarlarındaki güvenilirliklerini ve gelecekte yapacakları 
potansiyel işleri kaybedeceklerdir. 
Gıda işleme şirketleri için ise bu durum pek çok yönden potansiyel 

kayıplara neden olabilir. En önemlisi, ürünleri çiftlikten taşınan 
hastalık yapan organizmalar ile kontamine olduğu görülen birincil 
tarımsal ürünler kullanılarak üretildiğinde, hem itibarları hem 
de marka imajları tehlikeye girer. Bu da şirketin bir ülkedeki, 
bölgedeki ve muhtemelen küresel bir düzeydeki iş beklentileri 
üzerinde geniş kapsamlı etkilere sahip olacaktır.
İkinci olarak, gıda güvenliği ve kalitesiyle ilgili yasalara göre yasal 
işleme tabi olabilir. Ayrıca, ürün toplatılması zorunlu olduğunda 
önemli gelir kaybına yol açar ve şirketlerin kârlarını büyük ölçüde 
etkileyebilir.
Yerli tüketiciler de halk sağlığı felaketlerini kontrol edememeleri 
nedeniyle hükümetleri ve gıda mevzuatlarının uygulanmasında 
benimsenen ihracat ile yurt içi tüketim arasındaki ayrımcı standartları 
suçlayabilirler.
Bunun yanı sıra, bu sorun bir ülkenin, özellikle ülke gıda ihracatı 
için güvenilir bir merkez olmayı hedefliyorsa, imajını ve itibarını 
etkileyebilir ve uluslararası ticaret beklentilerinde ve döviz 
kazançlarında düşüşe neden olabilir.
Bu, iş yaratmayı olumsuz etkiler ve işsizlik ve bununla ilgili 
toplumsal sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntıya yol açabilir. 
Bazı fırsatçı kişiler, halk arasında korku ve öfke yaratmak için bu 
sorunları ileriye taşıyarak fazla abartmaya çalışabilirler, böylelikle 
toplumsal huzursuzluk baş gösterebilir. 
Bir sonraki sayımızda Raghavan bu yazısına devam edecek.
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Our focus is on doing what is right 
for our customers by adhering to our 
core values of honesty & integrity, 
performance with reliability and 
respect for others
We will never recommend a repair 
that is not necessary. 

SERVICES
• Structural Silo Liner
• Spall & Crack repair
• Hoppers
• Roof Deck Repairs
• Carbon Fiber Repairs
• Roof Coating

CONTACT
Richard Dickinson
ph: +1 (402) 947-1162
e: rich@red-restoration.com
w: red-restoration.com

Our repair recommendations are based 
upon proven technologies, with an eye 
toward innovation and providing the 
correct choice for you, not based on 
increasing our profi ts. 

www.red-restoration.com

RED Restoration specializes in structural restoration & repair of 
large silo structures associated with the commercial agriculture, 
cement and mining industries
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AFIA 2019 yılı için yılın 
yem tesisinin sahiplerini 
açıkladı

A merika Yem Sanayicileri Derneği (AFIA) 
ve Feedstuffs, 2019 Yılın Yem Tesisi (FFY) 
programının dört kategorideki kazananlarını 
açıkladı. AFIA, ticari kuru hayvan yemi 

fabrikası kategorisinin kazananı olarak Amerika, Goshen 
merkezli Western Milling şirketini, entegratör kategorisinin 
kazanını olarak Morton merkezli Koch Foods şirketini, sıvı 
yem fabrikası kategorisinin kazananı olarak Menomonie 
merkezli Quality Liquid Feeds şirketini, premiks üretim 
tesisi kategorisinin kazanını olarak ise Nesoho merkezli 
Trouw Nutrition şirketini açıkladı.

“FFY programı, yem tesislerinde mükemmeliği 
vurgulamayı amaçlıyor ve bu tesislerin her birinin 
yüksek bir kalite ve mükemmellik seviyesine ulaştığını 
söylemekten gurur duyuyorum.” diyor, AFIA’nın Yem 
Üretimi ve Düzenleme İşleri Müdürü Gary Huddleston. 

“Tüm başvuru sahiplerinin kıyaslama programımı 
aracımızın sürekli gelişim göstermek için çıktıkları 
yolculuklarında ilerlemelerine yardımcı olacak değeri 
almasını umuyoruz.”

FFY ödül programı, hayvansal gıda endüstrisi için birinci 
sınıf bir kıyaslama programı olarak kabul ediliyor. Bu 
program, en yüksek performans gösteren tesisleri dört 
kategoride karşılaştırıyor: ticari kuru yem, entegratör, sıvı 
yem ve premiks. Bu kategoriler üzerinden FFY ödülünü 
almak üzere genel bir kazanan seçiliyor.

AFIA ve Feedstuffs, FFY’i ve bir önceki programı 
1985 yılından bu yana gerçekleştiriyor, bu süre içerisinde 
hayvansal gıda üretimindeki üstün performansları nedeniyle 
toplamda 73 şirketi ödüllendirdi.

Made in Britain, 
Trusted Worldwide.

We are

5k 
Insect Detector

®IINNSS CCTTOOMMAATT

Discover more

www.samplex.co.ukKÜRESEL ORTAĞINIZ
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Mühlenchemie, “Yılın Un 
Çuvalı” Grands Moulins 
des Antilles’e ödülünü 
verdi

K arayip Değirmenciler 
Derneği’nin (CMA) 
yıllık toplantısında 
Mühlenchemie’in 

Bölgesel Satış Müdürü Marc 
Duncker, un çuvalı ödülünü 
Grands Moulins des Antilles 
şirketinden Arnaud de 
Moussac’a teslim etti. Jüri, 
şirketin çuvalındaki temel gıda 
maddesine güç veren Antilles’li 
genç bir Kreole kadınının güzel 
portresinden (ve yaşamı işaret eden 
sağlıklı bakışından) çok etkilendi.

Kazanan resimle ilgili olarak şirketin Genel Müdürü 
Xavier Moussac şunları söylüyor: “Un çuvalımızdaki Kreole 
kadınının portresi, Guadeloupe’nin hem gösterişli hem 
de tarihsel çeşitliliğin farkında olduğunu gösteriyor. Genç 
kadının mücevherleri, Fransız tarzı bilgeliğini simgeliyor, 
çünkü bir Kreole olarak ülkemizde yüzyıllar boyunca gelişen 
bağımsız bir kültürü temsil ediyor.”

Ada devleti, pek çok diğer tarım ürünü gibi ithal buğdaya 
ihtiyaç duyuyor; ithal buğday, ardından endüstriyel olarak 
en kaliteli unlara dönüştürülüyor ve mikrobesinler ile 
güçlendiriliyor. Bu un, Guadeloupe’nin beslenme biçiminin 
önemli bir parçası. 

Jüri, Yılın Un Çuvalı üzerine özenle çizilmiş resme övgüler 
yağdırdı. İlk kez bir portre Wittenburg’taki FlourWorld 
Museum’un yılda bir kez verdiği bu ödülü alıyor. Hamburg 
yakınlarındaki müze 140’dan fazla ülkeden gelen 3.600’ün 
üzerinde un çuvalına ev sahipliği yapıyor, bu anlamda 
dünyadaki en büyük koleksiyonu oluşturuyorlar.

Müzenin kurucusu Volkmar Wywiol, müzesinin son 
simgesinden memnun. Wywiol şunları söylüyor: “Çeşitlilik 
ve topluluk, kadınlık ve güç, kalite ve yaşama sevinci. Bu ara 
bağlantılar bu un çuvalında güzel bir şekilde tasvir edilmiş. 
Guadeloupe toplumunun sanatsal olarak ele alındığı bu eser, 
onurlandırılmayı hak ediyor.”

•  Increases feed intake and 
supports digestibility

•  Helps to maintain fl avor profi le 
across diet changes

•  Benefi cial for all stages of growth 
and development

•  No negative side effects or 
withdrawal periods

• Increases profi tability

The Power 
of Phytogenics!

digestarom.biomin.net

DIGESTAROM is a registered trademark of BIOMIN 
Holding GmbH (IR-681524). BIOMIN is a registered 
trademark of Erber Aktiengesellschaft (IR-509692).

digestarom.biomin.net
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300+ 
brands 

displayed

130  
booths 

30 countries

5,920 m2 
exhibiting 

space

1,924
International 
Participants
40 countries

8,711 
trade 

visitors 

International Livestock, Dairy, Meat Processing
and Aquaculture Exposition

8,711 300+ 130 5,920 m2 1,924

ILDEX Vietnam 2020
18-20 March 2020

ORGANIZED BY EVENT PARTNEREMPOWERED BY

“We create marketplaces that build relationships and business opportunities - worldwide.”

Contact us at ildex@vnuexhibitionsap.com or tel: +6626700900 more information www.ildex-vietnam.com

Saigon Exhibition and Convention 
Center (SECC)
Ho Chi Minh City, Vietnam

90% satisfied quality of visitor

85% intend to visit next edition

Ecological heat treatment

DEBUGGER
… the natural pest control method

• Guaranteed removal of insects in all stages of development

• No chemical substances required

• Easy to perform

• Cost-effective and effi cient

 FrigorTec GmbH • info@frigortec.de • www.frigortec.com

 

For more than 50 years!
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With the MonoRoll HE

increase your energy 
efficiency and have above  

standard pellet hardness
Please contact us for a brochure request and 

for the possibilities within your company.

info@ptn.nl - www.ptn.nl

Scan de QR-Code for 
more information
www.wynveen.com
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INNOVATIONS AWARDS

GRAPAS: 24 Mart’taki GRAPAS 
İnovasyon Konferansı’nda kazananlar 
açıklanırken bize katılın!

Nihayet vakit geldi. Aylarca süren başvuru kabulü ve 
en beğenilen çözüm için dikkatlice yapılan bir seçmeden 
sonra, 24 Mart’ta VICTAM Animal Health and Nutrition 
Asia’da GRAPAS İnovasyon Konferansı sırasında GRAPAS 
İnovasyon Ödülleri’nin kazananları en sonunda açıklanacak. 

GRAPAS İnovasyon Ödülleri için oluşturulan başvuru 
listesinin  son hali yine mükemmel adaylardan oluşuyor. 
Aralarında FrigorTec GmbH, Brabender, Yenar, Eye-Grain, 
Henry Simon, Wingmen Group, Dinnissen, Petkus ve Henan 
Jingu Industry Development gibi isimlerin bulunduğu dünyanın 
dört bir tarafından gelen şirketler bu yıl bize katıldı. 

Değirmenciliğin evrimini tartışmak üzere üç açılış 
konuşmacısı bize katılıyor

GRAPAS’ın etkileyici başvuru sahipleriyle birlikte, GRAPAS 
İnovasyon Konferansı’nda un değirmenciliği ve inovasyonlarla 
ilgili kendi düşüncelerini sunacak üç açılış konuşmacısına 
ev sahipliği yapmaktan son derece memnunuz:
• Profesör Li Dongsen, Çin Buğday Değirmencileri Derneği 

Genel Sekreter Yardımcısı, Çin
• Bobby Ariyanto, Kıdemli Üretim Müdür Yardımcısı, Bogasari 

Un Değirmenleri, Endonezya
• Norman Loop, Genel Müdür, FlourWorld Museum, Almanya

Hâlâ varken GRAPAS İnovasyon Konferansı için 
biletlerinizi alın!

Başvuru sahiplerini canlı görmek üzere GRAPAS İnovasyon 
Konferansı’na kayıt olmak için sınırlı bir süre var. GRAPAS 
İnovasyon Konferansı, 24 Mart’ta VICTAM Asia’da 
gerçekleşecek.

Konferans için kayıt yaptırmak üzere, VICTAM Animal Health 
and Nutrition Asia’nın resmi İnternet sitesini ziyaret ederek fuar 
için kayıt oluşturabilir ve ardından da GRAPAS Konferansı’nı 
katılmak istediğiniz konferanslar listesine ekleyebilirsiniz.

GRAPAS İnovasyon Konferansı’na giriş için bilet ücreti 99$. 
Yerinizi şimdiden ayırtın ve bu muhteşem fırsattan yararlanın!

GRAPAS İnovasyon Ödülleri ya da İnovasyon Konferansı ile 
ilgili herhangi bir sorunuz için, bana rebeccas@perendale.co.uk 
adresinden e-posta gönderebilirsiniz.

Rebecca Sherratt

GRAPAS İnovasyon Ödülleri’nin 
sahiplerinin 24 Mart’ta VICTAM Animal 
Health and Nutrition Asia’da VICTAM 
resepsiyonu sırasında ödülleriyle 
buluşmalarını siz de görebilirsiniz.

E-posta bültenimizle yem ve un 
değirmenciliği endüstrileriyle ilgili 
haftalık güncellemeler alabilirsiniz!

Endüstriyle ilgili daha fazla 
haber almak ister misiniz?

myMAG.info/e/289

KÜRESEL ORTAĞINIZ

Değirmencilik Haberleri
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Rex Wailes’in Koleksiyonu
Günümüz dijital iletişim dünyasında, eskiden basım için evrak 
hazırlamanın ne kadar zaman alıcı bir şey olduğunu sanırım tahmin 
edebiliyorsunuzdur. Rex Wailes üretken bir yazar olduğu için, elimizde 
kullandığı çizimler için çok sayıda baskı kalıbı var. Kalıplar negatif 
filmden elde edilmiş, bu nedenle belirli bir ışık altında net bir şekilde 
görüntü verebiliyorlar. 
Tek bir kalıp yakından incelendiğinde, görüntünün genellikle çinko veya 
bakır yüzeyde küçük noktalar halinde nasıl yakalandığı görülebiliyor. 
Burada gördüğünüz Fransız Cavier yel değirmeninin noktalı fotoğraf 
klişesinde beyaz noktalar belirmiş. Bu noktalar, yıldızlı bir geceyi 
göstermekten ziyade, baz olarak çinkodan çok daha hızlı bir şekilde 
bozulan magnezyumun kullanıldığını ele veriyor.
Görüntüsü çinko üzerine dağlanan, standart boyutlarda kesilmiş ahşap 
kalıplar üzerine yerleştirilen ve bir kat mürekkep uygulanan kalıplar, 
sayfada pozitif görüntü elde edilmesi için bir baskı makinesinden geçerdi. 
İlk kalıplar, düz bakır bir levha üzerine tarama çizgili baskı ile 
oluşturuldu ve nüshalar basılırken bozulmayacak kadar sert bir şekilde 
yapıldı. Bakır üzerine ilk önce kalıptaki nesnenin ana hatları çizilirdi, 
ardından gravürcü burin (çelik kalemi) adı verilen üçgen bir araç veya 
gravür kalemi ile çizilen hattın etrafını oyardı. Metal üzerinde baskı 
derecesini değiştirerek farklı derinliklere sahip bir oyuk oluşturulurdu, 
böylelikle çıkan nüshada ya geniş ya da ince bir hat meydana gelirdi. 
1820’lere kadar tarama çizgili baskılar büyük oranda bakır üzerine 
yapılırdı, bazen de pirinç, çinko, demir ve hatta gümüş bile kullanılırdı. 
Bu tarihten sonra, bakırın yerini yavaş yavaş çelik almaya başladı; 
çelik, resmin bozulmasından önce çok sayıda nüsha çıkaran daha 
sert bir metaldi. 
Kalıplardan bazılarının, mesela Bidston yel değirmeninin kalıbının, 
aydınlık ortamda bakıldığında ürkütücü bir görüntüye sahip olduğu 
ortaya çıkıyor. Artık kullanılamayacak hale gelmiş olan ama 
değirmenleri ve değirmenlerde gerçekleştirilen işleri anlatmaya 
devam eden bu güzel tahta ve metal baskı kalıpları sergilerimizde her 
zaman dikkat çekmişlerdir. Ne üzücü ki şimdilerle koleksiyoncuların 
İnternet’te 50-100 sterline satın aldığı eşyalar haline geldiler. 
 20. yüzyılın ilk yarısından veya daha önceden kalma değirmenlerle ilgili 
kalıplarınız var ise, bu tür bağışlar için minnettar oluruz. Mills Archive’in 
hem kalıplarınıza çok iyi bakacağından hem de kalıplarınızın sergilerde 
ve İnternet sitemizde halk ile paylaşılacağından emin olabilirsiniz.

yazan: Mildred Cookson, Mills Archive Vakfı, 
Birleşik Krallık

Printing blocks in the Rex Wailes Collection
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Zheng Chang, COVID-19 ile 
yüz yüzeyken yem endüstrisine 
katkıda bulunuyor 

Wuhan, Çin’deki salgın durumu son 
günlerde şiddetini artırıyor ve Koronavirüs 
(COVID-19) kaynaklı zatürre yayılımı 
konusundaki kamuoyu endişesi büyüyor. 

Yem ekipmanı ve mühendislik çözümleri konusunda 
dünya liderlerinden biri olan Zheng Chang koronavirüs 
salgını sırasında çalışanların ve ailelerinin sağlığını ve 
güvenliğini tamamen garanti altına aldığı gibi, salgın 
olmayan bölgelerdeki projelerin tanıtımını artırmak için 
ilk kez küresel müşterilerle yapım aşamasındaki projelerin 
gidişatını konuştu.

Beyaz Rusya (salgınsız bölge) yem endüstrisinin 
gelişmesinde önemli bir rol oynayan, ülkenin en büyük besi 
ve kümes hayvanı yemi projesi olan ulusal strateji projesi 
Kuşak ve Yol’un proje lideri ve mahalli idare yetkilileri 
projenin gidişatı konusunda son derece endişelilerdi.

Zheng Chang ekibinin başındaki Müdür Wang konu 
hakkında, “Salgın olmayan bir bölgede bulunmamıza 
rağmen durumu hafife almıyoruz. Ekibin salgın 
engellemeyle ilgili bilgileri tamamen anlayıp uygulamaya 
koymasını sağlamanın yanı sıra sağlık ve güvenlik 
konusunda iyi bir iş çıkardık. Ekip üyelerinin ülke çapında 
salgını engelleme savaşının ve bu uluslararası, gelişmiş 
projenin yapım aşamasının başarılı olacağına güvenleri 
tam,” yorumunu yaptı.

Zheng Chang mühendis ekibinin bu olumlu düşünce 
tarzı ve profesyonelliği sayesinde projenin yapım aşaması 
salgından etkilenmedi. 7 Şubat itibarıyla projenin yapım 
aşaması programın 19 gün ilerisinde seyrediyor.

Zheng Chang gelecekte de salgın durumuna dikkat 
etmeye, istikrarlı ürünler temin etme ve kaliteli projeler 
gerçekleştirme konusunda diğerlerine örnek olmaya, 
seçkin müşterilere birinci sınıf hizmetler sunmaya ve 
salgınla mücadeleye katkıda bulunmaya devam edecek.

Australasia’s foremost poultry and milling
industry conference is set to return to
the Gold Coast in 2020 for the biggest

and best event yet!

Partnership and exhibition opportunities
now available. Contact info@pixamc.com.au.

GOLD COAST CONVENTION &
EXHIBITION CENTRE | AUSTRALIA
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EĞİTİMİ
Değirmencilik 

Katılımcıların ABD tahıllarını ve emtialarını kendilerinden 
daha emin ve daha etkili bir biçimde satın alabilme yetilerini 
geliştirmek için IGP-KSU Tahıl Temin ve Satın Alım kursu 
sunulacak. Temel kurs 20-24 Nisan 2020 tarihleri arasında 
düzenlenirken ileri düzey kurs 28 Nisan-2 Mayıs 2020’de 
sunulacak. Katılımcıların tercihe bağlı olarak 24-27 Nisan 
2020’de, kurslar arasında tedarik zinciri saha gezisine ve her 
iki düzeydeki kursu eş zamanlı olarak katılma fırsatı da olacak.

Bu kurs hem kamu şirketleri hem özel şirketler için ABD tahıllarının 
satın alımından, ithalatından ve nakliyesinden sorumlu kişiler için 
faydalı. Temel kursta katılımcılar ABD tedarik zincirini, uluslararası 
navlun piyasalarını, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) kalite standartlarını 
ve tahıl ihracat piyasalarını inceliyor. İleri kursta ise katılımcılar nakit 
sözleşmeleri, vadeli iş sözleşmeleri, ticaret stratejileri, opsiyonlar ve 
fiyat risk yönetim stratejileri gibi konuların yanı sıra güncel piyasa 
olaylarını tartışıyor. 

Kurumun kıdemli ziraat ekonomisti ve kurs yöneticisi Guy Allen 
konu hakkında, “IGP-KSU Tahıl Temin ve Satın Alım kursunun bir 
ya da her iki bölümüne katılan kişiler emtiaların uluslararası ölçekte 
satın alımını ve ticaretini derinlemesine incelemiş olacak,” yorumunu 
yapıyor. “Sunulan saha gezisine katılmayı seçerlerse tahıl ticaretinin 
ve ABD tedarik zincirinden uluslararası pazarlara nakliyesinin nasıl 
yapıldığını birinci elden görmüş olacaklar.”

Halihazırda kursu tamamlamış olan, Panama City, Panama’daki 
MF Grains’in navlun müdürü Rolando Solis tahıl endüstrisinin farklı 

bölümleri hakkında daha fazla bilgi almanın kendisi için faydalı 
olduğunu belirtiyor.

Solis, “Bu kurs sayesinde tahıl endüstrisine daha çok aşina oldum,” 
diyor. “Tahılların gerektiği şekilde yönetilmesinin önemini daha 
iyi anladığım gibi istikrarsız durumlarda riskleri nasıl yöneteceğimi 
ve yaptığımız işte iletişimin ve haberlerin önemli bir rol oynadığını 
da öğrendim.”

IGP Enstitüsü’nde katılımcılar uygulamalı 
eğitim ve sınıfta işlenen dersler sayesinde un ve 
hamur analiz uygulamalarını, yöntemlerini ve 
sonuçların doğru şekilde yorumlanıp anlaşılması 
konularını öğrenecek. Ekipman imalat uzmanları, 
tedarikçiler ve Kansas Devlet Üniversitesi öğretim 
üyeleri katılımcılara sundukları eğitim-öğretimle 
onlara günümüz sektöründe unu ve hamuru test 
etmek için yaygın biçimde kullanılan ekipmanı, 
ekipman için doğru test prosedürlerini ve 
yöntemlerini, tamamlanan testlerin sonuçlarını 
nasıl doğru şekilde yorumlayacaklarını ve 
test sonuçlarını etkileyebilen ve değiştirebilen 
faktörleri anlamalarını sağlayacak.

Bu kurstaki konular arasında farinograflar, 
ekstensograflar, amilograflar, alveolablar; SRC, RVA; 
düşen sayılar; NIR; kül oranı; nişasta hasarı; PH7tTA; 
glutomatikler; LECO proteini; Rheo F4; DoughLAB; 
DON/mikotoksinler; GlutoPeak; ufalanma ve dağılma; 
pişirme sistemleri esmerleşme tepkileri; nem ve 
karıştırma hesaplamaları; IGP Enstitüsü tahıl tasnif 
laboratuvarındaki test ekipmanlarının bazılarıyla 
uygulamalı deneyimler bulunuyor.

Kurs 8-10 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

Bu kursun amacı buğdayın teslim alımından tamamlanan ürünün 
dağıtımına dek değirmencilik sürecinin genel prensiplerini genel 
olarak anlamak, buğday kalitesiyle değirmencilik sürecinin etkisi 
arasındaki ilişkiyi kavramak, unun işlevselliği ve farklı unların pişme 
performansı hakkında bilgi almak ve her bir bölümün değirmencilik 
endüstrisinin başarısında oynadığı rolü öğrenmek. Katılımcılar unu 
seçmekten öğütmeye, karıştırmaya ve unun pişme işlevselliğine dek, 
un değirmenciliği sürecini her açıdan tartışacak.

Bu kursun konuları arasında ABD değirmencilik endüstrisine genel 
bir bakış; buğday üretimi, buğdaya yönelik arz ve talep; buğdayla 
ilgili dersler, buğdayın kullanımı ve temel buğday kimyası; buğday 
temizliği ve bakımı; genel inceltme sürecine genel bakış; değirmencilik 
hesaplamaları (ekstraksyon, ısıyla koşullandırma ve karıştırma); 
değirmen akış şema prensipleri; genel değirmencilik sürecine ve büyük 
değirmencilik ekipmanlarına genel bir bakış; unu ve hamuru test etmek 
için kullanılan uygulama ve yöntemler; un işlevselliği; buğdayı ve unu 
karıştırma; un ekstraksyonunda tasnif, kalite ve değirmen performansı ve 
Hal Ross un değirmeninde, KSU tezgah üstü değirmencilik ve fırıncılık 
laboratuvarlarında kazanılacak uygulamalı deneyimler bulunuyor.

Bu kursa yeni değirmen çalışanları, değirmen İK personeli ve müdürler, 
tahıl ve malzeme tedarik müdürleri, yem ve un satış temsilcileri, üretim 
zaman çizelgesi düzenleyicileri, depo ve kalite kontrol personeli, ARGE 
bölümü çalışanları, buğday yetiştiriciler, tahıl teftiş personeli, gıda program 
yöneticileri katılabilir ve kursu özellikle faydalı bulacakları kesin.

Temel ve İleri Tahıl Temin ve Satın Alım Kursları sunuluyor

IAOM-KSU Un ve Hamur Analizi

IAOM-KSU Un Değirmenciliğine Giriş 

40 | Mart 2020 - Milling and Grain





ÜRÜN ODAĞI
Mart 2020
Milling and Grain’in her sayısında 
değirmencilik sürecinde zamandan ve 
paradan tasarruf etmenizi sağlayacak 
ürünlere göz atıyoruz.

Intensive Wheat Scourer/
HSKKSI
Henry Simon’ın Intensive Wheat Scourer 
ürünü kabuk, arista, koçan, vb. maddelerin 
ve kalıntı içeriğin ayrılmasını sağlarken üründe 
bakteri üreme potansiyelini büyük ölçüde 
azaltıyor.
Ürün pervanelerle  
donatılmış sekiz 
kanattan ve tanelerin 
yüzeyinde yoğun 
bir sürtme ve ovma 
etkisi yaratan silindir 
şeklindeki zımpara 
tabakasından oluşuyor. 
Makinede ürünü kir ve 
tozdan arıtmak için bir 
havalandırma ağzı da 
bulunuyor.

IQ Grain Quality Sorter 1002
Isveç merkezli şirket BoMill, her bir tanenin 
bileşimine ve yapısına göre hareket 
eden, tahıl kalite tasnif çözümlerinde 
dünya lideri olmasını sağlayacak bir ürün 
imal etti. Bu sayede tahılın fusarium gibi 
mikotoksinlerden arınmasını sağlayarak gıda güvenliğini artırıyor.
BoMill’in patently tahıl kalite tasnif teknolojisi bir serideki 
her bir tahıl tanesinin analizini ve tanelerin küçük 
parçalara ayrılmasını mümkün 
kılıyor. Şirketin IQ Grain Quality 
Sorter 1002 ürünü bir tahıl 
numunesindeki her taneyi analiz 
etmek için NIT (yakın kızılötesi 
geçirgenlik) teknolojisini kullanıyor.
Ürün dakikada 1000 tahıl tanesini 
analiz edebiliyor. Makineyle 
uyumlu küçük tahıllar arasında 
durum buğdayı, yumuşak buğday, 
sert buğday ve arpa yer alıyor.

Inframatic 8800 Yakın 
Kızılötesi (NIR) Tahıl Analizörü
Perten Instruments’ın tasarladığı IM 8800, 
tahıllarda ve yağlı tohumlardaki protein, 
nem ve yağ oranını saptamak için 
kullanılan yeni nesil taşınır NIR cihazı.
Cihaz kullanıcılara tahılı sahada, tahıl depolarında ve tahıl 
işleme tesislerinde ölçme özgürlüğü verme amacıyla taşınır 
bir ürün olarak tasarlandı. 
Cihazdaki GPS donanımı, 
hasat ve ambarda depolama 
süreçlerinde bilgiye dayanan 
kararlar verilmesi amacıyla, 
hareket halindeyken protein 
haritaları çıkarılabilmesi için 
noktaya özel numune alımını 
mümkün kılıyor. Kaliteden 
ve yapım standartlarından 
ödün vermeyen bu cihaz 
son derece doğru, güvenilir 
verilere ulaşmanızı sağlıyor.

Alapala’nın Karusel 
Paketleme Makinesi
Alapala’nın Karusel Paketleme 
Makinesi (CTMA) 10 kg, 20 kg ya da 50 kg 
ağırlığındaki granül ve toz halindeki ürünlerin 
yüksek kapasitede art arda paketlenmesi 
operasyonuna uygun. Makine doldurma işini, dörtlü 
ve altılı oluk ağzı varyasyonlarıyla hızlı ve hassas bir biçimde 
gerçekleştirebiliyor ve saatte 800’e kadar torbayı doldurabiliyor.
Karusal Ambalajlama Makinesi tartma, döndürme, doldurma 
platformlarının yerleştirilmesi, ürünü dışarı verme, titreşim ve 
torbanın tutulması gibi 
birçok işlemi otomatik olarak 
gerçekleştiriyor. Salıverme 
mekanizmaları PLC sistemi 
tarafından elektronik olarak 
yönetiliyor. Makine aynı 
zamanda bir çıkış konveyörü, 
dikim birimi ve torba sallama 
istasyonuyla kombine ediliyor.

Yemmak’ın LMVS serisi 
titreşimli eleği
Yenmak’ın LMVS serisi titreşimli eleği, 
farklı elek açıklıklarında kullanılan titreşim 
teknolojisiyle hammaddelerin tahıl ebadına 
göre ayrılmasını sağlarken ürünün yabancı 
maddelerden arındırılmasına ve taneli 
ürünlerin ebadının değiştirilmesine yardım ediyor. 
Titreşimli elekler, dengeli ve sağlam bir yapıya sahip, maksimum 
eleme kapasitesine sahip makineler. Vibro-motorlarla yaratılan 
titreşim etkisi ürünlerin tercih edilen ebatlara getirilmesine 
yardım ediyor.
Eleklerin oturtulduğu 
platform sayısı, 
elek sayısına eşit. 
Ürün besleme ve 
boşaltma ağızları 
operasyon bölgesine 
göre değiştirilebiliyor.

myMAG.info/e/765

myMAG.info/e/767

myMAG.info/e/768

myMAG.info/e/766www.bomill.com
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ODAĞI

ÖZEL ODAĞI Neogen ergot alkaloidleri için ilk hızlı 
testi piyasaya sürdü 

foodsafety.neogen.com

Neogen Corporation kısa bir süre önce çavdara ve buğdaya yaygın olarak bulaşan bir mantarın ürettiği doğal toksinler olan ergot 
alkaloidleri için hızlı ve basit bir yan akım testi geliştirdiğini duyurdu. Ergot alkaloidlerinin tüketilmesi, hayvanlarda ve insanlarda 
görülebilen tehlikeli çavdar hastalığına (ergotizm) sebep olabiliyor.

Neogen’in ergot alkaloidlerini hedef alan yeni Reveal® Q+ MAX ürünü, ekstraksyonun ardından yalnızca sekiz dakika içinde, 
milyarda 50 ila 5.000 parçalık bir aralıkta isabetli sayısal sonuçlar veriyor. Bu yeni test ergot alkaloidleri için basit, hızlı yan akım 
formatındaki ilk test ve Neogen’in yenilikçi Raptor® test platformunda kullanılmaya uygun. 

“Bu ürünü geliştirene kadar test yapan kişiler için yegane opsiyonlar karmaşık laboratuvar metotları ya da hassaslıktan uzak 
görsel testlerdi. Raptor test platformlarımızdan birini kullandığınızda ergot alkaloidleri ya da diğer birçok doğal toksin için test 
yapmak son derece kolay hale geliyor.”

Ergot alkaloidlerinin insan ve hayvan sağlığına yönelik, yaygın olarak bilinen tehlikesinden ötürü Avrupa Birliği’nde yakın 
zamanda toksinlerle ilgili yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni test kısmen hububat üreticilerinin ve işleyicilerinin 
yeni yönetmeliğin şart koşacağı gereksinimleri karşılaması için geliştirildi.

Neogen’in doğal toksinler için Reveal Q+ MAX testleri hızlı ve tamamen sayısal test sonuçları alınmasını sağlıyor ve ekstraksyon 
için, metanol gibi tehlikeli maddeler kullanan diğer sistemlerin aksine sadece su kullanıyor. Raptor test platformları zamanlamayı, 
sıcaklığı ve test şeritlerinin okunmasını kontrol ediyor ve test yapan kişiler bu sayede sadece cihaza bir numune ekleyip gidebiliyor. 
Bu platformlar sonuçları ek operatör girdisi olmadan işleyip analiz ederek test verilerinin doğruluğunu ve istikrarını da koruyor.

Neogen Corporation gıda ve hayvan güvenliğine odaklanan ürünler geliştirip pazarlıyor. Şirketin Gıda Güvenliği Bölümü 
kültür ortamları ve gıdayla taşınan bakterileri, doğal toksinleri, gıda alerjenlerini, ilaç kalıntılarını, bitki hastalıklarını ve hijyen 
sorunlarını tespit eden teşhis testi kitleri pazarlıyor. Neogen’in Hayvan Güvenliği Bölümü ise biyogüvenlik ürünlerinde ve hayvan 
geni testlerinde dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olmasının yanı sıra teşhis, ecza ve veterinerlik araçları gibi çeşitli hayvan 
sağlığı ürünleri imal ediyor ve bunların dağıtımını yapıyor.
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Un Odağı

20 Mart 2020’de ilk Dünya Un Günü’nü kutluyoruz! Bugün tüm değirmenciler 
ve fırıncılar, ayrıca un yapımında çalışan tüm çiftçiler, nakliyeciler, ambarcılar, 
ekmekçiler ve diğer herkese adanmış bir gün. Dünya Un Günü, dünyada milyarlarca 
insanın besin ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olan, “yaşamın temeli” olarak 
adlandırılan unun oynadığı hayati rolün kutlanıldığı bir gün. Alkışların gitmesi 
gereken yer, bu özel günü yaratmayı başaran Muhlenchemie. Dünya Un Günü’nün 
20 Mart olarak seçilmesinin nedeni, mahsuller için özel bir gün olması. 19 Mart ve 
21 Mart arasındaki bu tarih, gün dönümünün tam ortası. Kuzey Yarıküre’de ilkbahar 
20 Mart’tan sonra başlar, bu tarihle birlikte dikim sezonu da açılır. Güney Yarıküre’de 

ise sonbahar ve hasat sezonu başlar. Pek çok alanda kullanılabilen temel gıda ürünlerinden biri olan un, 
ekmek, sandviç, simit, bisküvi, pasta ve makarna gibi çok farklı ürünlerin üretiminde kullanılıyor.

Dünya Un Günü’nüz Kutlu Olsun!

20. 03.D Ü N Y A  U N  G Ü N Ü
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HYGIENIC FEED
KAHL EXPANDER – FOR FEED AND FOOD SAFETY
The most efficient hygienic process for all feed types. KAHL expanders are available in different versions for all typical 
capacities in feed plants. An „expanded structurized feed“ is a compound feed which has been exposed to hydrother-
mal treatment by an expander and which has been produced as a granulate, without pelleting.

See us at stand A 151:

VICTAM ASIA
March 24–26, 2020
Bangkok

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 5–9 · 21465 Reinbek
Hamburg, Germany · +49 (0) 40 72 77 10
info@akahl.de · akahl.de

Turner Process Equipment Ltd.
Colchester/Great Britain 
T +44 1206 752 017
sales@turnerprocessequipment.co.uk



®NOVUS and CIBENZA are trademarks of Novus International, Inc. and are registered in the United 
States and other countries. ©2019 Novus International, Inc. All rights reserved. 4284_Perendale

The amount of available protein in feedstu�s can range based 
on the source.

Studies show that by including CIBENZA® protease in diets, you
can either reduce the total amount of protein in formulated feed 
or use less digestible, lower-cost alternatives1.

Exceptional Protein Digestiblity 
with a Powerful Protease

www.novusint.com/CIBENZA

1 Study available upon request.  



İlk Dünya Un Günü’nün bu ay gerçekleşmesiyle, 
artık bizim, yani değirmencilik endüstrisinin 
düzenli olarak yayımlanan en eski dergisinin 
asıl haberi vermesinin zamanı geldi. Birleşik 
Krallık merkezli Mills Archive Vakfı ile birlikte 
dünya genelinde değirmencilik endüstrisi için 
‘Değirmencilik Onur Listesi’ni kuruyoruz.

Her türlü görüş ve kültüre sahip değirmenciler, 
küresel nüfusumuzun ve evcilleştirdiğimiz 

hayvanlarımızın besin ihtiyaçlarını karşılamak için beklediği 
unu sağlamak için çok şey yaptı. 

Tahılların ve hasat edilmiş diğer ürünlerin kullanılabilir unlara 
ve pelet ürünlere dönüştürülmesinde ve bunların tüm dünyadaki 
insanlar için istenilen gıda maddeleri ve yem rasyonları haline 
getirilmesinde değirmenciler destek noktası görevi görüyor.

(Bu tarihten itibaren her yıl 20 Mart’ta kutlanacak olan) Dünya 
Un Günü’nde, hem modern hem de tarihi olmak üzere un ve yem 
üretimine önemli katkılarda bulunan kişileri onurlandırmanın 
vakti geldi. Su ve rüzgâr enerjisi ile çalışan temel değirmenlerden 
günümüzde yaygın olarak kullanılan modern, sürdürülebilir ve 
enerji tasarruflu mega yapılara kadar değirmenciliğin gelişimine 
büyük katkılarda bulunmuş olan bireyleri ve son zamanlarda 
şirketleri de takdir etmeyi amaçlıyoruz.

Bugün gezegendeki en büyük değirmencilik şirketinin günde 
42 bin ton un ürettiğini ve en büyük üretim alanının tek başına günde 
11.5 bin tondan daha fazla buğday işlediğini unutmamak gerek!

Değirmencilik, daha da fazla insan ve hayvan için uygun 
fiyatlı ama besinsel ve çevresel talepleri karşılayan daha fazla 

gıda sağlamak adına ürün güvenlik kaydını ve verimliliğini 
geliştirmeye sonsuza kadar devam edecek. 

Birleşik Krallık’taki Mills Archive Vakfı, Milling and Grain 
dergisine katıldı, bu vakıf ‘Değirmencilik Onur Listesi’ne ev 
sahipliği yapacak.

Öte yandan, ‘Değirmencilik Onur Listesi’ne alınacak kişiler, 
bağımsız bir kurul tarafından endüstriden gelen başvurulara göre 
değerlendirilecek. Bir başvuru süreci olacak, bu süreç kurula 
başvuran kişiyle ilgili detaylı bilgiyi sağlayacak, böylelikle 
kurul da her yıl her değirmencilik sektöründen en az bir kişinin 
Liste’ye alınması için öneride bulunacak. Endüstrimizde bir 
değişime neden olan belirli bir zamanı gösteren, değişime 
neden olan kişinin detaylı bilgisinin ve gerçekleştirdiği katkı ile 
birlikte o sırada çalıştığı şirket bilgisinin yer aldığı başvurular 
değerlendirmeye alınacak.

Endüstride bu tür bir değişime neden olan ve onurlandırılması 
gereken sınırsız sayıda kişi olduğu kesin. Siz ya da şirketinizdeki bir 
kişi değirmenciliğin ileriye gitmesine yönelik büyük öneme sahip 
bir katkıda bulunduysa/nız, lütfen başvuruda bulunma konusunda 
çekinmeyin (başvuruyu kısa bir süre içerisinde İnternet sitemizden 
yapabileceksiniz). Değirmencilik Onur Listesi bir veya iki kişinin 
seçimlerine ya da görüşlerine göre oluşturulmamalı, aksine 
endüstrinizin kahramanlarını temsil etmeli. Bu nedenle, yalnızca 
değirmencilikle ilgilenen şirketlerin yaptığı ya da değirmencilerin 
bizzat yaptığı başvurular değerlendirmeye alınacak. 

Milling and Grain, 24 Mart 2020’de Bangkok’ta gerçekleşecek 
GRAPAS Ödül töreninde Değirmencilik Onur Listesi’ne ilk 
alınacak kişiyi açıklamaktan gurur duyacak. 

Değirmencilik 
Onur Listesi

yazan: Roger Gilbert, Editör, Milling and Grain

www.millsarchive.org

Daha fazlası için:

www.millingandgrain.com 
/web/halloffame

KÜRESEL ORTAĞINIZ
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Buğday sizi hasta yapar ve size kilo 
aldırır. Rahatsız edici de olsa eminiz 
ki bu ifadeyi birçok kez çevrenizden 
duymuşsunuzdur. Geçtiğimiz on yılda, 
popüler bilim kitaplarında ve medyada 
çıkan bu tür haber ve yazılar buğdayın 
bir zamanlar sahip olduğu itibarını 
lekeleyerek tüketmektedir.

Pek çok tüketici artık ekmekteki 
buğday yüzünden sindirim şikayetleri, halsizlik veya baş ağrısı 
yaşadığını düşünüyor ve gittikçe daha fazla glüten ve buğday 
içermeyen ürünler tercih ediyor. Adı kötüye çıkan bu tahıla 
alternatif olarak GoodMills Innovation, 2ab buğdayını öneriyor.

Glütensiz veya buğdaysız alternatifler sunan süpermarket rafları 
giderek daha da uzun bir hale geliyor. Birleşik Krallık’taki glütensiz 
ürün piyasası, 2008’den beri iki haneli büyüme gösteriyor. Alman 
Gıda Ticareti Federal Birliği’ne (BVLH) göre perakende sektörüne 
sürülen glütensiz ürün sayısı, 2010 ila 2014 arasında neredeyse iki 
katına çıktı. 

Bu yeni ürünlerin yaklaşık üçte biri unlu mamuller. Ancak, bu 
büyüme oranları glüten intoleransı olan insan sayısıyla orantılı 
değildir; nüfusun yalnızca biri gerçekten çölyak hastalığına sahip 
ve Mintel’in piyasa araştırması glütensiz ürünler seçen tüketicilerin 
yüzde 82’sinin teşhis konmadığını ortaya koyuyor. 

Pek çok tüketicilerin buğdaysız ve glütensiz unlu mamullerin 
hâlâ daha sağlıklı bir alternatif olduğunu düşünmesinin kısmen 
nedeni şu anki gıda ve yaşam tarzı trendleri. Öte yandan, buğday 
ürünlerinin, irritabl bağırsak sendromu (IBS) veya çölyak dışı 
buğday hassasiyeti (NCWS) mevcut olduğunda çölyak hastası 
olmayan insanlarda rahatsızlığa neden olabileceği kanıtlandı. 
Yakın zamandaki çalışmalar, bu kategorilere giren insan sayısı 
yüzde 6-13 arasında değişiyor. 

Buğday intoleransı söz konusu olduğunda, bunun bir çaresi 

yok. Sorun ne buğdayda ne de genel olarak glütende, bu yüzden 
konu bunlardan kurtulmakla çözülecek kadar basit değil. Hassas 
tüketicilerin kahvaltıda yedikleri çöreklerden tekrar keyif almaları 
için, GoodMills Innovation, tahıl yetiştiricileri ve beslenme 
uzmanları ile birlikte, buğdaya karşı hassasiyeti olan ve IBS’den 
muzdarip olan tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan antik bir tahıl 
buldu: 2ab buğdayı.

2ab buğdayı, modern buğday ve diğer antik tahıllar arasındaki 
farkları anlamak için, gastrointestinal semptomların türlerine ve 
tetikleyicilerine yakından bakmak önemli. 

Buğdayla ilişkili intoleranslar: Çeşitli tetikleyiciler 
Buğdayın bir kişinin sindirim sistemi ile uyumlu olup olmadığı ve 

ne ölçüde uyumlu olduğu, bağırsaktaki bağışıklık hücrelerini uyaran 
ve hassas bireylerde şikayetleri tetikleyen farklı tahıl bileşenlerinin 
karmaşık etkileşimine bağlıdır. 

Beslenme uzmanı Sybille Kautz durumu şöyle açıklıyor: 
“Gastrointestinal sorunlardan etkilenen tüketiciler, çoğu 
zaman glütensiz yiyeceklere yönelirler, çünkü bunların daha 
uygun olduğunu düşünürler. Öte yandan, durum böyle değil: 
hassas tüketicilerin glütensiz ürünler tükettikten sonra daha 
az şikâyetlerinin olması, glüten eksikliğinden ziyade daha çok 
FODMAP adı verilen maddenin düşük olmasıyla alakalıdır. 
Örneğin, yulaf, pirinç veya mısır bazlı ekmekler glütensizdir 
ve çok düşük bir FODMAP içeriğine sahiptir.”

FODMAP kısa zincirli karbonhidratlar ve fruktan, fruktoz, laktoz, 
sorbitol veya maltitol gibi şeker alkolleridir. Ekmeklik buğdayda, 
kılçıksız buğday ve çavdarın yanı sıra birçok meyve ve sebzede 
bulunur ve ince bağırsakta nadiren sindirilir, hatta hiç sindirilmezler.

Hassas bireylerde, FODMAP, bakteriyel fermantasyon ve 
ozmotik etkileri yoluyla ishale veya kramplara neden olabilir. 
Avustralya'daki Monash Üniversitesi tarafından yürütülen bir 
çalışmada, IBS hastalarında düşük bir FODMAP beslenme 

Buğday intoleranslarının izini sürüyoruz
yazan: GoodMills Innovation, Almanya

Ekmekteki FODMAP içeriği
2ab buğdayından yapılan ürünler, kısa hamur fermantasyonu 

sürelerinde bile daha düşük FODMAP içeriğine sahip

2ab buğday ekmekleri 
düşük FODMAP 
içeriğine sahip

İyi tolere edilebirlik için FODMAP alanı

Source: Mpnash University, 2016

Açıklayıcı bilgi: Maya 
dozu

Dinlendirme / 
Fermantasyon süresi

Hamur / birim 
sıcaklığı

Standart
Kraft
Artizan

%2.0 
%1.5
%1.2

60dk/40dk
60dk/40dk

Sy60dk/22saat

0 ‒ 22 °C / 32 °C
0 ‒ 22 °C / 26 °C
0 ‒ 22 °C / 6 °C

2ab buğday 
ekmeği

Tahıllardaki FODMAP içeriği

Çeyrekler açıklığı (değerlerin 
ortada kalan %50’lik kısmı)

2ab buğdayı

Gernik buğdayı

Siyez bulguru

Kılçıksız buğday

Ekmeklik buğday

Çavdar

*FW: Taze ağırlık, Avrupa menşeli tahıllar 

Fırıncılık
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biçiminin benimsenmesi hastaların semptomlarında önemli bir iyileşme sağladı.
Ekmek tüketiminden sonra yaşanan sindirim sorunları söz konusu olduğunda, genellikle 

ekmek ve çöreklerdeki çekici dokuyu üretmek için gerekli olan glüten proteinleri suçlanır. 
Ancak IBS ve NCWS için bu artık aşırı genelleme içeren bir ifade. 

Gerçekte, belirleyici olan glütenin genetik kodu. Bu kod, bağırsaktaki bağışıklık 
hücrelerini uyaran glütendeki çölyak epitoplarının sayısını belirler. Siyez buğdayı gibi 
antik tahıllar ya A genomunu (AA) taşır ya da gernik buğdayı gibi A ve B genomu 
(AABBB) taşır. Modern ekmeklik buğday ayrıca D genomunu (AABBDD) içerir 
ve bu nedenle sindirimi daha zor olan D glütenini taşır. 

NCWS, tıbbın radarına ilk kez 1980’lerde girdiğinde glütenle ilişkilendirilmişti. Ancak, 
yakın zamanda yapılan çalışmalar artık NCWS ve bitki tohumlarının endosperminde 
bulunan proteinler olan ATI'ler (amilaz triptin inhibitörleri) arasındaki bağlantının 
altını çiziyor.

ATI’ler bazı bağışıklık reseptörlerini uyarıyor, böylece bağırsaktaki enflamatuar 
süreçleri tetikliyor veya arttırıyor. Bazı antik tahıllarda, bu proteinlerin biyoaktivitesi 
modern tahıllardan daha düşük. 

Antik Tahıl 2.0: Vücut tarafından iyi tolere ediliyor ve kullanışlı
GoodMills Innovation’ın Yönetici Müdürü Michael Gusko şunu söylüyor: “Antik 

tahıllarla ilgili çalışmalarımızda elmalardan ilham aldık. Bilimsel araştırmalar, eski elma 
çeşitlerinin protein yapılarının alerji hastaları için genellikle daha az sorun yarattığını 
gösteriyor. Bu sadece eski çeşitler için değil, aynı zamanda genetik olarak benzer yeni 
ırklar için de geçerli.”

2ab buğdayının vücut tarafından iyi tolere edilmesinin nedeni genleri: 2ab buğdayı 
yalnızca iki genom içeriyor (AA ve BB) ve modern buğday çeşitlerinde bulunan 
D glüteni içermiyor. Ayrıca FODMAP ve ATI içeriği de düşük.

2ab buğdayı, tat ve teknoloji açısından da ikna edici bir ürün. Antik tahıllar yıllardır 
revaçta. Ancak, gerçekte iyi bir duyusal profile sahip saf antik bir tahıldan pişmiş bir 
ürün henüz elde edilemedi. 

Örneğin, siyez buğdayı müsli barları veya bisküviler için mükemmel bir ürün, ancak 
ekmek söz konusu olduğunda, güzel sonuçlar elde etmek için modern tahıllar ve fırın 
malzemeleri ile birleştirilmesi gerekiyor. Bunun aksine, 2ab ekmekleri ve çörekleri, 
geleneksel buğday, glüten veya diğer yardımcı maddeleri eklemeye gerek kalmadan, 
yumuşak, sulu bir iç yapıya ve hoş bir tada sahip. 

GoodMills Innovation 2ab konseptini bir başka antik tahıl ile genişletti: 
Tatar Karabuğdayı. 

Asya ülkelerinde, bu tarih öncesi tahıl benzeri ürün, kan şekeri düzeyini sabitlemede 
uzun süre boyunca kullanıldı ve günlük besin alımında önemli bir rol oynuyor. 

İstenilen şey, hem hassas tüketicilerin kolayca sindirebileceği hem de dengeli 
bir metabolizmayı teşvik edecek bir tür ekmek yaratmaktı. 

“GoodMills Innovation’da Tatar Karabuğdayı’nın acılığını azaltacak ve onu 2ab 
ekmeği gibi pişmiş ürünler için ideal bir içerik haline getirecek termal bir yöntem 
geliştirdik. Şu anda bu ekmek Almanya'daki Lübeck Üniversitesi'nde Kişiselleştirilmiş 
Beslenme üzerine yapılan bir araştırmanın parçası ve alacağımız sonuçlardan dolayı çok 
heyecanlıyız.” diyor, Gusko.

Buğday soyu
Hassas tüketiciler için buğday yerine geçecek gerçek bir alternatif arıyorsanız, 

bakmanız gereken yer genetikler. Somatik kromozom sayısına göre, buğday üç gruptan 
oluşuyor: diploit serileri (AA genomu), tetraploit serileri (gernik buğdayı gibi AABB 
genomu) ve ayrıca kılçıksız buğday ve modern ekmek buğdayı içeren heksaploit serileri 
(AABBDD genomu).

Ekmeklik buğdayı nispeten yüksek bir FODMAP içeriğine sahip, bu nedenle 
kaçınılması gereken ürünlerin bulunduğu “kırmızı listede” yer alıyor. Ekmeklik 
buğdaydaki D genomunun bağırsaktaki bağışıklık hücrelerini tahriş ettiği düşünülüyor. 
Her ne kadar kılçıksız buğday ekmek buğdayından biraz daha az FODMAP’a sahip olsa 
da, genellikle FODMAP açısından düşük bir değere sahip değildir. Ekmeklik buğday gibi 
kılçıksız buğday da modern D genomu taşır. 

Buğdayın ilk hali olan siyez, protein yapısı nedeniyle buğday alerjisi hastaları için bir 
çözüm olabilir. Öte yandan, yüksek FODMAP değerlerine sahiptir, bu nedenle buğdaya 
karşı hassas insanlar için uygun değildir. Antik 2ab buğdayı (Triticum turgidum var. 
sanus), tüm buğday çeşitleri içerisinde bilinen en düşük FODMAP içeriğine sahiptir, 
D genomu taşımaz ve pişirilmesi daha kolaydır. Un, fırıncılara teslim edilmeden önce, 
FODMAP içeriğini daha da azaltmak üzere tekrar fermente edilir.

http://goodmillsinnovation.com/en
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Unlu mamullerin kalitesi ayrılmaz 
bir biçimde buğdayın kalitesine 
bağlıdır. Kişiselleştirilmiş un 
işleme teknikleri değirmencilik 
endüstrisinde piyasanın çeşitli 
gerekliliklerini yerine getirmek için 
çok önemlidir. Yüksek işlevselliğe 
sahip enzim sistemleri unların pişme 
özelliklerini standart hale getirmek 

için en verimli ve ekonomik araçlardır.
Dünyanın dört bir yanındaki değirmenciler birçok farklı sorunla 

yüz yüzeler ve bu sorunların en zorlusu hammadde satın alımı. 
Öncelikle, buğday doğal bir ürün olması sebebiyle hammadde 
kalitesinde ısı, yağış ve don gibi iklimsel ögelerin ya da gübrelerin, 
sulamanın ya da haşerelerin verdiği hasarların sebep olduğu hatırı 
sayılır dalgalanmalar yaşanabiliyor. Buna ek olarak değirmenler 
hammadde pazarlarında yaşanan, önceden kestirilemez sorunlarla 
yüz yüze gelebiliyor. 

Farklı kökenlere sahip karışımlar buğdayda 
standartlaşmaya engel oluyor

Değişken fiyatlar ve her ürüne her zaman ulaşılamaması 
buğday ithalatına en çok bel bağlayan ülkeleri etkiliyor. Örneğin 
Cezayir’deki bir değirmenci bir gün Fransız buğdayıyla çalışırken 
ertesi gün Kanada’dan, Birleşik Devletler’den, Ukrayna’dan, 

Rusya’dan ya da buğday ihracatı yapan diğer bölgelerden gelen 
buğdayla çalışmak durumunda kalabiliyor. Bu zorluğa rağmen unun 
tutarlı özelliklere sahip olması ve somun, baget ya da yuvarlak 
ekmek, mayasız ekmek, kraker ya da makarna gibi çeşitli ürünlerin 
gerekliliklerini karşılaması gerekiyor. 

Mühlenchemie: Un işleme konusunda mükemmeliyetçi 
bir şirket

Enzim ve katkı maddesi kullanımı, hammaddelerde bu tür 
sorunları çözmek için denenmiş ve test edilmiş bir yöntem. 
Mühlenchemie unun standardizasyonunda ve optimizasyonunda 
öncü bir şirket ve onlarca yıldır endüstrinin sorunlu unları bile daha 
iyi hale getirmesini sağlayan birçok yenilikçi çözüm geliştiriyor.

Hassasiyetle ayarlanmış enzim sistemleriyle en iyi sonuçlar
Burada ana odak, tekli bileşenlerden çok daha etkili olan kompleks 

enzim sistemlerinin geliştirilmesi. Mühlenchemie’nin ARGE ekibi 
yıllardır sürdürdüğü uygulamalı araştırmalar sayesinde amilazlar, 
glukoamilazlar, proteazlar, hemiselülazlar ve lipazlar gibi birçok tekli 
enzimin farklı, kendilerine özgü etkileri ve güçlü yanlarına rağmen 
mümkün olan en iyi sonuçların alınmasını sağlayamadığını keşfetti. 

Unda kalitenin standart hale getirilmesinde en önemli öge çeşitli 
enzimlerin ve diğer aktif bileşenlerin etkileşimi. Mühlenchemie’nin 
enzim sistemleri tekli maddelerin sinerji potansiyelinden 
yararlanıyor ve unu geliştirmek için bu maddeleri kombine ediyor.

Sabit kalite için kişiselleştirilmiş 
enzim sistemleri
yazan: Dr. Lutz Popper ve Sven Mattutat, Mühlenchemie, Almanya

Tablo 1: MC ürün yelpazesindeki un işleme maddeleri

Undaki sorun MC ürün serisi - çözüm İşlev

Düşük gluten kalitesi EMCEgluten Enhancer Zayıf ve kompozit unlarda glüten ağını stabilize ediyor

EMCEgluten Plus Unlu mamullerin hacmini artırıyor

EMCEvit C Glüten içeriğini ve kuvvetini artırıyor

Düşük hacimsel verim Alphamalt Her tür pişirme uygulaması için un kalitesini optimize ediyor

Powerzym

Yetersiz su emilimi Alphamalt WA Pure Su emilimini ve hamur verimini artırıyor

Yüksek düşme sayısı (DS) Deltamalt DS’yi ve pişme performansını kontrol ediyor

Betamalt DS’yi düşürüyor ve esmerleşmeyi artırıyor

EMCEmalt DS’yi düşürüyor ve esmerleşmeyi artırıyor

Alphamalt A Fermentasyonu ve hacimsel verimi artırıyor, DS üzerinde etkisi yok

Düşük Düşme Sayısı, filiz hasarı Rowelit Enzim aktivitesini azaltan tampon madde

Tazelik ve yumuşaklık Alphamalt Fresh Kabuğun yumuşak ve nemli kaldığı süreyi uzatıyor

Haşerelerin verdiği hasar EMCEbest BugStop Pişirme uygulamalarında haşerelerin hasar verdiği unun 
kullanımına imkan veriyor

Isı hasarı Booster Çeşitli buğday unu özelliklerini dengeliyor

Fırıncılık
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Reolojik parametreleri ayarlarlamak
Deltamalt enzim sistemi, ürün geliştirmedeki bu yenilikçi yaklaşımın çarpıcı bir örneği. 

Fırınlar hammadde satın alırken genelde unun reolojik parametrelerini temel alarak seçim 
yapar çünkü laboratuvar ölçümleri pişme özelliklerinin önemli göstergeleri olarak görülür. 
Bu kalite parametreleri enzim sistemleri kullanılarak özel olarak düzenlenebiliyor.

Ancak düşme sayısı açısından ciddi bir kısıtlama söz konusu: Geleneksel amilolitik 
enzimlerle düşme sayısı ya da pişme özellikleri arasında seçim yapmak gerekiyor, 
bunlardan yalnızca biri ayarlanabiliyordu. İki parametre arasında ahenk yaratılamıyordu. 
Mühlenchemie, Deltamalt’ı geliştirerek bu ikileme çözüm getirdi: Bu eşsiz enzim 
sistemleri değirmencilerin iki parametreyi aynı anda optimize etmesine imkan veriyor.

Tablo 1’de Deltamalt’ın pişirme sonuçları üzerindeki etkisi ve düşme sayısının 
konvansiyonel mantar alfa-amilazı (Alphamalt VC 5000) ve arpa alfa-amilazıyla 
(Betamalt) kıyası gösteriliyor.

Kişiselleştirilmiş unla istikrarlı rekabetçilik
Enzim sistemleri, un işleme süreçlerinin reolojik parametrelerini standart hale 

getirmenin ve düzenlemenin yanı sıra unun özelliklerini optimize etmek için de hayati 
araçlar. Enzim ögeleri oksitleyici maddeler, hayati buğday glüteni ya da hidrokoloidler 
gibi pişirme açısından aktif bileşenlerle geliştirilerek un özellikleri en küçük ayrıntılarına 
dek kusursuz hale getirilebiliyor.

Konu ister su emilimi, ister fermentasyon stabilitesi, hacim, fırında kabarma, 
esmerleşme, yumuşaklık ya da raf ömrü olsun, pişirme sürecine göre kusursuz bir 
biçimde ayarlanan un sorunsuz bir işleme süreci yaşanmasını sağlıyor ve unlu mamullerin 
kalitesini önemli ölçüde artırıyor.

Kalite ve işleme konularının yanı sıra, alt imalatçıların ekonomik açıdan kar etmesi de 
söz konusu. Hepsinden önemlisi güvenilir işleme özelliklerinin kesinti sayısını azaltması. 
Buna ek olarak daha yüksek su emilim kapasitesi ya da undaki lipitlerin ve nişastanın 
optimizasyonu gibi geliştirilmiş özellikler emülgatör kullanımını azaltmak ya da ortadan 
kaldırmak suretiyle randımanı ve karlılığı artırıyor.

Mühlenchemie: Değirmencilik endüstrisinde küresel bir ortak
Hamburg bileşen şirketi Stern-Wywiol Gruppe’nin üyesi olan un uzmanı 

Mühlenchemie, 95 yılı aşkın süredir un geliştirme ve güçlendirme alanında çalışıyor 
ve bu alanda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri. Ürün yelpazesi klasik un işleme 
ve güçlendirme ürünlerinden özel unlara ve önceden karıştırılmış hazır unlar için 
konsantre ürünlere kadar farklılık gösteriyor. Uygulama unlu mamullerde, buharda 
pişen poğaçalarda ve makarnada kullanılan unun geliştirilmesini kapsıyor.

Mühlenchemie’nin başarısı istikrarlı yenilikçiliğin, uygulama teknolojileri ve imalat 
için tesislerini sürekli büyütmelerinin ve müşterilerine kapsamlı hizmetler sunmalarının 
sonucu. Şirketin merkezini, 100’ü aşkın teknoloji uzmanının, hububat bilimcisinin, 
değirmencinin ve usta fırıncıların uzmanlıklarının ve yeteneklerinin bir araya geldiği, 
paylaşıldığı ve kullanıldığı ARGE bölümü oluşturuyor. Ahrensburg/Hamburg’daki, 
cömertçe donatılmış Stern-Technology Center un uygulamalarına tahsis edilmiş üç 
birimden oluşuyor: 

Unlu mamul ve reoloji laboratuvarı: Her gün dünyanın dört bir yanından müşteriler 
analiz yaptırmak ve işleme tavsiyeleri almak için buraya tahıl ya da un numuneleri 
gönderiyor. Analitik ve reolojik parametreler ve pişme özellikleri standart hale getirilmiş 
bir plan temel alınarak belirleniyor. Bu sonuçlar kullanılarak unların karakteristikleri 
saptanıyor ve uygun katkı maddeleri seçiliyor. Deneme fırınında somun, baget ve 
yuvarlak ekmekler, “mantou” denen Çin ekmekleri, bisküviler, krakerler ve mayasız 
ekmekler, soğutulmuş ya da dondurulmuş hamurlar ve mayayla ya da kimyasallarla 
kabartılmış ürünler gibi, fırında ya da buharda pişen her tür mamul test ediliyor. Standart 
program çeşitli ülkelerden farklı üretim süreçlerinin simülasyonunu içeriyor ve son derece 
spesifik ürün geliştirme uygulamalarına imkan veriyor. 

Değirmencilik laboratuvarında buğday numuneleri simülasyonu yapılan endüstriyel 
koşullar altında öğütüldükten sonra reoloji ve unlu mamul laboratuvarlarında 
analiz ediliyor. Tahıl böylece nakliye aşamasındaki uzun deniz yolculuğu sırasında 
incelenebildiğinden, bu hizmet buğdaylarını ithal eden değirmenlerden çok talep görüyor.

Makarna laboratuvarında, gerçekçi üretim denemeleri için vakumlu bir hamur presini 
ve endüstriyel kurutma dolabını içeren çok işlevli bir Pavan pilot tesisi bulunuyor. Bu 
makarna üreticilerinin kendi geniş çaplı fabrikalarında deneme yapma zorunluluğunu 
ortadan kaldırıyor. Makarna laboratuvarında, makarna yapımında kullanılan öğütülmüş 
tahıllar yeniden gözden geçirilip optimize edilebiliyor ve bu hizmet öğütülmüş tahılların 
ekonomikliğini artırmak için de kullanılıyor.

www.muhlenchemie.com
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London South Bank University 
(LSBU) bünyesindeki, 1894’te 
kurulan Milli Fırıncılık Fakültesi 
(NBS) resmi olarak dünyanın en 
eski fırıncılık okulu ve 2019’da 
125’inci yıldönümünü kutladı. NBS 
bu önemli gün için çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirdi.

Kutlamalar Eylül 2019’da, yerli 
Toast Ale ve Orbit Beers bira şirketlerine ait, fırıncılık eğitimi 
alan öğrencilerinin ürettiği ekmeklerin artıklarından imal edilen 
yeni, sürdürülebilir ekolojik biranın lansmanıyla başladı. 

Borough Market’taki bira lansmanını ekimde fırıncılık 
sektörünün önde gelen simaları, şehir loncası üyeleri, NBS 
personeli ve öğrencileri, Milli Fırıncılık Fakültesi’nden yıllar 
önce mezun olan başarılı öğrenciler için düzenlenen özel bir 
etkinlik takip etti. Partiye Londra’daki Bakers’ Hall’da bulunan 
Worshipful Company of Bakers ev sahipliği yaptı. 

Etkinlikte LSBU rektör yardımcısı David Phoenix fırıncılık 

fakültesinin uzun ve meşhur geçmişinden söz ederek okulun 
tarihindeki önemli anların, çalışanların ve öğrencilerin yıllar 
boyu içinde yer aldıkları, fırıncılık konusundaki yeniliklerin 
altını çizdi. Phoenix’i şu an büyük ve başarılı bir fırıncılık 
şirketini yöneten fırıncılık sektörü iş adamı ve NBS mezunu 
multimilyoner David Powell takip etti. 

Kasımda NBS çalışanları ve öğrencileri belediye başkanlığı 
geçit törenine katıldı ve uzun zamandır süregelen bir geleneğin 
parçası olarak bir sepet ekmek dağıtmak suretiyle yeni belediye 
başkanı William Russell’ı temsil etti. Bu tarihi an BBC 
seyircileri için televizyonda canlı yayınlandı.

Kutlamalar sırasında Bakers’ Hall’da, 125’inci yıldönümünü 
sembolik olarak vurgulamak adına uzman fırıncı Jane Hatton 
tarafından sekiz aylık bir süre zarfında özel olarak tasarlanmış 
beyaz, beş katlı bir yıldönümü pastası sergilendi.

Pasta, beş geleneksel pasta şeklini (kare, sekizgen, taç yaprağı, 
disk ve küre) temsil eden bir heykel şeklinde tasarlanıp pişirildi, 
dekoratif desenler yansıtan beyaz kremayla kaplandı. Desenler 
arasında “bereket boynuzu” şekli verilen çiçekler, LSBU’nun 

Dünyanın en eski fırıncılık okulu 
125’inci yıldönümünü kutluyor
yazan: Jemima Broadbridge, Kıdemli Basın Sözcüsü, London South Bank University, Birleşik Krallık

FırıncılıkF
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amblemi olan kalkan, özellikle NBS’nin 125’inci yıldönümünü temsilen tasarlanmış 
özel bir arma ve Worshipful Company of Bakers’a ait arma bulunuyordu.

Jane Hatton pasta hakkında, “Tasarımımın başlangıç noktasını çağlar boyunca 
değişen pasta şekillerini düşünerek oluşturdum. Tasarımın taslağını kare, taç yaprağı, 
sekizgen, disk ve küreyle oluşturdum. Logoları renkli kullanırsam pastanın sadece 
belli bölümlerinin dikkat çekeceği kaygısıyla, bunun yerine farklı dokulardan 
oluşması için tamamını beyaz yapmaya karar verdim,” sözlerini sarf etti.

Jane Hatton NBS’de pasta süsleme dersleri veriyor. Pastayı yıllar önce öğrenciyken 
ve Brooklands Bakery’de çalışırken kraliyet pasta süslemeleri tekniklerinde en yüksek 
notları alan Japonyalı eski öğrencisi ve arkadaşıyla birlikte yarattı. Jane, “Pastayı 
yapmak için beş gün birlikte çalıştık ve süslemek için illüstrasyon yeteneklerimizden 
yardım aldık,” dedi. 

Bu 125’inci yıldönümünün NBS için ne kadar önemli olduğunu anlamak ve konuya 
hakim olmak için geçmişe dönmemiz gerekiyor.

NBS’nin geçmişi ilk 60 öğrencinin kuramsal dersler ve uygulama derslerinin bir 
karışımından oluşan öğrenimlerine başladığı 20 Ekim 1894 tarihine kadar uzanıyor. 
NBS öğrencileri bunu takip eden yıllarda fırıncılık konusundaki yeteneklerini 
ve bilgilerini hatırı sayılır ölçüde ileri taşıyarak fırıncılık alanında birçok ödül 
kazanmaya ve ülkenin dört bir yanındaki fırıncılık fuarlarına katılmaya başladılar. 

Milli Fırıncılar ve Pastacılar fuarında birincilikler ve altın madalyaların yanı sıra 
Bakers’ Hall’daki Worshipful Company of Bakers’tan aldıkları ödül de dahil olmak 
üzere art arda birçok ödülün sahibi oldular.

Okulun kurulması teklifinde bulunan politikacı ve eğitim reformcusu Southwark 
millet vekili olan ve o sıralar London Polytechnic’i temsil eden Sir Philip 
Magnus’tu. Kendisi John Blandy’nin Middlesex’teki özel fırıncılık okulundan 
etkilenerek milli bir okul kurmak için Blandy’yi ondan tavsiye almak üzere okula 

davet etti. Blandy’nin 
daveti kabul etmesinin 
ve Owen Simmonds ve 
Dr. Goodfellow’la iş birliği 
yapmasının ardından ilk 
fırıncılık okulu resmen 
kurulmuş oldu.

Okul, açılışından beş yıl 
sonra, 1899 yılında “Ulusal 
Fırıncılık ve Pastacılık 
Fakültesi” adını aldı. Bu 
ad Milli Usta Fırıncılar ve 
Pastacılar Birliği, Londra 
Usta Fırıncıları Koruma 
Derneği ve İskoç Usta 
Fırıncılar Birliği tarafından 
desteklendi. Okul bu 
noktadan sonra Polytechnic 
idaresi tarafından 
yönetilmeye başladı.
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1915’te, Birinci Dünya Savaşı’nın en şiddetli günlerinde NBS 
ilk kez kadın öğrencileri kabul etmeye başladı. Ertesi yıl “savaş 
acil dersleri” verilmeye başladı ve un, yumurta ve diğer ana 
malzemeler şirketlerce tedarik edildi. 

Savaşın ilerleyen yıllarında açık kalamayan okul 1919’da 
yeniden açıldı ve verdiği yeterlilik belgelerini ulusal diploma 
da dahil olacak şekilde genişletti. Bu sırada küçük restoranların 
ve çay salonlarının ihtiyaçlarını karşılamak adına, kadınları 
fırıncılığın her alanında eğitmek üzere tasarlanmış, çay salonu 
pastacılığına odaklanan bir dersin öncülüğünü yaptı.

Okul kraliyet ailesi ve belediye başkanı gibi önemli kişiler 
için pasta hazırlama ve bunları sunma konusunda da uzun bir 
geçmişe sahip. Bu pastaların ilki 1921’de Prenses Mary için 
hazırlanan düğün pastasıydı. Okul 1930’da Prenses Elizabeth 
ve Prenses Margaret’a hediye olarak oyuncak bebek şeklinde bir 
pasta da sundu ve bunu 1947’de Kral ve Kraliçe için hazırlanan 
Royal Silver düğün pastası takip etti.

Okul 1948’de Prenses Elizabeth’e genç Prens Charles için bir 
vaftiz töreni pastası sundu ve 1989’da belediye başkanı için, 
başkanın göreve atanmasını temsil eden bir pasta hazırladı. Bu 
noktadan sonra NBS her yıl kasım ayında yeni belediye başkanı 

için pasta hazırlamaya başladı.
NBS fırıncılık öğrencileri 2004’te moda tasarımcısı John 

Paul Gaultier’yle iş birliği yaparak modacının bazı ikonik 
tasarımlarını ekmekler üzerinde yeniden yarattığında okul 
tarihinde önemli bir an daha yaşanmış oldu.

NBS 2015’te Haziran 1215’te imzalanan Magna Carta’nın 
800’üncü yıldönümünü kutlamak üzere parlamentoya bir pasta 
sundu. Kuruluşunun üzerinden 125 yıl geçen Milli Fırıncılık 
Fakültesi şu an kendisini nerede görüyor?

NBS Müfredat Direktörü Elaine Thomson bu soruya 
cevap veriyor: “NBS 125 yıllık tarihinde hep endüstri meslek 
eğitimine bayraktarlık etti. Fırıncılık bilimindeki, tarihi öneme 
sahip teknolojik gelişmeler ve eğitim alanındaki değişimler 
LSBU’da sunduğumuz ders yelpazesini genişletmemize 
yardım etti ve bu yelpaze gelecekte de genişlemeyi 
sürdürecek.

Şu an yeni nesil fırıncıları harekete geçirmek ve onlara 
ilham vermek gibi zorlu bir görevle yüz yüzeyiz. Bu görev 
mesleki yetenekleri geliştirmekten uygulamalı bilimsel fırıncılık 
araştırmalarına yatırım yapmaya kadar birçok konuyu kapsıyor.”

www.lsbu.ac.uk
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Hayvan Yemi,  
Tahıl ve Pirinç için dijital nem sensörü

• Tüm dahili işlevselliği içeren tek bir ünite.
• Gıda dostu malzemelerden üretilmiş.
• Kurutucularda, kanallarda, konveyörlerde ve karıştırıcılarda kolay montaj.
• Hydronix’in hassas doğrusal çıkışlı dijital teknolojisi
• Geniş nem ölçüm aralığı
• Tozdan ve renklerden etkilenmez

Hydro-Mix XT
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Yüksek Sıcaklık
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2020 GRAPAS Yenilikçilik Ödülleri adaylarımız SON LİSTE

24 Mart 2020’de yapılacak olan GRAPAS 
Yenilikçilik Konferansı hızla yaklaşıyor ve 
Milling and Grain dergisi bu yıl ödüle aday 
olan birçok müthiş yenilikçi ürün olduğunu 
duyurmaktan mutluluk duyuyor.

Okuyucularımızın aylık makalelerimde 
gördüğü üzere, GRAPAS Yenilikçilik 
Ödülleri son birkaç aydır başvurulara 
açık. Bu yıl bir kez daha un, pirinç ve 

makarna işleme endüstrilerindeki en iyi çözümleri bulmak için 
kolları sıvadık. Okuyucularımızı ve reklamcılarımızı Bangkok, 
Tayland’daki VICTAM Asya Hayvan Sağlığı ve Beslenmesi 
etkinliğindeki GRAPAS Yenilikçilik Konferansı’nda seyircilere 
takdim edebilmek için değirmencilik çözümleriyle ödüle 
başvurmaları konusunda teşvik ettik. 

GRAPAS Yenilikçilik Konfernası’nın sonunda, gıpta ile 
bakılan GRAPAS ödülünün sahiplerini duyuracağız. 

Milling and Grain dergisi yayımcısı Robert Gilbert konu 
hakkında, “Yenilikçilik Ödülleri yer aldığımız bu harikulade 
sanayi dalına dair bütün güzellikleri kutlamayı amaçlıyor. Son 
12 ayda sektörde inanılmaz yenilikler gördük ve GRAPAS 
konferansında bunlar hakkında daha fazla bilgi almayı iple 
çekiyoruz,” yorumunu yaptı.

Son listedeki başvuru sahipleri
Bu yıl aralarında Çin, Almanya, ABD ve Türkiye’nin de 

bulunduğu birçok ülkeden başvuru almak bizi gururlandırdı. Her 
bir çözüm sektöre eşsiz, özel bir katkıda bulunuyor ve kesinlikle 
“çağlar boyu değirmencilik için yenilikler” tanımına uyuyor.

Dünya Un Günü’ne ve sürekli gelişen değirmencilik 
teknolojisine odaklanmak

Bu yıl, değirmencilik sektörüne dair eşsiz görüşlerinden ve 
deneyimlerinden bahsedecek olan çok özel üç açılış konuşmacısına 
sahip olduğumuz için gururluyuz.

Wittenberg, Almanya’daki FlourWorld Müzesi’nde görev yapan 
Bay Norman Loop, GRAPAS Yenilikçilik Konferansı’nda bize 
katılarak FlourWorld Müzesi’nin yeni girişiminden bahsedecek: 
Dünya Un Günü. Her yıl 20 Mart’ta gerçekleşen bu girişimde, 
genel halkın yanı sıra sektör üyeleri de bir araya gelip unun, 
yani FlourWorld Müzesi’nin etkileyici tabiriyle “hayatın 
beyaz altınının” önemini ve dünyaya katkılarını takdir ediyor. 

Açılış konuşmacıları arasında Endonezya’daki Bogasari 
Un Değirmenleri’nin imalat bölümü Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Bay Bobby Ariyanto da bulunuyor. 1969’da kurulan 
Bogasari Un Değirmenleri, Asya’nın en nüfuzlu değirmencilik 
şirketlerinden biri. Un ve makarna yapımında uzman olan 
şirketin mensubu Bay Ariyanto değirmencilik endüstrisindeki 
şahsi deneyimlerinden ve teknolojinin zamanla evrim geçirerek 
değirmencilere faydalı oluş şeklinden söz edecek.

Bize katılacak olan son açılış konuşmacısı ise Çin Buğday 
Değirmenciliği Birliği Genel Sekreter Yardımcısı görevinin yanı 
sıra Çin’deki Henan Teknoloji Üniversitesi’nde profesör olan 
Profesör Li Dongsen. Profesör Dongsen 1982’den bu yana gıda 
teknolojisi alanında profesör ve tahıl işleme konusunda uzman. 
Kendisi her zaman gıda imalat sektörüne ilgi duymuş ve 2017’de 
emekli olmasına rağmen tahıl üretimi alanındaki kariyerini 
sürdürüyor.

GRAPAS Yenilikçilik Konferansı’nda bize katılın!
24 Mart 2020 tarihini ajandanıza ekleyin ve VICTAM 

Asya Hayvan Sağlığı ve Beslenmesi etkinliğindeki GRAPAS 
Yenilikçilik Konferansı’nda bize katılın. Beslenme uzmanlarının, 
akademi üyelerinin, değirmencilerin ve değirmen idarecilerinin 
bize katılıp un işleme alanındaki en iyi yenilikleri keşfetmesini 
şiddetle tavsiye ediyoruz.

Konferans biletlerinin fiyatı 99$ olarak belirlendi. Konferans 
kaydınızı resmi VICTAM Asya Hayvan Sağlığı ve Beslenmesi 
web sitesinden yapabilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için lütfen benimle iletişime geçin:
Rebecca Sherratt
rebeccas@perendale.co.uk

bit.ly/grapas20 

yazan: Rebecca Sherratt, Baş Makale Editörü 
ve GRAPAS organizatörü, Milling and Grain 

2020 ADAYLARIMIZ
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2: Wingmen Group’un Termico Silo THT’si
Termico Silo THT, unda ya da tahıl ambarlarında haşere 

kontrolü için kullanılan ısıl işlem uygulamaları için tamamen 
yeni bir teknoloji. Termico Silo THT sayesinde zehirli 
maddelerle yapılan fümigasyon işlemi tamamen ortadan 
kalkabilecek.

Silo THT’nin geleneksel ambar fümigasyonuna kıyasla birçok 
avantajı var. Örneğin bu yöntem hiçbir şekilde zararlı madde 
kullanılmasına mahal vermeyen bir çözüm olduğundan ürün 
kirlenmesi riski ortadan kalkıyor ve çalışanların sağlığını tehdit 
eden bir durum olmadığı gibi yetkililerden izin alınmasına da 
gerek kalmıyor. 

1: Henry Simon’ın HSPU İrmik Sasörü
HSPU İrmik Sasörü yeni tasarımıyla irmik temizleme ve tasnif 

işlemlerinde etkinliği artıran teknolojinin avantajlarını bir araya 
getiriyor. Sasör yeni görünümüyle ve kullanıcılara sunduğu 
gelişmiş ergonomik ve işlevsel özelliğiyle benzerlerinden 
ayrılıyor. Makinenin tasarımı Italdesign Şirketi’yle ortaklık 
içinde, büyük bir özenle yapıldı.

Sasörün dış tasarımının yanı sıra sektöre eşsiz bir katkıda 
bulunan beş özel sensörüyle de benzer ürünlerden sıyrılıyor. 
Bunların arasında insan saptama sensörü, ortam sensörleri, titreşim 
sensörleri, motor yük sensörleri ve dijital manometre yer alıyor.

PCE
PELLETING CONSUMABLES EUROPE

YOUR PARTNER FOR 
TOP QUALITY RING DIES

available for all major pellet press brands

WWW.PCE.EU

Scan the QR-Code  
to find your die!

w w w. t s c - s i l o s . c o m

S P E C I A L I S T  I N  
S Q U A R E  S I L O S

Scan the QR-Code  
to find out more!
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6: Brabender’ın Mercimek ve Buğday Bazlı 
Atıştırmalıklar İçin Üretim Sistemi 

Sistem aşağıdaki Brabender ürünlerinden oluşuyor:
• Brabender Break Mill SM 4
• Moisture Tester MT-CA
• Farinograph
• ViscoQuick
• TwinLab-C 20/40 Extruder

Kullanılan Brabender cihazları sayesinde mercimek/buğday 
unu formülasyonunu baz alan atıştırmalık ürün imalatının 
simülasyonu laboratuvar ölçeğinde yapılabiliyor. Böylece yapılan 
ayarlar hem ürün geliştirme hem ARGE için kullanılabiliyor.

5: Henan Jingu Industry Development Co’nun 
QINPAC Torbalama Makinesi

2019 QINPAC, 25 kilograma kadar un torbaları ile 
kullanılabilen ilk tam otomatik paketleme makinesi. QINPAC 
otomatik işlevleri sayesinde geleneksel karusel torbalama 
sistemlerini tamamlamak ve operatörleri torbalama, dikme, 
etiketleme, vb. gibi ağır işlemleri yapmaktan kurtaran için 
mükemmel bir çözüm.

Açık ağızlı torbalayıcının özellikleri arasında mühürlerin 
işlevsel ve sağlam kalmasını sağlayan, bunların kullanımını 
kolaylaştıran bir mikro-tutuş teknolojisi de bulunuyor. 
Makinenin kompakt tasarımı, mevcut üretim alanına 
kolayca eklenip kurulmasını sağlıyor.

4: Dinnissen’ın Hamex Çekiçli Değirmeni
Dinnisen’ın yeni Hamex® Tam Otomatik Çekiçli Değirmeni 

ile birçok cephede hatırı sayılır gelişmeler kaydedildi. Bu 
makinenin üretiminde kullanılan yöntem eski modellere 
kıyasla daha da otomatik ve modern hale getirildi ve bu 
sayede makinenin toplam fiyatı önemli ölçüde düşürüldü.

Hamex® Çekiçli Değirmen’de gerekli bileşenlerin denetimi, 
temizliği ve bakımı için hızlı ve kolay erişim sağlayan 
büyük denetim kapakları bulunuyor. Cihazın sunduğu birçok 
avantaj bir araya gelerek ürünün son maliyet fiyatının daha 
da düşmesine çok önemli bir katkıda bulunuyor.

3: Yenar’ın rollCare Profil Ölçüm Cihazı
Yenar’ın ilk kez Ekim 2019’da, IAOM SEA Cakarta’da 

piyasaya sürülen rollCare Profil Ölçüm Cihazı, değirmende 
valsların kullanımını optimize etmek için tasarlanmış bir çözüm.

rollCare Profil Ölçüm Cihazı, dünyada vals profillerini lazer 
teknolojisi kullanarak diş açma sırasında ve değirmenlerin 
içinde kontrol edebilen ilk ve tek cihaz. 

Cihaz ölçülen profil ile teorik profili otomatik olarak 
örtüştürüp sapmaları kullanıcılara sunarak ölçümden sonra 
kullanıcıların istatistikleri kıyaslamasına imkan veriyor. 
Kullanıcılar rollCare sayesinde valslarını yeniden diş açmak 
için gereken optimal süreyi kolayca belirleyebiliyor.
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8: FrigorTec GmbH’nin GRANIFRIGOR 
Control-Logic cihazı

GRANIFRIGOR tahıl soğutma biriminin yeni kontrol cihazı 
sayesinde sadece üç basit parametrenin belirlenmesi gerekiyor: 
tahıl türü, depolama türü ve tahıl nem oranı. Kontrol cihazı 
bunların belirlenmesinin ardından doğru ayar değerlerini 
tamamen otomatik olarak seçiyor. Depolama tesisinde ek ölçüm 
teknolojileri kullanılmasına gerek kalmıyor. Bu sayede zamandan 
ve paradan tasarruf edilmiş oluyor ve hatalı ayarların yol açacağı 
sonuçlar bertaraf ediliyor. Dahası depolama tesisi çalışanları 
cihazı uzun bir eğitim almadan kolayca kullanabiliyor.

Şimdiye kadar tahılın aşırı nemli havaya maruz kalmaması için 
düşük hava sıcaklığı ve yeniden ısıtma ayarları kullanılıyordu. Tahıl 
türü ve depolama tesisi yalnızca ambar denetmeninin gerekli bilgilere 
sahip olduğu durumlarda göz önünde bulunduruluyordu. Dolayısıyla 
hatalı ayarlar yapılması olasılığı ortadan kaldırılamıyordu.

7: Eye-Grain’in Sıcaklık ve Nem Okuyucusu
Tahılda nem ölçümü, tahılın genel durumunu ve kalitesini 

saptamak için çok önemli bir gösterge. Önceden tahılın nemi 
ölçülürken bir numunenin laboratuvarda analiz edilmesi 
gerekiyordu. Bu icatla kullanıcılar sadece çubuğu tahılın içine 
sokup ölçümü elle tutulan bir okuyucuyla gerçekleştirerek 
zaman kazanabiliyor. 

iGRAIN 2019’da dünyanın numune alınmadan ve gelişmiş 
bir PC sistemine ihtiyaç duyulmadan ambarlarda ve diğer tahıl 
depolama alanlarında aynı anda hem sıcaklık hem tahıl nemi 
ölçümü yapan ve elle tutulan ilk cihazını geliştirdi ve cihaz 
tasarımını tamamladı. Veriler farklı analizler yapılması ve 
trend eğrileri oluşturulması için kolayca PC’ye aktarılabiliyor.

Our expertise in project management, engineering 

and production ensures the successful realization of 

machines, process lines and complete installations for:
 

 » Feed mills

 » Premixes and concentrates

 » Aqua feed and Pet food installations

 » Grain processing lines

 » Soybean processing

We design, manufacture, 
build and manage your 
complete project in the 
cereal processing industry.

www.ottevanger.com
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VICTAM Asya Hayvan Sağlığı ve 
Beslenmesi’nin bir parçası olarak bir kez 
daha Hayvan Yemi ve Beslenmesi Ödülleri’ne 
de ev sahipliği ediyoruz. Bu ödüller pazara 
faydası olan en yenilikçi yem işleme ve 
beslenme çözümlerine veriliyor.

VICTAM Uluslararası 2019’da üç çözüme 
ödül vermekten mutluluk duyduk: Geelen 
Counterflow’un Elektrikli Kurutucusu, 
Van Aarsen’ın Hot Start Buharlı Mikseri ve 
Famsun’un SWFL1700 Dikey Pülverizatörü.

Bu yıl ödüller için son listede beş müthiş 
çözüm var:

Famsun’un PTZL5000 Vakumlu 
Kaplayıcısı

PTZL5000 Vakumlu Kaplayıcı’nın etkin hacmi 
5.000 litre ve çözümün yüksekliği 5,6 metre. 
Kaplayıcının kapasitesi seri başına 1.500 kg. 
Kaplama süresi yaklaşık 270 saniyeden ibaret 
ve çözümün maksimum kapasitesi saatte 20 ton. 
Dolayısıyla PTZL5000 şu an dünyanın en büyük 
vakumlu kaplayıcısı.

DSAND Animal Nutrition’ın ProEase’i
Proease çeşitli saha deneyinin ve proteaz 

enzimleriyle ilgili kurumsal araştırmaların 
ardından piyasaya sürüldü. Proease 
farklı türde proteinleri ve polipeptitleri 
parçalayan ince süzümlü, arındırılmış 
bir sistein proteaz enzimi. Bu ürün farklı 
pH seviyelerine maruz kaldığında etkili 
bir biçimde işlev gördüğü ve 90 derece 
santigrata kadar stabil kaldığı saptanan 
tek proteaz. 

PLP Liquid Systems’ın Cardesa’sı
Cardesa mikro-toz bileşenlerin manuel 

dozajlanması için otomatik bir sistem. 
Sistem reçetelerin yarı otomatik derlemesi 
için kullanılıyor. Yem değirmenlerinde 
sıklıkla çok sayıda toz malzeme kullanılıyor 
ve bunlar küçük miktarlarda ilave 
edildiğinden otomatik dozajlama sistemleri 
kullanmak her zaman uygun olmayabiliyor.

Cardesa sistemleri ürünlerin müşterilerin 
ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilen tek 
bir yerde depolanmasına imkan veriyor. 

Operatör makinenin üstündeki kontrol 
paneli aracılığıyla formülün gerektirdiği 
ürünü otomatik olarak çağırabiliyor.

DSAND Animal Nutrition’ın 
GrowEase’i

Growease hidrolize proteinlerle yüksek 
seviyede hayati aminoasit ve dallanmış 
zincir aminoasit içeren enzimlerin eşsiz 
bir birleşimi. Çözüm çeşitli hayati bedensel 
işlevlerin gerçekleşmesine yardımcı olan 
omega-3 yağ asitleri de içeriyor. Çözümde 
en az yüzde 20 hidrolize protein ve yüzde 
bire kadar omega-3 yağ asidi bulunuyor. 

Agenis Innovations’ın M007 
Soğutucu’su

Neredeyse bütün soğutucular, 
soğutucunun içindeki pelet seviyesi 
ve boşaltım sırasındaki peletler ile ortam 
sıcaklığı arasındaki sıcaklık diferansiyeli 
gibi bazı temek ölçümlerin baz alınmasıyla 
manuel olarak yönetiliyor. Agentis 
Innovations yemi sıcaklık ve nem gibi bazı 
parametreler baz alınarak dışarı veren bir 
soğutucu için tamamen otomatikleştirilmiş 
bir kontrol sistemi tasarladı. Bildiğimiz 
kadarıyla şu an piyasada M007 Soğutucu’ya 
benzeyen bir sistem bulunmuyor

9: Petkus’un M12 Roeber Temizleyici’si
Petkus’un yeni M12 Temizleyici’si tohum ve tahıl temizleyiciler için 

çıtayı yükseltiyor. Şirket müşterilerin yorumlarını da dikkate alarak 
piyasadaki en gelişmiş havalı elekli temizleme cihazını yarattı. Ocak 
2019’da piyasaya sürülen M12 Roeber akıllı yardım sistemleriyle 
kullanıcılara tamamen yeni bir katma değer sunuyor.

Elekli temizleyici etkinliği kanıtlanmış, geleneksel bir çözüm 
ve 19’uncu yüzyılda Petkus kurutucu Röber tarafından geliştirildi. 
Elekli temizliğin ana amacı hammaddeyi ebada göre tasnif etmek.

Bütün bu muhteşem yeniliklerin sahipleri, 24 Mart’ta yapılacak 
olan GRAPAS Yenilikçilik Konferansı’ndaki sunumlar esnasında 
değirmencilik endüstrisi mensuplarını çözümlerinin GRAPAS 
Yenilikçilik Ödüllerini kazanmaya layık olduğuna ikna etme 
fırsatına sahip olacak. 

VICTAM Asya Hayvan Sağlığı ve Beslenmesi etkinliğindeki bu 
tek günlük konferansta geçen yılın en iyi değirmencilik teknolojisi 
ürünleri sergilenecek ve konferans şirketler için, makinelerinin 
değirmencilere günlük işlerinde nasıl yardımcı olacağını 
vurgulayabilecekleri bir platform işlevi görecek.

Son derece başarılı geçen 2019 GRAPAS Yenilikçilik Konferansı’nın üç galibi vardı: Petkus’un OptoSelector 901t ürünü, 
Selis’in DAPS Sistemi ve Bühler’in LumoVision çözümü. Balaguer Rolls da OptoSelector 2.0. ürünüyle ikincilik ödülünün sahibi 
oldu. Unutulmaması gereken diğer müthiş çözümler arasında as Eye-Grain’in iGrain-HACPP Uygulaması, Brabender’ın 
FarinoAdd-S300 ürünü, Dinnissen’ın Pegasus Wingdoor Mixer’ı, Ocrim’in Titanium Roller’ları ve Bühler’in Moisture Pro, 
GrainiGo ve NOVABLUE ürünleri yer alıyor.

Hayvan yemi ve 
beslenmesi ödülleri

F
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The International Grains Council (IGC) 
is pleased to announce that its next IGC 
Grains Conference will be held on 9 and 10 
June 2020 at the Congress Centre, 28 Great 
Russell Street, London, UK 

The IGC Grains Conference brings together 
delegates from across the grains value 
chain including traders, brokers, exporters, 
processors, associations, inspection 
services, transport and logistics, banking 
services as well as policy makers, to discuss 
the main challenges and opportunities 
facing the grains, oilseeds and rice markets. 

Eminent industry and government speakers 
will address the conference’s central theme 
of “Reshaping globalization in the grains, 
oilseeds and rice sectors". 

The Conference provides 2 days of interactive 
discussions with eminent speakers and a 

The IGC Grains Conference is part of London Grains Week
London Grains Week is a week-long series of events (8-12 June 2020) which includes 
meetings, summits, strategic sessions and conferences, focusing on the vital role of the 
global trade in cereals, oilseeds and rice.

global forum for participants to discuss the 
key issues likely to shape the industry’s 
future development, including policies to 
increase global trade, initiatives to mitigate 
climate change and new services being 
introduced by commodity exchanges to 
finance trade.  The geographical focus will 
be on the Middle East and North Africa and 
will examine the investment needs in the 
region.

Experts from multinational companies will 
also discuss the new opportunities presented 
by the growing international demand for 
ethanol, rice, pulses and rapeseed 

Delegates will have the opportunity to 
continue their networking and get better 
acquainted at a cocktail reception on the 
evening of  Tuesday 9 June at the Canadian 
High Commission.

see: https://www.igc.int/en/conference/confhome.aspx

IG
CGRAINS

CONFERENCE2020
9 - 10 June | Congress Centre, 28 Great Russell Street, London

https://www.igc.int/en/images/conference/2020/GAFTA-EVENTS%20FLYER-2.pdf



Duisburg, Almanya merkezli 
laboratuvar cihazları imalatçısı 
Brabender viskozitenin hızlı 
bir biçimde saptanması için 
ViscoQuick adlı yeni bir 
cihaz geliştirdi. Bu cihaz 
Ibbenbühren merkezli buğday 
nişastası (organik) ve glüten 
üreticisi Kröner-Stärke’nin 

laboratuvarında dört aylık bir süre zarfında test edildi. 
Bu makalede Kröner-Stärke’de Kalite Sorumlusu olarak 
görev yapan Matthies Evers (ME) ile, makineyle yaşadığı 
deneyimler konusunda röportaj yapıyoruz.

Kröner-Stärke şu an üçüncü nesil sahiplerin yönettiği 
bir aile şirketi ve nişasta üretimi alanında 100 yılı aşkın 
bir deneyime sahip. Kröner-Stärke hangi sektörler için 
ürün imal ediyor ve müşterileri kimler?

ME: Kröner-Stärke 200’ü aşkın ülkede temsil edilen ve şu 
an yaklaşık 110 çalışana sahip, dünya çapında aktif bir şirket. 
Bütün ürünler Ibbenbühren’de üretiliyor. Kröner-Stärke nişasta 
ve glüten üretmenin yanı sıra endüstri, ticaret ve beceriye dayalı 
meslek sektörlerinden müşteriler için kişiselleştirilmiş çözümler 
geliştiriyor.

Ürünler öncelikli olarak unlu mamuller gibi sektörlerin dahil 
olduğu gıda endüstrisinde kullanılıyor. Buna ek olarak evcil 
hayvan maması alanında ve ürünlerimiz üzerinde işlem yapan 
birçok endüstriyel sektörde aktifiz; bu sayede ürünlerin yüzde 
40’ı ihraç ediliyor. Kröner-Stärke aynı zamanda önde gelen 
organik buğday nişastası, organik buğday glüteni, glütensiz 
nişasta ve un tedarikçilerinden biri. Kröner-Stärke mikrobiyosit, 
özütleyici madde, katkı maddesi ya da enzim kullanmamasıyla 
diğer birçok nişasta ve glüten üreticisinden ayrılıyor.

Kröner-Stärke hangi ürünleri imal ediyor ve şirketin 
spesiyaliteleri neler?

ME: Kröner-Stärke müşterilerine geniş bir nişasta ve un yelpazesi 
sunuyor. Seçenekler arasında doğal nişastalar, önceden jelatinize 
edilmiş nişastalar, buğday proteini, önceden jelatinize edilmiş unlar 
ve un karışımları var. Çeşitli hammaddelerden yapılmış, yine çeşitli 
kalite seviyelerine sahip ürünler de sunuyoruz.

Nişasta kalitesini belirlemek için hızlı bir yöntem:
Brabender’ın yeni ViscoQuick’i, Kröner-Stärke’de denendi 

Kalite Sorumlusu Matthias Evers (solda) ve Ticaret Direktörü Henrik de Vries 
(sağda) şirketleri Kröner-Stärke’nin kaliteli ürünleriyle gurur duyuyor

NİŞASTA KALİTESİ
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Kröner-Stärke’nin spesiyaliteleri arasında glütensiz 
ürünler ve organik ürünler yer alıyor. Dünyanın her yerinde, 
müşterilerin bu ürünlere yönelik kalite beklentileri özellikle 
yüksek. Buna ek olarak un karışımları gibi, müşterilere 
özel ürünler geliştirip imal ediyoruz ve müşterilerimize 
hem ürünlerimizi iş akışlarına uygulamaları hem de üretim 
süreçlerini optimize etmeleri konusunda yardımcı oluyoruz.

Bay Evers, 1996 yılından bu yana Kröner-Stärke’de 
çalışıyorsunuz ve kalite kontrolünden sorumlusunuz. 

Şirketinizde ne tür kontrol yöntemleri uygulanıyor 
ve kalite kontrol süreci pratikte nasıl görünüyor?

ME: Her şeyden önce Kröner-Stärke’de üretimin haftada yedi 
gün, günde 24 saat sürdüğünü belirtmeliyim. Bütün ürünler üç 
aşamalı bir kontrol prosedüründen geçiyor. Üretimden önce ilk 
olarak teslim alınan hammaddeleri teftiş ediyoruz; bu özellikle 
önemli çünkü doğal değişimlere maruz kalan doğal ürünlerle 
çalışıyoruz.

Bunun ardından arıza olmadığından emin olmak için üretim 
sırasında bir kontrol aşaması oluyor. Son olarak da elbette, 

“Doğanın gücü”: Ibbenbüren merkezli, 1900’de 
kurulan Kröner-Stärke şirketi büyüyerek önde 

gelen organik buğday nişastası ve organik 
buğday glüteni tedarikçilerinden biri oldu 

At ANDRITZ, our aim is to give every 

 animal feed miller the optimal combina

tion of feed quality, safety, and capa

city utilization. Whether you’re looking to 

achieve a unique  nutrient blend,  lower 

operating costs, or achieve complete 

feed trace ability, we have your needs 

covered from raw material intake to bulk 

loading of  finished feed. Whatever your 

ambitions, our market leading solutions 

and aftermarket services can help you 

get there. So put our process know ledge 

to work, and let’s talk pro ductivity. 

Find out how our world class solutions 

can feed the future of your business at 

 andritz.com/ft. 

ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S ⁄ Europe, Asia, and South America: andritzfb@andritz.com
USA and Canada: andritzfb.us@andritz.com ⁄ andritz.com/ft

FEED AND BIOFUEL

YOU KNOW YOUR PRODUCT.  
WE KNOW PRODUCTIVITY

HOW CAN WE HELP FEED YOUR BUSINESS?
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ürünün kalitesinin teyit edilmesi ve kaydedilmesi için gönderilen 
mal teftiş ediliyor. Kröner-Stärke’nin sunduğu çok sayıda 
üründen birçok numune alınıyor ve bunların özellikleri dokuz 
kişilik bir ekip tarafından analiz ediliyor.

Bu analizler görece uzun sürse de üretimin optimal bir biçimde 
gerçekleşmesini sağlamak ve yetersiz kaliteden kaynaklanan 
kusurlu ürün serilerinin ortaya çıkmasına engel olmak için 
vakitlice uygulanmaları gerekiyor. 

Nişastalar için hangi ürün özellikleri önemli ve 
ürünlerinizin kalitesinden nasıl emin oluyorsunuz?

ME: Nişastaları, nişasta içeren ürünleri ve bunların 
olası uygulamalarını değerlendirebilmek için bu ürünlerin 
çözünürlüğünü, jelatinleşme oranlarını ve stabilitelerini bilmek 
çok önemli. Bu yüzden süreçte yalnızca hammaddenin kalitesi 
değil, gördüğü işlemlere verdi tepki de rol oynuyor. Bu tepkiler 
de sıcaklık, miktar, ısınma ve soğuma hızlarının yanı sıra kayma 
kuvveti gibi faktörlerden etkileniyor.

Nişastaların ve nişasta içeren ürünlerin jelatinleşme oranını 
saptamak için Brabender Viscograph yardımıyla sıcaklık ve 
süreden bağımsız viskozite ölçümleri uygulanıyor.

Unlarda enzim aktivitesi de ölçülüyor çünkü bunun 
jelatinleşme özellikleri, dolayısıyla pişme şekli üzerinde 
etkisi var. Bu amaçla Brabender Amylograph-E yardımıyla 
amilogramlar kaydediliyor ve düşme sayısı gibi ek parametreler 
saptanıyor. Jelatinleşme özelliklerinin kalitesini değerlendirmek 
içinse uygulamaya bağlı olarak Viscograph ya da Amylograph 
kullanıyoruz.

Kröner-Stärke yalnızca standart ürünler imal 
etmiyor, müşterileri için kişiselleştirilmiş çözümler 
de geliştiriyor. Bu durum laboratuvar testlerinizde 
ne gibi zorluklara yol açıyor?

ME: Testler sırasında bütün hammaddeleri inceleyip 
analizlerimizle üretimi adım adım izliyoruz. Doğal olarak 
analiz için hem testin hızı hem de güvenilir ölçüm sonuçları 
çok önemli.

Bu iki faktör sadece laboratuvardaki işi değil, üretimin 
genelini de etkiliyor. Buna ek olarak geniş bir üretim 
operasyonu yelpazemiz var. Bu da testleri olabildiğince 
dolaysız bir biçimde çeşitli uygulamalara adapte etmemizin 
önem kazanmasına sebep oluyor. 

Bu, müşteriye özel çözümlerin geliştirilmesi açısından da çok 
önemli. Bu süreçte üretim süreçlerinin sıcaklık ve kayma kuvveti 
gibi faktörlerinin simülasyonunu analizlerimizle olabildiğince 
gerçekçi bir biçimde uygulayarak özel gereksinimlere yanıt 
verebilmemiz gerekiyor. 

Bay Evers, Brabender’ın yeni ViscoQuick ürününü 
laboratuvarınızda dört aylık bir süre zarfında 
incelediniz. Cihaz ne gibi ek avantajlar sunuyor?

ME: Cihazın avantajlarından biri öncelikle ölçümlerin hızı. 
Viskozitenin Viscograph ile ölçülmesi numune başına aşağı 
yukarı 40 dakika sürerken aynı işlem ViscoQuick ile yaklaşık 
10-15 dakikada yapılabiliyor.

Test süreci test numunesinin daha küçük olması ile ısıtma 
ve soğutma hızındaki artış sayesinde kısalıyor. Bu önemli 
avantaj ile birlikte bir diğer önemli nokta da cihazın ölçümün 
tekrarlanabilmesine izin vermesi.

Cihazın daha geniş bir sıcaklık yelpazesine ayarlanabilir oluşu 
sayesinde esnekliğin artmaktadır. Bu özellikle ürün geliştirme 
açısından çok ilginç bir özellik, ancak iş akışlarının optimizasyonu 
açısından da önemli çünkü tepkilerin gereksinimlere daha uygun 
bir biçimde tasarlanmasına imkan veriyor.

ViscoQuick’i şimdiye kadar ne gibi uygulamalar için 
kullandınız?

ME: ViscoQuick’I hem tesislerimizde üretimi takip etmek 
hem üretim iş akışını geliştirmek için müşterilerimizden biriyle 
iş birliği içinde kullandık. Proje, üretimi hammaddeden son ürüne 
kadar planlamayı içeriyordu. ViscoQuick’le yapılan ölçümler 
sayesinde özel parametreleri koordine edebildik ve müşteriye 
iletmek üzere bir numune geliştirebildik.

Yeni analitik cihazla çalışmanın nasıl olduğunu ne 
şekilde özetlersiniz?

ME: Brabender çalışanlarından eğitim almamızın ardından 
ölçümleri sorunsuz bir biçimde gerçekleştirmeye başlayabildik çünkü 
entegre MetaBridge yazılımı sayesinde cihazı kullanmak kolay.

Bunun ardından farklı maddeler üzerinde çeşitli testler yaptık 
ve cihazı halihazırda kullandığımız cihazlarla kıyasladık. 
ViscoQuick’in nişastanın ve nişasta içeren ürünlerin viskozitesini 
ve/veya jelatinizasyon özelliklerini saptamaya son derece uygun 
olduğunu fark ettik.

Bu cihazı kullandığınızda hızlı ve dolaysız bir biçimde bilgi 
alıyorsunuz; dolayısıyla yeni cihaz çeşitli ürünler için son derece esnek 
bir biçimde kullanılabiliyor. Cihazla hem mal teslim alma, hem üretim, 
hem de ürün geliştirme sürecinde teftiş yapılabiliyor. ViscoQuick aynı 
zamanda sos gibi pişirilmeyen ürünleri test etmek için ideal. 

Konu unlu mamuller olduğunda, pişme şeklini ve enzim 
aktivitesini Amylograph ile değerlendiriyoruz. ViscoQuick bu 
alanda da faydalı bir ilave ve sıcaklığa göre değişen viskoziteyi 
ve/veya viskozite eğrilerini hızlı biçimde ölçmek için tavsiye 
ettiğimiz bir cihaz.

www.kroener-staerke.de
www.brabender.com

Brabender’ın viskozite ölçüm eğrilerini 10-15 dakika içinde oluşturabilen ViscoQuick ürünü, ölçüm hızı ve geniş sıcaklık yelpazesiyle Kröner-Stärke’den 
tam puan aldı
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Ö
ğütmedeki en önemli faktör cilalama 
basıncını uygun bir şekilde kontrol 
etmektir. Eğer basınç çok düşükse, 
o zaman pirinci öğütme işlemi doğru 
bir şekilde ilerlemeyecektir. Eğer 
basınç çok yüksek ise pirinç tanesini 
kıracaktır. Uzun taneli pirinçleri kısa 
taneli yapmak için kullanılan Japon 
araçları büyük oranda kırık pirinç 

üretir. Bu makineler sürtünmeye dayalı öğütme makinesinin iç 
basıncı nedeniyle kısa taneli pirinci öğütmek için özel olarak 
tasarlanmıştır.

Uzun taneli pirinç yüksek basınca direnemez ve öylece kırılır. 
Hatta, yüksek değerli çeşitler olan Basmati ve Yasemin pirinci 
daha çok ihracatçıların amacı, (ürünlerinin getirisi direk kar bazlı 
olan), büyük ihtimalle kırık pirinci en yüksek kurdan sunmak, 
hatta diğer uzun taneli pirinç çeşitleriyle karşılaştırmaktır. Bu 
sebeple bu çeşit pirinçlerin işlenmesinde kullanılan malzemelerin 
seçimine çok özen gösterilmelidir. Ayrıca öğütme sürecinde pirinç 
tanesinin yüksek sıcaklıkla birleşmesi aroma kaybına neden 
olduğundan sıcaklığın azaltılması esas alınmalıdır. Japonya’da 
olduğu gibi küçük gruplarda geniş pirinç çeşitlerini işlenmesini 
yapan deniz aşırı tesislerin sayısının makinelerin kurulmasından 
sonra daha istikrarlı performans sergilemek konusunda hassas 
olunmalıdır.

Japonya’da kullanılan türden otomatik kilo kontrolü düzeneği 
kullanmadan güvenli bir makineye sahip olmak daha makbuldür.

Bazı yarı haşlanmış pirinç üreten fabrikalar az miktarda 
kalsiyum karbonat ve çiğ malzemeleri karıştırmaktadır. Yarı 
haşlanmış pirinç kepeği genellikle esmer pirinç kepeğinden daha 
yapışkan ve makinenin içinde toplanma eğiliminde olduğunda 
temizliğin daha sık yapılmasına ihtiyaç doğurur. Bununla birlikte 
kalsiyum karbonat eklemek içerideki kepeği ortadan kaldırır ve 
böylece pirinç öğütme makinesinin temizliğine yardımcı olur. 

 Bununla birlikte kalsiyum karbonatın aşındırma özelliği, 
makinenin kendisiyle birlikte ekranını da aşındırır. Bu nedenle, 

döküm kısmında geliştirilmiş ve aşınma direncine sahip beyaz pik 
dökme demir kullanılır ve yoğaltımın şiddetli olduğu kısımdaki 
parçanın plaka kalınlığı daha çok arttırılır. Pirincin çeşidine bağlı 
olarak şekli, (uzunluk, genişlik, kalınlık) kepeğin kalınlığı ve 
pirincin kırılganlık dokusu farklı olabilir. 

Pirincin öğütme özellikleri anavatanı olan ülkeden ve 
çeşitliliğinden belirli bir seviyeye kadar belirlenebilse de, 
olgunluk, kurutma ve kabuk işleme işlemleri çok farklı özellikler 
sergiler. Satake, her bir öğütme tesisine özgü yüksek kalitede, 
yüksek verimli pirinç öğütümünü sağlamak için aşındırıcı, 
sürtünme ve ıslak öğütme türlerini birleştirir. Özellikle tahıl 
sıcaklığı artışını ve kırılmış pirinci en aza indirmek için öğütmede 
gereken basınç dört ila beş geçiş için kademeli olarak basınç 
eklenerek mümkün olduğunca dağıtılır. Yüksek verim ve kalite 
elde etmek için bazı tesisler pirinci öğütürken yedi ila sekiz 
öğütücü kullanıyor.

Pirinç tanesinin öğütücünün içindeki konumu da çok önemlidir. 
Zayıf karın kısmına basınç uygulanırsa, pirinç tanesi kırılır. Eğer 
basınç yalnızca filiz tutan uca uygulanırsa o kısım kırılacak ve 
ucu kırık pirinç ortaya çıkacaktır. 

Satake, sake öğütme makineleri için çevresel hızı ve basıncı 
korurken pirinç çekirdeğinin şeklini de koruyan bir öğütme tekniği 
geliştirdi. Bu teknik, pirincin makine içindeki konumunu kontrol 
etmekte kullanılıyor. Merdanelerin, eleklerin ve kasnakların 
birleşimi, pirinç tanesinin kırılgan kısımlarını da kontrol ederek 
aşırı kuvvet uygulanmadan optimum pirinç pozisyonu ve çalışma 
basıncı yaratır. 

Satake’nin yurtdışı kullanım amaçlı öğütme makineleri, esas 
olarak aşınma VTA, sürtünme VBF ve ıslak öğütme KB'den 
oluşur. Günümüzde, VTA ve VBF Japonya'daki ana modellerdir, 
ancak bu modeller 1990'ların başında yurtdışındaki müşterilerden 
gelen talepler doğrultusunda üretilmiştir. Öğütme haznesini 
dikey hale getirerek (önceden yataydı pirinç öğütme haznesini 
tam kapasiteye kadar doldurulabilir, düzgün ve verimli bir 
şekilde parlatılabilir. O zamandan beri, Japonya'daki ciddi ürün 
başarısızlıklarının neden olduğu pirinç kıtlığı nedeniyle, daha 

Ri’chi’nin ötesinde: Bölüm 4: 
Uzun taneli pirinç işleme - Öğütme
Hiromi Saita, Üst Düzey Yönetici, Uluslararası Yönetim Ofisi, Satake Corporation, Japonya
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Milling Machine VTA KB VBF
Milling Method Abrasion Friction (Wet) Friction
RPM High Low Low
Internal Pressure Low High

Öğütme Makinesi VTA VBFKb

Öğütme Metodu Aşınma SürtünmeSürtünme (Islak)

İç Basınç Düşük Yüksek

RPM Yüksek DüşükDüşük

fazla verime sahip pirinç öğütme makinelerine ihtiyaç duyuldu 
ve mevcut kombinasyon hızla popüler hale geldi.

Aşındırma öğütme tipi, VTA
Bu çözümde, kahverengi pirinç üzerindeki kepek 

katmanlarını sıyırmak için aşındırıcı bir tekerlek kullanılır. 
Aşındırıcı taşlar, kahverengi pirincin çeşitliliğine ve doğasına 
bağlı olarak kalından inceye doğru bir aralıkta mevcuttur ve 
işlem hattı konfigürasyonuna göre seçilebilir.

Örneğin takip eden sürtünmeli öğütmenin öğütme 
verimliliğini arttırmada kalın ezme taşı kullanılır. Öte yandan, 
ince taş, basmati pirinç öğütme gibi, daha hafif basınç 
uygulayarak, birkaç öğütme aşaması gerektiren bir öğütme 
hattında kullanılır 

Sürtünme öğütme tipi, VBF
Burada kepek, pirinç taneleri arasında uygulanan sürtünme 

ile ayrılır. Cilalama basıncını verimli bir şekilde arttırmak için 

hammaddeler makinenin 
alt kısmından beslenir 
ve daha sonra üstten 
boşaltılır. Öğütme 
haznesine doldurulmuş 
pirincin ağırlığı ve 
direnç tıklaması ile 
uygulanan basınç 
sürtünme katsayısını 
arttırır.

İç parlatma basıncının kontrolü, çıkıştaki ağırlıktan, freze 
silindirindeki üç direnç tıklamasından ve girintinin yanı sıra 
ekranın yuva açısından ayarlanır. Bu nedenle, VBF'de, ham 
malzemelerin bileşimine ve pirinç öğütme hatlarına bağlı 
olarak değişen optimum ekranın seçilebilmesi için çeşitli 
ekran türleri mevcuttur. VBF, uzun taneli pirinç üzerinde 
daha fazla basınç verdiğinden sadece sınırlı uygulamalarda 
kullanılır. 

Resim 1: Uzun taneli pirinç

Resim 2

PROTEIN-RICH RAW MATERIALS

CARBOHYDRATE-RICH RAW 

Increase nutritional value 
with our innovative 
split-grinding solution.

Optimized feed conversion rate.
Improved feed quality. 
Higher line-capacity.

Pre-grinding has a proven advantage over post-grinding when considering the digestive properties 
of the nutrients, but a pre-grinding set-up requires a high investment. Our newest split-grinding 
process combines the best of both worlds. So instead of making one grinding batch with all the 
raw materials, or invest in a pre-grinding set-up, split-grinding enables you to grind separate sub- 
batches of different raw materials, which enhances the nutritional value, increases the quality of the 
feed, all at a low investment.

Split-grinding: Minimum investment. Maximum results.

www.aarsen.com/machines/hammer-mills
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Islak öğütme tipi, KB
KB Islak öğütme, bir çeşit sürtünmeli pirinç öğütme 

makinesidir. Kepeği tahıl yüzeyinden hafifçe çıkarmak ve aynı 
zamanda tahılda parlatma işlemiyle oluşan ısıyı azaltmak için 
hammaddeye su eklenir.

Yalnızca çok miktarda su eklenir ve ardından bu su termal 
buharlaşma ile kaybolurken kepek tarafından emilerek su 
drenajına gerek bırakmaz. Aynı sürtünme öğütme tipiyle (VBF) 
karşılaştırıldığında, bu makinenin yapısı daha basit ve daha az 
maliyetlidir. Öğütme basıncı, yatay tasarımından dolayı daha 
düşüktür ve bu nedenle uzun taneli pirincin sürtünme bazlı 
öğütülmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Lansmanından 
bu yana yaklaşık 40 yıl geçmesine rağmen KB hala dünya 
çapında en popüler öğütme makinelerinden biridir.

Uzun taneli pirincin öğütülmesi çok hassastır, çünkü ince 
faktörler bile son ürünün verimini ve kalitesini ciddi şekilde 
etkileyebilir. Tüm gereksinimleri karşılamak için gereken yüksek 
verimi korumak, hammaddenin farklı karakteristiklerine gereken 
beyazlık derecesi, 

farklı şekiller, farklı nem içeriği, kaynak ülkeler ve işleme 
tercihleri, deneyim ve mühendislik bilgisi başarının anahtarıdır.

Yılların deneyimi ve araştırmaları Satake'nin piyasayı uzun 
taneli pirinci öğütmek için en uyarlanabilir teknolojilerden biri 
ile donatmasını sağladı. Müşterilerimize, bölgelerindeki pirinç 
özelliklerine en iyi uyacak esnek kombinasyonlara sahip çok 
çeşitli freze makineleri sunuyoruz.

https://satake-group.com

Resim 5: Aşındırma öğütme tipi, VTAResim 4: Sürtünme öğütme tipi, VBFResim 3: Islak öğütme tipi, KB
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P.O. Box 8 
100 Airport Road

Sabetha, KS 66534, USA
Phone: 785-284-2153

Fax: 785-284-3143
extru-techinc@extru-techinc.com

www.extru-techinc.com

When it Comes to Aquafeed Production

In the aquafeed business, you either sink or swim. 
Contact Extru-Tech today at 785-284-2153 or visit us 
online at www.extru-techinc.com

What the Competition Offers

_  High Maintenance

_  Many Promises

_  Limited Capacity
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Extru-Tech Offers Smooth Sailing

_  Purpose Built Aquafeed Equipment Solutions

_  Floating or Sinking Feeds from a  
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_  Advanced Densification Technology

_  Consistent Sub 1.0mm Feed with No Waste

_  Team of Professional Aquafeed  
Equipment Specialists

3
3

3
3
3

ET-302.indd   1 2/2/18   10:01 AM70 | Mart 2020 - Milling and Grain

F





FRANSIZ BAĞLANTISI
Dunkirk şirketi tahıl ithalat ve ihracatını gerçekleştiriyor

DEPOLAMAF

Paris JTIC gösterisine katılmak üzere 
Fransa'ya yapılan son gezi sırasında, 
Milling and Grain editör ekibi 
Dunkirk'teki Nord Céréales tarafından 
durduruldu. Burada Jean Phillipe 
Sainte Maresville ile bir araya gelerek, 
Fransa’dan yapılan ihtacat ve ithalat 
üzerinde şirketin önemli rolü hakkında 
konuştuk. 

Jean-Phillipe, “Nord Céréales, 1984 yılında küçük çiftçiler 
tarafından kurulan bir mülkiyet kooperatifidir,” dedi. "Farklı 
ihracatçılara satış yapan ve ardından farklı ülkelere satış yapan 
20 hissedarımız var."

Stratejik konuma sahip 
Nord Céréales'in etkileyici silolar, rıhtımlar, ray başlıkları ve 

karayollarından oluşşan kompleksi, Dunkirk limanının merkezi 
bölgesinde, 110.000 kapasiteli Charles De Gaulle kanal havuzu 
aracılığıyla 14 metrelik ölçülerdeki gemilere erişmelerine izin 
veren stratejik bir konumda yer almaktadır. Ayrıca karayolu ve 
demiryoluna kolay erişiminin tadını çıkarırlar (büyük bir otoyol 
merkezi yakınlardadır ve site, tesisin merkezinden geçen büyük 
bir manevra alanına ve demiryolu bağlantılarına sahiptir).

Jean-Philippe, “İyi bir yılda üç milyon tonla başa çıkıyoruz” 
dedi. Tahılın çoğu Kuzey Fransa'dan kamyon, tren veya 
mavna ile geliyor. Nord-Céréales, önde gelen üç bölgeden 

(Nord-Pas-de-Calais, Champagne ve Picardie) oluşan ve 
Fransa'daki yerli tahıl üretiminin yüzde kırkını oluşturan Dunkirk 
iç bölgesinden kooperatiflere ve tüccarlara hizmet veriyor.” 

Jean-Philippe'e göre, tahılın yüzde 40'ı kamyonla, yüzde 40'ı tekne 
ile ve geri kalan yüzde 20'si trenle geliyor. Son zamanlarda kamyon 
trafiğinde azalma ve tren trafiğinde artış eğilimi başlamıştır. Jean-
Phillipe, “Kooperatif üyeleri trenlerle daha iyi lojistiğe sahipler,” 
diye açıklıyor: “Çünkü müşterilerimizin çoğu Nord du pan 
Calais'tendir. Ayrıca pekçok nehir ve mavna bulunuyor.” 

Dunkirk büyük bir liman olduğundan, birçok demiryolu 
bağlantısına sahip olması Nord-Céréales'e rakiplerine karşı 
rekabet avantajı sağlıyor. Jean-Phillipe, “Dunkirk, Nord du 
Calais La Rochelle'in ana tahıl terminalidir. “Belçika ile büyük 
rekabetimiz. Dört yıl önce Belçika'daki Rouan, Ostend veya 
Zebrugge'a gitmeden önce Dunkirk'e trenle gelen yeni bir müşteri 
kazandık. Bu üçü en büyük rakiplerimiz. Tahıl için diğer büyük 
Fransız limanları Montrois, LeHavre, Rouan ve Marsilya'dır. 
Ancak Dunkirk'te büyük bir avantajımız var çünkü aynı anda 
iki Panamax'ı yükleyip boşaltabiliyoruz.” 

Tahıl ve biyokütlenin hızlı boşaltılması 
Jean Phillipe, “Çoğunlukla buğday, mısır ve arpa ile 

uğraşıyoruz.” diye ekledi. “Son iki yılda ABD'den ahşap pelet 
ve Ukrayna'dan mısır ithal etmeye başladık. Ahşap peletleri bir 
hastanede buharlı ısıtma kazanlarını çalıştırmak için Paris'e giden 
bir trene yüklüyoruz.”

Silo Geliştirme Sorumlusu Jean-Phillipe Sainte Maresville ile röportaj, 
Nord Cereales, Fransa
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Sekiz havalandırmalı beton siloları sayesinde Nord-Céréales 
terminali 222.000 ton dikey depolama, 110.000 ton yatay depolama 
ve 3.000 pont kurutucuya sahiptir.

Giriş:
Yol: 7 x 400T/saat.
Su yolu: 380T/saat.
Demir yolu: 2 x 400T/saat.
Çıkış: 
1600T/saat.

Nord-Céréales bu tesislerde, geldiği anda tahılın tamamını 
boşaltabilir. Jean-Phillipe, “Terminal iki boşaltıcıya dayanıyor,” 
dedi. “Her ikisi de Vigan tarafından üretildi. En yenimiz olan 
ikinci Vigan, Fransa'da türünün ilk örneği, çünkü Fransa bir 
ithalat ülkesi değil. Vigan'ı Kazablanka'da ilk kez gördüm. İlk 
Vigan ile 5.000 tonluk bir gemiyi boşaltabilirim ve ikinci Vigan 
ile bir Panamax'ı boşaltabilirim. Tüm Fransa'da Panamax'ı idare 
edebilen ilk terminaliz. 

Nord- Céréales, mavnaları boşaltmak için kullanılan bir kepçe 
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vincine sahiptir. Bir Panamax'ı boşaltırken, hem kepçeli vinç 
hem de saatte 600 ton boşaltabilen yeni Vigan'ı kullanmaktadır. 

Jean Phillipe neden Vigan boşaltıcılarını seçtiğini ise şöyle 
açıkladı: “Bence Vigan en basit makinedir. Benim işim 
makineleri tamir etmektir ve çok sayıda küçük parçaya sahip 
bir makineyi tamir etmek daha zordur. Vigan basit bir makinedir 
ve onarımı çok daha kolaydır. Plus Vigan, makineyi üreten ve 
sonra tamamen söküp kontrol eden tek şirkettir. Makine daha 
sonra yerinde çok çabuk bir şekilde yeniden monte edilebilir. 
Püskürtme teknolojileri daha iyidir ve tahılları tahrip etmez veya 
parçalamaz. Pnömatik emme ve dirsek tahılda daha yumuşaktır. 
En son makinemiz bugüne kadar beş milyon ton boşaltmış 
olmalı. Bu makineyi beş yıldır kullanıyoruz ve emziğini bile 
tamir etmedim.”

“Normalde tahıl veya odun peletleri en fazla 50 ila 60 gün 
silolarda kalır. Çünkü bizim işimiz tahıl depolamak değil. Bizim 
işimiz tahıl ihracatı yapmak. Bu yüzden tüm kooperatif tahılları 
içeri girer ve ardından ihraç edilir. 

“Yükleme için iki makinemiz var: bir Stolz yükleyici ve 
bir Keyare yükleyici. Her biri saatte 1.000 ton yükleyebilir. 
Kamyonlar bir çukura indirilir ve daha sonra siloya yükseltilir. 
Aynı şey treni boşaltmak için de geçerli. Yedi çukurumuz var 
ve her biri saatte 400 ton işleyebilir. Şimdi Stolz'dan üçüncü bir 
makine satın alıyoruz.’’

Jean Phillipe, şu anki planlarının 2021 yılına kadar liman 
kıyısına başka bir silo inşa etmek olduğunu açıkladı. Yeni silo, 
odun peletleri ve mısır depolamak için kullanılacak.

Tahıl kalitesini geliştirmek
“Dünyanın her yerinden tahıl kabul ettiğimiz için kaliteden 

biz sorumluyuz. Çok fazla kirletici madde varsa, buğdayı 
reddedebilirim. Saatte 300 ton kapasiteye sahip gaz kurutma 
sistemimizle tahılı kurutarak kaliteyi artırabilirim. Ayrıca ağırlığı 
artırmak ve kötü ürünü ortadan kaldırmak için bir destonerimiz 
var. Buğday buraya C kalitesiyle gelirse, B kalitesine 
yükseltebiliyoruz. Bazı silolarda tahıl soğutucuları bulunuyor. 
Her siloda sıcaklık sensörlerine sahibiz, böylece aflatoksin, 
mikotoksin ve böcek istilasının istilalarını izleyebiliriz. Her bir 
mavnadan, her kamyondan ve her trenden örnekler alıyoruz, 
bunlar daha sonra iki laboratuvarımızda nem, Hagberg düşüş 
sayısı, böcek istilası vb. Için test ediliyor. 

Buğday fiyatı
Jean-Phillipe, Fransa'daki buğday fiyatının büyük dalgalanmalara 

maruz kaldığını belirtti. “Maliyetimiz ton başına dört ila beş 
Euro. Bu Fransa'daki gidiş fiyatı. Belçika'da fiyat 3.5 ile 4 Euro. 
Dunkirk'in avantajı hızlı yükleme / boşaltma yapabilmesidir. 
Günlük gemi boşaltma maliyeti çok yüksektir, bu yüzden Fransa'ya 
gelip daha az ödeme yapmayı tercih ediyorlar. Ortalama gemi 
büyüklüğü 60.000 ton. Panamax yaklaşık 90.000 ton büyüklüğüyle 
her gün boşalttığımız en büyük gemi. Bu yüzden büyük bir 
gemiyi boşaltmak iki ila üç gün sürüyor. Bu konuda Ostend veya 
Zeebrugge'dan daha hızlıyız ve onlar destoner veya kurutucuya 
sahip değiller.”

www.nordcereales.fr
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T ahıl ve öğütme endüstrilerindeki 
toz patlamaları genellikle 
değirmenler, kurutucular, 
karıştırıcılar, sınıflandırıcılar, 
konveyörler, depolama siloları 
ve bunkerler gibi işleme 
ekipmanlarının içinde başlar. 
Toz patlamaları felakete yol açarak 
can kaybına, yaralanmalara ve tesis 

ile mülklerin tahrip olmasına neden olabilir.

Çözüm Geliştirme
Bir toz kontrol sisteminin düzenli performansını etkileyen önemli 

öğelerden biri uygun bakımdır. Bakım söz konusu olduğunda, toz 
kontrol sistemleri genellikle görmezden gelinir ya da göz ardı edilir. 
Bir makine parçası (konveyör gibi) aşağı inerse, tüm işlem yarıda 
kesilir.

Böyle bir aksaklık göz ardı edilemez ve acil müdahale gerektirir. 
Bununla birlikte, bir toz kontrol kanalı malzeme ile tıkanırsa, 
emme genellikle gittikçe kötüleşeceğinden genellikle fark 
edilmez. Kısa süre içinde toz kontrol sistemi dikkat edilmemesi 
nedeniyle çalışmaz hale gelir. Bunun çözümü ise planlanan 
bakım programınıza toz kontrol sistemini dahil etmektir.

Sistem sorununu giderme
Düzgün çalıştığından emin olmak için sistemi, diğer ekipmanlarla 

yaptığınız gibi düzenli olarak inceleyin. Sadece fan tahrik kayışları 
ve yatakları gibi bariz şeyleri değil, aynı zamanda tıkalı bir siklon, 
yıpranmış bir dirsek, tıkalı bir kanal veya başlık olup olmadığını 

kontrol edin. Bu sorunların çoğu, davlumbazdaki emme miktarını 
etkileyecektir.

Bu nedenle davlumbazın hava okuması (statik basınç) alınarak 
sistem ilk kurulduğunda kaydedilen okuma ile karşılaştırıp sistemin 
hala düzgün çalışıp çalışmadığı belirlenebilir. Bu tür bir okuma 
almak kolaydır ve bunu yapmak için gerekli ekipman ucuzdur ve 
kullanımı kolaydır. 

Sorunlu bir sistemde sorun giderirken düşünmeniz gereken bazı 
öğeler şunları içerebilir:

Fanın işlevi
Tekrar kontrol etmeniz gereken öğelerden biri, toz toplama 

sisteminizdeki fanın dönüşüdür. Fan dönüşü doğru mu ve üreticinin 
gereksinimine uygun mu? Bu genellikle motor değişimi ile ilgilidir. 
Yanlış yöne dönen fanlar biraz da olsa hava akışı sağlar ancak 
statiğin istenilen düzeyde üstesinden gelemez. 

Temizleme sistemleri 
Depo temizleme sisteminizi dikkatlice inceleyin. Torba filtrenin 

işlevini düzgün olarak yerine getirmesi için birlikte çalışan birkaç 
parça vardır. Herhangi bir hatalı öğe, deponuzun verimliliğini veya 
çalışmasını etkileyebilir. Magnehelic göstergenin basıncı düşüktür 
ve dahili basınç farkını ölçmek için filtre gövdesine yüksek basınçlı 
port bağlantısı vardır.

Bu gösterge, basınç 6 ”w.c.' ye düştüğünde 0” - 10” w.c. yeni 
torbalar sipariş edilmeli, sonra depo 8” e ulaştığında değiştirilmelidir. 
Basınç düştükçe, hava akışını korumak için fan damperi daha fazla 
açılmalıdır. 

Alex Kice, KICE Industries, ABD

Toz kontrol sistemi bakımı ve sorun 
giderme
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Filtrenin Tahliyesi
Hava kilidi tahliyesinde emiş gücü ile tek bir kağıt tutuluyorsa, 

hava kilidi yıpranmış olabilir. Eğer deponuzdan hiçbir ürün 
boşalmıyorsa, bir yerde ele almanız gereken bir tıkaç var 
demektir. Eğer torbanın içinde toz birikmesine izin verilirse, 
sistemin genel performansı büyük ölçüde etkilenebilir. 

Emme yetersizliği 
Eğer toplama noktalarınızda belirgin bir emiş eksikliği varsa 

şunları gözden geçirin:

• Birisi damperleri değiştirmiş olabilir
• Fan geriye doğru çalışıyor
• Filtre torbaları tıkanmıştır
• Hat tozla tıkanmıştır
• Kanallarda sızıntı vardır
• Davlumbaz tasarımı

Emme fanının tahliyesi
Torbalar zamanla aşınır ve yırtılır. Ancak torbalarınız doğru 

takılmamış da olabilir. Filtre torbalarının düzgün takılmaması 
nispeten yaygındır. Torbanın montajı diğer tüm öğeler kadar 
önemlidir.

Aşınmış torbalar bir sorunsa veya yırtık torbanın konumu 
filtrenin belirli bir kısmındaysa, aşınmaya karşı korunmanın 
yollarına bakmanız gerekir. Örneğin, torba yuvası mahfazasının 
torbaların altına giren ve malzemenin torbaları etkilemesini 
önleyen bir örtüye sahip olan bir malzeme taşıma girişi 
kullanmayı düşünün. Çok sık bakliyat temizliği yapmak 
da torbanın erken yıpranmasına neden olabilir. 

Toz değişimi
Bir toz toplama sistemine aşırı neme izin verilirse, aşağıdakiler 

de dahil olmak üzere birçok sorun ortaya çıkabilir:

• Islak toz, yağmur, kar gibi hava koşullarında kanal veya 
muhafazadaki sızıntıya işaret eder. 

• Toz ağırlaşır ve bir sıraya dizilir 
• Torba yüzeyinde toplanma olur

Köprü konumu
Hava kilidinin altında mı üstünde mi köprülenmiş? Yıpranmış 

bir hava kilidi havanın filtreye sızmasına neden olur. Her tür 
üründe olduğu gibi, tozun serbestçe ve kolayca akmasına izin 
verilmelidir. Yanlış kanal veya hazne açıları ve bağlantı noktaları 
köprüleme sorunlarına yol açabilir.

Zamanlama
Sistemin genelini anlamak önemlidir. Optimal ve bozuk 

koşullarda nasıl çalıştığını bilmek, sorunları sorun haline 
gelmeden tanımlamanıza yardımcı olabilir. Hafif ürün 
topladığınız ilkbahar / sonbahar gibi belirli zamanlarda 
mı oluyor?

Kirli filtre torbaları 
Filtre torbaları kirli mi ve değiştirilmesi mi gerekiyor? Tüm 

torba filtrelerinde magnehelic bir gösterge takılı olmalıdır. Bu 
gösterge, torba içindeki basınç düşüşünü ölçecek ve operatörün 
torbaların zaman içinde ne kadar kirli hale geldiği hakkında bilgi 
sahibi olmasını sağlayacaktır.

Gürültü
Çoğu tesis, çalıştığı sırada gürültü çıkarmasına karşın, hava 

sızıntıları ve ekipman hatalarından genellikle gıcırtı, uğultu, 
rulman, kayıi ve metal sesleri duyulabilir ya da tespit edilebilir. 

Damperler
Toz kontrol sistemindeki küçük değişiklikler bile genel sistemi 

etkileyecektir. Bir sistem dengelendikten ve düzgün çalıştıktan 
sonra, damperlerin ve serbest hava girişlerinin yerini işaretlemek 
ve mümkünse yanlışlıkla veya gereksiz ayarlamaları önlemek için 
bunları yerine kilitlemek önemlidir.

İyi ürünü geri çekmek
Bir toz kontrol sisteminin çok fazla hava çekmesi mümkündür. Bu, 

“iyi” ürünün kaybına yol açabilir. Bu durumda, sisteme serbest hava 
girmesine izin vermek veya gerekirse fanınızı ayarlamak önemlidir.

Çok sık değiştirilen filtre torbaları 
Gerektiğinden daha sık yeni torba filtre takmak zorunda mısınız? 

Neden? Filtreniz küçük olabilir. Bildiğimiz gibi, hava / kumaş 
oranı, bir torba filtresini boyutlandırmanın en önemli parçasıdır. 
Başlangıçta kötü bir tasarıma sahiptiyseniz belki de filtre 
başlangıçta küçüktü. Veya bu filtre 25 yıl önce bir uygulama için 
satın alındı ve başka bir uygulama için yeniden tahsis edildiyse 
belki de bu işlem için küçüktür. 

Sistemleri zamanla çalışacakları bir noktaya getirmek için 
değiştiririz ve bu durum bazen bir toz toplama hattına daha fazla 
hava veya daha fazla toz konsantrasyonu eklemeyi içermektedir. 
Neyin değiştiğini kendinize sorun. Bu yüksek basınç düşüşüne 
katkıda bulunacak bir şey değişti mi? Ayrıca, ters hava temizleme 
sistemindeki zamanlama kartı ayarlarınızı kontrol etmeyi de 
unutmayın.

Torba temizleme pompası
Bazı torba fşltre sistemleri, hava temizliği sağlamak için bir PD 

pompası kullanır. Genel toz toplama sisteminin bir parçası olarak 
PD pompasını izlemek ve bakımını yapmak önemlidir. PD fanında 
çok az CFM ve çok yüksek basınç mı var? 

PD fan hızı çok mu yüksek? Tankın daha yüksek ayar basıncına 
ulaşması için kapanma süresini azaltmayı deneyin. PD pompası 
kullanan sistemlerde tipik temizlik basıncı 10 - 12 PSIG'dir. 
Fan bu basınca ulaşamazsa, torbalar olması gerektiği kadar 
temizlenmeyecektir.

Temizlik vanaları
Her darbeli jet tarzı torbada bir elektronik zamanlayıcı panosu 

bulunmalıdır. Bu pano, darbeler arasındaki süreyi ve her darbenin 
süresini ayarlamanıza izin verecektir. Çok sık atım, erken torba 
aşınmasına neden olabilir. Seyrek atım daha sık torba değişikliğine 
yol açabilir. Doğru dengeyi bulmak ve buna göre ayarlamak 
önemlidir.

Patlama deliği 
Patlama delikleri zamanından önce bozulursa, panele gereksiz 

stres yüklenebilir. Sistemi kapatma sırası önemlidir. Böylece panele 
stres bindirmemiş olursunuz. Olağandışı veya sorunlu sistemler için 
çeşitli panel türleri bulunmaktadır. 

Deneyimli ve saygın bir sistem tasarımcısıyla çalışmak güvenli 
ve uygun maliyetli bir çözüm kurmanıza yardımcı olacaktır. 
Kice Industries 70 yılı aşkın bir süredir toz kontrol sistemleri 
ve ekipmanları tasarlıyor, analiz ediyor ve inşa ediyor. Bir toz 
kontrol sistemi tasarlanırken birçok faktör dikkate alınmalıdır. 
Kice mühendisleri havayı kullanma prensiplerini iyi anlarlar 
ve bu deneyimlerini her duruma uygularlar.

www.kiceindustries.com

DEPOLAMAF

、䴀䄀币 䴀愀欀椀渀愀 匀愀渀愀礀椀 䄀⸀币⸀
㐀⸀ 伀爀最愀渀椀稀攀 匀愀渀愀礀椀 䈀氀最攀猀椀 㐀　㜀⸀ 匀欀⸀ 一漀㨀㠀 㐀㈀㌀　　 䬀漀渀礀愀ⴀ 吀جئ爀欀椀礀攀
倀 㨀 ⬀㤀　 ㌀㌀㈀ ㈀㌀㤀 　 㐀   䘀 㨀 ⬀㤀　 ㌀㌀㈀ ㈀㌀㤀 　 㐀㐀
眀眀眀⸀洀椀氀氀攀爀愀氀⸀挀漀洀   ⴀ   椀渀昀漀䀀洀椀氀氀攀爀愀氀⸀挀漀洀

漀渀 琀栀攀 眀愀礀 琀漀 琀栀攀 昀甀琀甀爀攀

圀攀 愀爀攀 愀洀漀渀最 琀栀攀 琀漀瀀 ㈀㔀　 挀漀洀瀀愀渀椀攀猀 琀栀愀琀 椀渀瘀攀猀琀 洀漀猀琀 椀渀 刀☀䐀 
猀琀甀搀椀攀猀 椀渀 吀甀爀欀攀礀⸀ 圀攀 愀爀攀 琀栀攀 猀攀挀琀漀爀 氀攀愀搀攀爀 椀渀 刀☀䐀 椀渀瘀攀猀琀洀攀渀琀猀⸀

刀☀䐀 吀伀倀 ㈀㔀　

眀眀眀⸀洀椀氀氀攀爀愀氀⸀挀漀洀

80 | Mart 2020 - Milling and Grain

F



、䴀䄀币 䴀愀欀椀渀愀 匀愀渀愀礀椀 䄀⸀币⸀
㐀⸀ 伀爀最愀渀椀稀攀 匀愀渀愀礀椀 䈀氀最攀猀椀 㐀　㜀⸀ 匀欀⸀ 一漀㨀㠀 㐀㈀㌀　　 䬀漀渀礀愀ⴀ 吀جئ爀欀椀礀攀
倀 㨀 ⬀㤀　 ㌀㌀㈀ ㈀㌀㤀 　 㐀   䘀 㨀 ⬀㤀　 ㌀㌀㈀ ㈀㌀㤀 　 㐀㐀
眀眀眀⸀洀椀氀氀攀爀愀氀⸀挀漀洀   ⴀ   椀渀昀漀䀀洀椀氀氀攀爀愀氀⸀挀漀洀

漀渀 琀栀攀 眀愀礀 琀漀 琀栀攀 昀甀琀甀爀攀

圀攀 愀爀攀 愀洀漀渀最 琀栀攀 琀漀瀀 ㈀㔀　 挀漀洀瀀愀渀椀攀猀 琀栀愀琀 椀渀瘀攀猀琀 洀漀猀琀 椀渀 刀☀䐀 
猀琀甀搀椀攀猀 椀渀 吀甀爀欀攀礀⸀ 圀攀 愀爀攀 琀栀攀 猀攀挀琀漀爀 氀攀愀搀攀爀 椀渀 刀☀䐀 椀渀瘀攀猀琀洀攀渀琀猀⸀

刀☀䐀 吀伀倀 ㈀㔀　

眀眀眀⸀洀椀氀氀攀爀愀氀⸀挀漀洀



Ö
ğütme, karıştırma, taşıma 
ve paketleme çoğunlukla 
değirmenlerin içindeki havada 
ve işlem ekipmanlarında önemli 
miktarda toz üretir. Un çok kolay 
tutuşan bir toz olduğu için tesisin 
ve çalışanlarının yanıcı toz içeren 
potansiyel tehlikelerden tamamen 
korunmasını sağlamak için 

güvenlik önlemleri alınmalıdır.
Değirmenlerin bazı doğal özellikleri, onları toz 

patlamalarına karşı özellikle hassas hale getirir.
İlk olarak öğütme işlemi, buğday tanesini bileşenlerinden 

ince bir toz şeklinde ayırmaktır. Toz ne kadar ince olursa, 
yanma o kadar kolay tutuşur ve yanma meydana gelirse bir 
cihazdaki basıncın arttığı hız olan "basınç artış hızı (KST)" 
artar. Ayrıca, bu ince toz, tesisin besleme ve çıkış besleme 
hunilerinde toplanma ve diğer üretim alanlarına girme 
eğilimindedir.

İkinci olarak, tahıl öğütme işlemi sürtünme nedeniyle sıcak 
yüzeyler ve kıvılcımlar oluşturabilen ve hızla dönen birçok 
işlem ve parça gerektirir. Bu işlem, ince tozun konveyörler 
veya hava jetleri yoluyla taşınmasıyla birleştiğinde, dikkate 
alınması gereken çeşitli potansiyel ateşleme kaynakları üretir.

Geçmişte böyle bir olay yaşanmamış olması, bu işlemin 
yanıcı bir toz tehlikesinden etkilenmediği anlamına gelmez. 

Çözüm önerileri 
Temel anlamda, kapsamlı bir patlamaya karşı koruma sistemi, 

kazanları birincil patlamaya karşı korumayı (havayı tahliye veya 
kimyasal bastırma yoluyla) ve birbirine bağlı kanalların, tüplerin, 
vidaların veya boruların ikincil patlamalardan izole edilmesini 

(mekanik veya kimyasal izolasyon cihazları ile) içerir. 
Öğütücünün giriş ve çıkış hunileri genellikle bu geleneksel 

havalandırma ve baskılama yöntemleriyle korunmaktadır. 
Ancak, öğütücülerin kendileri, patlama koruma sistemi 
tasarımında ele alınması gereken benzersiz zorluklar 
ortaya koymaktadır. 

Caroline Margolis, FIKE, ABD

Felaket beklemez:
Değirmenler yanıcı toz tehlikesinden nasıl korunur

DEPOLAMAFF
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Kazanları (öğütücü) birincil patlamadan korumak 
Değirmenlerin boyut sınırlamaları genellikle geleneksel 

deflagrasyon yöntemlerini havalandırır ve bastırılamaz hale 
getirir. Havalandırma ve bastırma mümkün olmadığında, en çok 
önerilen strateji, birincil alev alma ve basınç dalgasını “içeren” 
bir değirmeni içerir. Diğer bir deyişle, tozun PMAX'ından 
(kapalı bir alev almayla oluşan maksimum basınç) daha 
yüksek olan bir İzin Verilebilir Çalışma Basıncı (MAWP)’na 
sahip kazan, basınca dayanacak kadar güçlü olacaktır. 

Bu nedenle, değirmen veya diğer işleme ekipmanı başlangıç 
basıncını içerecek şekilde yapılmışsa öğütme işleminde en 
önemli olan durum yukarı ve aşağı ekipmana yönelik ikincil 
alevlenmelerdir.

Birbirine bağlı ekipmanları ikincil patlamalardan 
korumak

Birincil alev alma işlemi değirmen içinde yer aldığında 
alevlenme ikincil patlamaların olabileceği birbirine bağlı 
ekipmandan izole edilmelidir. Hem deneysel kanıtlar hem de 
geçmişte yaşanan felaketler, bu ikincil patlamaların üç fenomen 
nedeniyle giderek daha zararlı olabileceğini kanıtlamıştır:

Alev hızlandırma: Bir kaptaki birincil patlama tarafından 
oluşturulan gaz akışı, ilerleyen alevi borulara yayacak, yüzey 
alanını ve yanma oranını artıracak ve böylece daha yüksek 
alev hızlarına ve basınca yol açacaktır. Sonunda, ilk alev alma 
bir patlama haline gelebilir ve bu da çok daha yüksek patlama 
basınçlarına neden olabilir

Alev püskürtmeli ateşleme: İlk alev ikinci muhafazaya 
ulaştığında, kalan yanmamış malzemeyi daha şiddetli bir şekilde 
tutuşturacak ve daha yüksek patlama basınçlarına ve basınç artış 
oranlarına yol açacaktır.

Basınç kümeleme: Birincil patlamanın gaz genleşmesi, 
alev geçmeden önce borulara ve ikincil muhafazaya olan basıncı 
artıracak ve ortam koşullarına göre daha şiddetli bir patlamaya 
yol açacaktır.

Sağlam bir patlama izolasyon sistemi, alevlenmelerin birbirine 
bağlı süreçlere ulaşmasını ve ikincil patlamalara neden olmasını 
önleyebilir. İki tip izolasyon sistemi kullanılabilir: aktif ve pasif.

Aktif patlamaya karşı koruma sistemi, bir alevlenmenin 
etkilerini, ilgili patlama koruma cihazlarını etkinleştirmesi için 
bir kontrol paneline bildirimde bulunmak için patlama izolasyon 
valfleri veya kimyasal izolasyon üniteleri içeren basınç ve/veya 
kızılötesi dedektör kullanarak azaltır ya da önler. Aktif sistemin 
faydaları şunlardır: 
• Ek konteynerlerin maliyeti minimum olabilir (baskılama 

sistemi önceden kurulmuşsa)
• Daha büyük kanallarda izole edilebilir

HUGE ENERGY, TIME AND SPACE SAVINGS
MINIMUM CEREAL TEMPER TIMES OF 2  9 H
MORE TOTAL YIELD  MORE LIGHT FLOUR
LESS THAN 0.2 KW/ TON/ HOUR
100% MADE IN GERMANY

VIBRONET
ACCELERATED
CEREAL 
DAMPENING

®

VIB-SMC
WATER MONITORING

AFTER TEMPERING

VIB-MMS
ONLINE MOISTURE CONTROL

WATER DOSAGE
SCALE

©

©

.THINK  VIBRONET®

.THINK  SAVINGS

VIBRONET® GRÄF GMBH & CO. KG
CEREAL DAMPING SYSTEMS, GERMANY
VIBRONET.COM    INFOVIBRONET.COM



• Kıvılcım yayılımını engellemek için kullanılabilir
• Aktif cihazlardaki basıncı düşürür
• Bir söndürme olayının basınç eğrisini görüntüleme yeteneği
• Daha yüksek KST'yi (diğer tozlara kıyasla bağıl patlama 

şiddeti) ve Pred'i (bir muhafazanın deformasyonunu 
önlemek için izin verilen maksimum basınç) destekleyebilir

Pasif bir patlamaya karşı koruma sistemi, patlama izolasyon 
valflerinin, patlama basıncına tepki olarak etkinleştirildiği bir 
alevlenmenin etkilerini azaltır veya önler. Pasif sistemlerin 
faydaları şunları içerir:
• Normal şartlar altında çalışır ve basınç artışı üzerine etkinleşir
• Cihazı etkinleştirmek için elektronik izleme sistemine 

duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır

• Aktif sistemler için gerekli olan fabrika sertifikalı bir 
teknisyenin bakım yapması ihtiyacını ortadan kaldırır

• Uzun süreli kapatna gerektirmeden denetlenebilir 
ve sıfırlanabilir

• Birincil patlama koruması bir elektronik izleme, 
örneğin bir patlama havalandırması veya muhafaza 
ile tasarlanmamışsa, daha ekonomik bir seçenektir. 

Yanıcı toz koruma uzmanı Fike, ATEX uyumluluğuna 
ulaşmanıza ve insanları, ürünleri ve işlemleri yanıcı toz 
tehlikelerinden korumanıza yardımcı olacak en iyi çözümleri 
belirleyecek tesisinizde bir saha araştırması yapabilir.

www.Fike.com

STATEC BINDER can draw on years of experien-
ce and in-depth knowledge. For more than 40 
years the Austrian company is finding the per-
fect solutions for bagging and palletizing of 
different products . 

Numerous references in the food and feed in-
dustry speak for themselves – STATEC BINDER 
stands as a strong and reliable partner for the 
packaging of your products. 

For the packaging of flour and powdery pro-
ducts the CIRCUPAC is the ideal solution. 
The CIRCUPAC is a high-performance bagging 

carousel particularly developed for flour and 
powdery products.

The special feature of the packaging machine 
is the continuously rotating carousel, which 
allows the entire process to be carried out wit-
hout a start-stop system in order to achieve a 
maximum output.

1200
up to

bags per 
hour

OUR EXPERIENCE IS 
YOUR SUCCESS

The ideal solution for packaging 
flour and powdery products

STATEC BINDER GmbH  
Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria
Tel.: +43 3112 38 580 0, office@statec-binder.com

www.statec-binder.com

6 filling 
spouts

extended filling 
time through

for open-mouth 
bags:

filling weight:

woven PP, 
PE or paper 
bags

10 kg to 
50 kg
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Endüstri Profili

Westrup
Değişime Uyum Göstermek

N eredeyse 60 yılı aşkın bir 
süredir tohum ve tahıl 
endüstrisinde deneyim sahibi 
olan Westrup, çoğunuzun 
endüstrinin nasıl çalıştığını 
ve ihtiyaçlarınız için en 
uygun makineleri nasıl temin 
edebileceğinizi gerçekten 
anlayacağınız güvenilir bir 

çözüm sağlayıcısıdır. Westrup değişime uyum gösterme 
konusuna sıkı vurgu yaparak tohum ve tahıl endüstrilerinde 
sürekli değişen teknolojileri yansıtmak için her yıl nasıl 
yenilik yapmaya ve geliştirmeye devam ettiklerini ortaya 
koyuyor. İlk olarak 1958'de Troels ve Knud Westrup kardeşler 
tarafından kurulan Westrup’ta, kardeşler Westrup'un ilk 
temellerini atarak zaten etkileyici tohum işleme makineleri 
bilgisini yeni bir seviyeye taşımışlardı. Evlerinin garajındaki 
mütevazı başlangıçtan itibaren kardeşler kısa süre sonra 
şirketin gerçek bir gelecek vaat ettiğini ve gelişmeye 
başladığını keşfettiler. 

Büyüme daha sonra Westrup’un günümüze kadar yer 
aldığı 1964 yılında Soroevej, Danimarka'da kurulan bir 
üretim tesisiyle devam etti. Westrup yeniliklerinin çeşitliliği 
Soroevej'den çıkarak yayılmaya devam etti ve artık dünya 
çapında tahıl ve tohum işleme teknolojilerinin güvenilir ve 
profesyonel üreticileri olarak tanınıyorlar. 

İlk girintili silindirleri 1972'de inşa edildi, ardından 1984'te 
modüler programları kuruldu. 1987'de ABD tesisinin yanı 
sıra 1994'te Fransa ve Almanya'da tesisler inşa edildi. 2007'de 

Güney Pasifik'te bir tesis ve 2009'da Çin'de bir satış ofisi 
kuruldu. Westrup 2018'de 60. yılını kutladı. 

Westrup'un sunduğu önemli bir hizmet de müşterilerin 
tahıllarını ve tohumlarını küçük ölçekli makinelerde test 
edebildikleri test merkezleridir. Westrup, bunu yaparken, 
müşterilerinin her çözümden en iyi biçimde yararlanmalarını ve 
her seferinde başarı sağlamanın yollarını müşterilerine açıklar. 

Ayrıca, Westrup müşteriler için eğitim olanakları da sunuyor. 
Böylece her çalışanın tüm Westrup makinelerini tam olarak 
öğrenmesini ve böylelikle daha verimli işleme ve üretim 
yapılmasını sağlıyor. 

CEO Anders Thorsted, “Bir tohumun yalnızca bir tohum 
ve bir tahılın yalnızca bir tahıl olmadığını düşünüyoruz. Bu 
nedenle müşterilerimizin her süreci anlamasına ve ürünün 
nasıl değerlendirileceğini ve makinelerin buna göre nasıl 
ayarlanacağının öğretilmesine yardımcı oluyoruz. Bu şekilde 
aradıkları sonuca ulaşacaklardır” diyor. 

Önleyici bakım hizmeti, Westrup tarafından sunulan, 
onarımları Westrup çalışanlarının yaptığı ve özel kontroller 
sağlayan çözümler sunan bir hizmettir. 

ABD Satış ve Hzimet Müdürü Kevin Kidwell, “Günümüzün 
yüksek hacimli işleri ve ‘tam zamanında’ yapılması gereken 
tohum sevkiyatı için, işlem ekipmanı sorunsuz veya kesintisiz 
çalışmalıdır. Bu nedenle, bir dizi hizmet çözümü, yani her 
müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilecek çözümler 
sunuyoruz” diyor. 

Westrup'un tahıl ve tohum işleme endüstrilerine çok şey 
sunduğu ve önümüzdeki yıllarda sadece büyümeye ve 
kendini tanıtmaya yerleşmeye devam edeceği açıktır.
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A Brock 
dealer 
has all 
the right 
moves.

CTB ADVERTISING
Ad No BR-2330-202002

Brock Grain Systems
Milling & Grain - Full Page

Solid grain handling 
starts with proven insight.

Brock dealers spend every day helping you 
keep your grain handling operation moving. 
They have thousands of hours of experience 
under their belts. So when you choose Brock 

equipment, you know you are getting the right 
conveyors, bucket elevators and distributors to 
get your grain where it needs to go, safely and 
effi ciently. Find your dealer at brockgrain.com.

Storage | Handling | Conditioning | Structures

+1 574.658.4191
sales@brockgrain.com
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ÖRNEK OLAY

DEĞİRMEN YENİLEME
Loulis Group’un değirmen yenileme işlemi Henry Simon 
tarafından tamamlandı

Yunanistan’ın en eski değirmencilik 
gruplarından biri olan Loulis, 17. 
yüzyılda Ioannina Aetorahi'da su 
ile çalışan bir taş değirmeni ile 
faaliyetlerine başladı.

Grup günümüzde Yunanistan'ın 
önde gelen değirmencilik 
şirketlerinden biridir ve şu anda 
dört üretim tesisi ile Yunanistan 

ve Bulgaristan'da faaliyet göstermektedir. Grubun toplam 
öğütme kapasitesi günde 1.400 ton civarındadır ve ülke 

çapında kendi dağıtım ağı bulunmaktadır. 
Loulis geçtiğimiz günlerde, yan kuruluşu Loulis Mel, Bulgaristan 

EAD aracılığıyla Kuzey Doğu Bulgaristan'da (Dobrich bölgesinde) 
bir sanayi tesisi satın alarak yeni bir yatırım yaptı. Bu yatırımla 
Bulgaristan ve Romanya da dahil olmak üzere Balkanlar'da artan 
taleplere hizmet etmeye odaklanacaklar. 

Yeni tesis, 100tpd yarı sert buğday işleme ve 9.000 mt’lik çelik 
depolama siloları kapasitesine sahip olup 21.000 metrekarelik bir 
alan üzerinde kuruludur. 2015 yılında Alapala tarafından tamamen 
anahtar teslimi bir proje olarak kurulan değirmen Loulis Group 
tarafından devralındıktan sonra 2019 yılında bölgede artan un 
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talebini karşılamak için Henry Simon tarafından tekrar 
yenilendi. 

Tesis, en yeni mühendislik ve yenileme çalışmaları ile 
önemli değişiklikler geçirdi.

Yeni işleme tasarımı ve modern öğütme makineleriyle 
tesisin kapasitesi 100tpd'den 130tpd'ye çıkarıldı. Yenileme, 
eski ekipmanın yerine altı adet Henry Simon pick-up valsli 
değirmen (HSRM) veGelişmiş Sensör Teknolojili iki planlı 
elek (HSQP)’ı kapsamaktadır. Tesiste ayrıca 430 metrik 
ton un ve 100 metrik ton kepek silolarını barındırabilen 
silolar bulunmaktadır. Ayrıca, 750 metrik tondan fazla 
kapasiteye sahip bir son ürün deposu var. Ürün işleme 
sistemi, AB operasyonel güvenlik standartlarına ve koruma 

kurallarına uyan pnömatik ve mekanik nakliye ekipmanları 
ile gerçekleştiriliyor.

Tesisin operasyonu, tüm öğütme sürecinin merkezi olarak 
izlenmesini ve üretim verileri (girdi, çıkarma, üretim çıktısı, 
vb.) hakkında detaylı raporlar oluşturulmasını sağlayan 
Scada yazılımını içeren gelişmiş bir otomasyon sistemi 
ile kontrol edilmektedir. Sistem genel olarak mükemmel 
işleme kontrolü ve izlenebilirlik sağlamaktadır.

Ayrıca değirmende gelişmiş un testleri yapmak ve 
müşterileri için ürün kalitesi ve standardizasyonunda en 
üst seviyeyi sağlamak için deneysel bir fırına sahip olan 
ultra modern bir kimya laboratuvarı bulunmaktadır. 

www.henrysimonmilling.com

Save time, frustration and money. 
INTRODUCING WENGER’S NEW MODULAR EXTRUSION INTEGRATION (MOXI)

Wenger’s plug-and-play solution for extrusion process 

design and implementation reduces system installation 

time by up to 60 percent. It literally eliminates the need 

to design interconnection piping between devices, and 

reduces the requirement for local contractors – who 

may be unfamiliar with current extrusion process design 

standards. With MOXI, there are no floor-mounted 

extruder components; so the extruder barrel is clear of 

all system attachments, while providing ready access for 

maintenance, cleaning and sanitizing.

Know more about the extreme benefits and customized 

options of MOXI. Email us at info@wenger.com today. Developed and supported by 

PHONE: 785.284.2133   |   EMAIL: INFO@WENGER.COM   |   WENGER.COM

USA      |      BELGIUM      |      TAIWAN      |      BRASIL      |      CHINA
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ÜLKE PROFİLİ: TAYLAND
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Coğrafi Konum
Resmi adı Tayland Krallığı, tarihteki adı Siyam olan ülke coğrafi açıdan beş bölge olarak 

değerlendirilebilir. Dar vadileri ve ormanları olan kuzey bölgesi, yeşil ve verimli ovası olan 
merkez bölgesi, engebeli ve kurak bir yapıya sahip olan kuzeydoğu bölgesi, sanayi açısından 
önemli doğu bölgesi ve tropikal iklim açısından da güney bölgesiyle Tayland, tipik bir Asya 
ülkesinin tüm özelliklerini ve kültürünü barındırır.

Ülkenin iklimi yıl boyunca genelde nemli ve sıcaktır. Bölgelere göre farklılık gösterse de 
hava sıcaklığı ortalama 27°C civarındadır. Orta bölgede bulunan ovalar büyük oranda yağışlı 
bir ortama sahiptir. Haziran – Ekim ayları arası şiddetli yağışların olmasına sebep olan yaz 
musonları etkisini gösterir. Ülkede Mart ve Mayıs ayları sıcak, Haziran – Ekim arası yağmurlu 
ve Kasım ile Şubat ayları arası da serin olarak geçer.

Ülkenin başkenti Bangkok’ dur. Diğer başlıca şehirleri Nakhon Ratchasima, Ubon Ratchathani, 
Chiang Mai, Udon Thani ve Nakorn Srithammarat’ dır.

Ekonomik Yapı
Ülkenin geleneksel geçim kaynağı tarımdır. Ancak 80’li yıllardan itibaren önce tekstil ve hazır 

giyim, 90’lardan itibaren de bilgisayar teknolojileri ve otomotiv sanayiine yönelik devletin 
yaptığı yatırımlar ve destekleri ile ihracat odaklı ekonomi anlayışı 
ağırlık kazanmıştır. Bu sebeple son yıllarda Tayland ekonomisi 
Güneydoğu Asya’nın yükselen ekonomilerinden biri olmuş ve küresel 
piyasalarda da etkin hale gelmiştir.

Tayland ekonomisinin yaklaşık olarak yarısını sanayi sektörü 
oluşturmaktadır. Tarım sektörü ülke ekonomisinin %10 gibi küçük bir 
kısmını karşılasa da iş gücü olarak yaklaşık yarısının geçim kaynağı 
konumundadır.

Başlıca ihracat kalemleri makine, elektrikli ve elektronik ekipman, 
nükleer reaktör, taşıtlar, kauçuk ve mineral yakıtlar. Buna karşın inşaat 
malzemeleri, demir ve çelik ürünleri, motorlu araçları, petrol yağları ve 
altın da ithal ettiği ana mallardır.

İhracat değeri 228 milyar dolar iken ithalat değeri 190 milyar 
dolardır. İhracatın %90’ı Bangkok’dan yapılmaktadır.

Tarım sektörü son yıllarda önemini yitirmekte olup ekonomi 
içerisindeki payı büyük oranda düşmüş, son yıllardaki GSYİH’deki 
payı %13 seviyelerinde yerleşmiştir. Tarım sektöründeki istihdam 
1995 yılında %52 oranında iken bu seviye son dönemlerde %40’ın 
altına düşmüştür.

Central Plains kemeri en verimli kaynakların bulunduğu alandır. 
Burada pamuk, mısır, manyok ve ananas yetiştirilmektedir. 20 milyon 
hektar olan ekili alanın yarısını pirinç çeltikleri oluşturmaktadır.

Genel olarak üretkenlik açısından Tayland tarım sektörü verimsiz 
durumdadır. Bunun çözümü olarak Tayland devleti tarımda 
teknolojinin kullanımını teşvik etmekte ve ürünlerin ihracatını 
artırmak amacıyla diğer ülkelerle iş birliği halindedir.

Ana tarım ürünü pirinçtir. Central Plains bölümünde pirinç sulama 
yöntemiyle yetiştirilmektedir. Buna karşın diğer bölgelerde yağmur 
suyu yeterli gelmektedir.

Pirinç
Pirinç Tayland'daki en önemli gıda ürünüdür. Pirincin toplam ekim 

alanı 11 milyon ha olup, ekili toplam arazilerin yaklaşık %40’ına 
karşılık gelmektedir.

Pirinç arazileri sulanan ve yağmurla beslenen ova, yayla 
ekosistemleri olarak sınıflandırılabilir. Tayland’daki pirinç yetiştirme 
alanının %80’inden fazlası muson yağmurları ile sulanan ancak yılda 
bir kez ürün elde edildiği bölgelerdir. %20’si ise yılda bir defadan 
daha fazla mahsul elde edildiği ancak bunun için sulama işleminin 
yapılmasının zorunlu olduğu bölgelerdir.

Tayland’da pirinç üretimi konusundaki temel politika kendisine 
yetecek pirinci üretmek, sonrasında daha fazlasını üreterek ihraç etmek ve ülkeye döviz 
girdisi sağlamaktır.

Mayıs ayı genellikle pirinç ekiminin başlanması için tercih edilen aydır. Çoğu Taylandlı çiftçi 

Yazan: Mehmet 
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Perendale Publishers 
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ekim için mevsimsel yağmuru beklemek zorundadır. Çiftçiler 
pirinç tarlalarına kanallar kazarak bu sorunu çözmeye çalışmaktadır. 
Toprağın verimliğini artırmak amacıyla ayinler düzenleyerek dualar 
da yapmaktadırlar. Gecko Villa civarında yapılan roket festivalleri 
bunlara bir örnektir.

Pirinç tarlalarındaki çamurdan yapılmış olan duvarlar suyun 
çeltiklerde tutulabilmesi için tasarlanmıştır. Buradan daha alçak 
seviyelerde bulunan çeltikleri sulamak için çamur duvarlardaki bazı 
noktalara delikler açılarak suyun yüksek alanlardan aşağıya doğru 
akması sağlanır.

Pirinç yeşil sezon olarak adlandırılan dönem boyunca Eylül ayına 
kadar yağışa sahiptir. Zümrüt rengindeki pirinç taneleri önce koyu 
yeşil renge döner. Son olarak da güneş altında bekletilen ürün asıl 
rengini alır.

Kasım ayının sonuna kadar hasat edilecek duruma gelen pirinç 
çiftçiler tarafından toplanır.

Mısır
Hem gıda hem yem endüstrilerinde kullanılması açısından 

mısır, Tayland'da önemli bir tarım ürünüdür. Özellikle tatlı mısır, 
ekonomik açıdan önemli ürünlerdendir ve uluslararası pazarlara 
konserve mısır olarak ihraç edilmektedir. Konserve mısır için 
başlıca ihracat pazarları Tayvan, Japonya, Filipinler ve Güney 
Kore'dir. Son zamanlarda ise Orta Doğu da Tayland’ın konserve 
mısırına yönelik yeni ihracat pazarı arasında yerini almıştır.

2015 yılında yaklaşık 5,72 milyon ton olan yurtiçi mısır talebi 
2016 yılında 5,85 milyon tona çıkmıştır. Hayvancılık endüstrisinin 
gelişmesi ve dolayısıyla hayvan yemi imalatında kullanılacak olan 
mısıra talebin artması ana sebeptir. Bilindiği üzere mısır, kümes 
hayvanları endüstrisi için en önemli girdidir. Kümes hayvanları 
ve domuz üretiminin artması nedeniyle 2016 yılında yem talebi 
%5 artmıştır.

Tayland, dünyanın en büyük tohum ihracatçıları arasında 24. 
sırada yer almaktadır. Çin ve Japonya’dan sonra da Asya'nın 
üçüncü büyük tohum ihracatçısı konumundadır. Tayland’ın 
üretmekte olduğu tohum çeşitleri arasında mısır toplam ihracatın 
ve ithalatın değer bakımından büyük bir bölümünü kaplamaktadır.

Hükümet 1950’li yılların ortalarında tarımsal üretimi 
çeşitlendirmek amacıyla mısır ekimini teşvik ederek birkaç on yıl 
içerisinde sektörün gelişmesini sağladı. Bu amaç doğrultusunda 
mahsulü önceden belirlenmiş bir fiyata satın alacağına dair 
anlaşmalar yaparak destekledi. 80’li yılların ortasında mısır, 
ekonomik değer açısından pirinçten sonra ülkenin en büyük 
tarla bitkisi haline geldi.

Tohum ihracatı değerlerinin yaklaşık %35’i mısır tohumu 
ihracatından elde edilmektedir. Tatlı mısır tohumu da buna ilave 
edilirse toplam mısır tohumu ihracatı %42’ yi bulmaktadır.

Tayland iç pazardaki yetersiz üretim sebebiyle mısır 
mevsiminde mısır tohumunu ithal etmektedir.

Balıkçılık
Bol miktarda doğal kaynağa sahip olan Tayland Körfezi ve 

Andaman Denizi Tayland'ı dünyanın en büyük deniz ürünleri 
üreticisi ve ihracatçısı haline getiriyor. Yüksek kalitesi açısından 
meşhur olan bu bölgedeki karides ana ekonomik deniz ürünüdür. 
Ülke 2.500 kilometreden fazla verimli bir sahile sahiptir. Bunun 
yanısıra 22 ulusal deniz parkı, 936 adası ve 316.118 metrekarelik 
toplam deniz alanı vardır ve Tayland Körfezi'nde çeşitli deniz 
canlısı bulunur.

Elde edilen bilgilere göre karides hariç, 2018 yılında Tayland'ın 
dondurulmuş, konserve ve işlenmiş deniz ürünlerinin toplam 
ihracat değeri bir önceki yıla göre %8.6 oranında artarak 
4.54 milyar ABD Doları’na ulaştı. Bu ürünlerin ihraç edildiği 
başlıca ülkeler arasında ABD, Japonya, Çin, Avustralya ve Suudi 
Arabistan bulunmaktadır. Dünya genelindeki konserve ton balığı 
tedarikinin yarısı Tayland tarafından yapılmaktadır.

Deniz ürünlerine olan talebin tüm dünyada artması, dikkatlerin 
buraya dönmesini ve özel şirketlerin Tayland deniz ürünleri 
endüstrisine yatırım yapmasını sağladı. Amerikan gıda ve tarım 
şirketi Cargill 2018 yılı sonunda verimli ve sürdürülebilir bir tedarik 
zinciri oluşturmak için teknoloji ve inovasyonun uygulanmasına 
yaklaşık 70 milyon dolar yatırım yaptı. Bununla birlikte Taylandlı 
birçok özel şirket daha düşük işçilik maliyetine sahip oldukları için 
Tayland yerine komşu ülkelere yatırım yapmayı tercih etmektedir. 
Bu doğrultuda Thai Union Group, Vietnam merkezli şirket olan 
Yeuh Chyang Canned Food Co., Ltd. 'e yaklaşık 3,5 milyon 
USD yatırım yaptı.

Diğer taraftan ABD ile Çin arasında devam eden ticaret 
savaşlarından Tayland’ın avantaj elde etmesi beklenebilir. 
İki ülkenin birbirlerinin ürünlerine vergiler eklemesi sebebiyle 
Tayland’ın Çin’e deniz ürünleri ihracatındaki payını artırması 
büyük olasılık. Tayland normalde Çin’e yengeç ve karides ihraç 
etmektedir. Alınan bilgilere göre 2017 yılında Çin bu konudaki 
ihtiyacını karşılamak amacıyla, ABD (290 milyon USD) ve 
Tayland’dan (150 milyon USD) ithalat yaptı. Bu alımın toplam 
değeri ise 2.5 milyar ABD dolar idi. Çin’in ABD’den ithal edilen 
mallara tarifeler getirmesinden dolayı Çin bu açığı Tayland’dan 
yapacağı ithalat ile kapatabilir.

Ayrıca diğer taraftan Tayland gıda işleme imkanları açısından 
yüksek potansiyele sahip olmasından dolayı ABD başta farklı 
türdeki somon ve morina gibi dondurulmuş balıklar olmak 
üzere birçok deniz ürününü Tayland’a ihraç edebilir.

Yazara ulaşabileceğiniz elektronik posta adresi: 
mehmetg@perendale.com
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ENDÜSTRİ ETKİNLİKLERİ
2020 March

3-5
AgraME 2020
Dubai, UAE
www.agramiddleeast.com

9-11 ☑
VIV MEA 2020
Abu Dhabi, UAE
www.viv.net

11–13
AgriTek/FarmTek Astana 2020 
Nur-Sultan, Kazakhstan
www.agriastana.kz

Resmi istatistiklere göre 2019 AgriTek/FarmTek Astana’ya 
4510 işletme üyesi katıldı. Bu rakam, etkinlik için büyük bir 
başarı ve etkinliğin her yıl önemli ölçüde büyüme kaydettiğini 
gösteriyor. 2020 yılındaki etkinliğin ise geçtiğimiz yıldan daha 
da iyi olması bekleniyor ve hasat, çiftçilik teknolojileri, katkı 
maddeleri, bahçecilik, bitkiler için ısıtma ve iklimlendirme, 
hayvan yetiştirme, hayvancılık ve çok daha fazlası dahil 
olmak üzere geniş yelpazeli konular ele alınacak.
Etkinlik, Tarım Bakanlığı ile Kazakistan Çiftçiler Birliği ve Kazakistan 
Kümes Hayvanı Çiftçileri Birliği tarafından destekleniyor.

17-19
Purchasing and Ingredient Suppliers 
Conference 2020
Seattle, Washington, USA
www.afia.org
18-20 ☑
ILDEX Vietnam
Ho Chi Min City, Vietnam
www.ildex-vietnam.com

21-24 ☑
GEAPS Exchange 2020
Minneapolis, Minnesota, USA
www.geaps.com/exchange-expo

CONFERENCE

23
The Aqua Feed Extrusion Conference
Bangkok, Thailand
bit.ly/extasia20

24-26 ☑
VICTAM and Animal Health and Nutrition 
Asia 2020
Bangkok, Thailand
http://vivhealthandnutrition.nl
24 ☑
GRAPAS Innovations Conference
Bangkok, Thailand
mymag.info/e/291

25 ☑
Build My Feedmill Conference
Bangkok, Thailand
bit.ly/bmfmbangkok20

Build My Feed Mill Semineri ise 25 Mart 2020 tarihinde saat 
13:30-15:30 arasında VICTAM Asia ve Asya Hayvan Sağlığı 
ve Besinleri Fuarında yeniden gerçekleştirilecek.
Build my Feed Mill Konferansı sırasında 10 ila 12 şirkete çözümlerinin 
günlük süreç ve uygulamalarında yem değirmencilerine nasıl 
yardımcı olduğunu sunması için 10 dakika tanınacak.
Son duruma göre katılan şirketler arasında FrigorTec GmbH, PLP 
Liquid Systems, Halieutica, So Lead Consulting, Tietjen, Amandus 
Kahl ve SCE Silo Construction and Engineering bulunuyor. Daha 
fazla bilgi için rebeccas@perendale.co.uk adresinden Rebecca 
Sherratt ile iletişime geçebilirsiniz.

2020 April

1-2
Solids Dortmund 2020
Dortmund, Germany
www.easyfairs.com

Ulusal ve uluslararası sergi sahipleri, toz, granül ürünlerin ve 
dökme katı ürünlerin işlenmesi, elleçlenmesi, depolanması, 
sevkiyatı ve analizine yönelik kendi teknolojileri ve çözümlerini 
sunacak. Fuar ziyaretçileri, üst düzey karar alıcılar olmakla 
beraber alıcılar özel çözümler arıyor ve makine ve tesis 
mühendisliği, kimyasallar, eczacılık, madencilik, taş ve toprak 
çıkarma, gıda ve yem, metal, cam ve geri dönüşüm gibi işleme 
endüstrilerinden geliyor.
Solids Dortmund, 6200’ün üzerinde fuar ziyaretçisi ile 500 sergi 
sahibini bir araya getiriyor. Burada odak noktası, işleme 
endüstrisinde ürün ve teknik yenilik alışverişi şeklinde. İşlem 
mühendisliğinin toz, granül ve dökme katı malzemelere yönelik 
tüm katma değer zinciri, alanda sunulacak.

7-9 ☑
124th IAOM Annual Conference and Expo
Portland, Oregon, USA
www.iaom.info

7-9
Livestock Malaysia 2020
Malacca, Malaysia
www.livestockmalaysia.com

7-9
124th IAOM Annual Conference and Expo
Portland, Oregon, USA
www.iaom.info

15-17
16th ICC Cereal and Bread Congress
Christchurch, New Zealand
www.icbc2020.icc.or.at

27-1
Agrishow 2020
Ribeirão Preto, SP, Brazil
www.agrishow.com.br

7-9
Agritechnica Asia 2020
Bangkok, Thailand
www.agritechnica-asia.com

2020 May

7-13
Interpack 2020
Düsseldorf, Germany
www.interpack.com

7-8
3rd Agrifood International Congress 
Port Tarragona, Spain
www.agrifoodporttarragona.com
7-13
PIX AMC 2020
Gold Coast, Australia
www.pixamc.com.au
28-30
Livestock Philippines 2020
Manila, Philippines
www.livestockphilippines.com
10-11
Cereals 2020
Cambridge, UK
www.cerealsevent.co.uk
23-26
FOOMA Japan 2020
Osaka, Japan
www.foomajapan.jp

2020 July

8-10
Indo Livestock 2020
Jakarta, Indonesia
www.indolivestock.com

2020 September
15-18
SPACE 2020
France
http://uk.space.fr
15-17
AFIA Liquid Feed Symposium 2020
Chicago, Illinois, USA
www.afia.org

TBA
Livestock Taiwan 2020
Taiwan
www.livestocktaiwan.com

TBA
JTIC 2020
France
www.jtic.eu

1-3 
NAMA Annual Meeting 2020
White Sulphur Springs, USA
www.namamillers.org

14-16
Vietstock 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
www.vietstock.org

21-23
FIGAP 2020
Guadakajara, Mexico
www.figap.com

☑ = Meet the Milling and Grain team at this event
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generation of NIR 

Feeling ground down by NIR?

Free up your time with AMINONIR® Advanced, the new 
service that analyzes unground samples – at the point of 
delivery. Determine raw material and finished feed content 
in minutes, to optimize your inventory management and 
feed specification, and control costs. It’s fast, accurate and 
covers the largest number of feed ingredients used by the 
industry. Get started now!

animal-nutrition@evonik.com
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ETKİNLİKLER
Livestock Philippines

Livestock Philippines, canlı hayvan üretimine yönelik yenilikçi ekipman ve teknoloji konularına odaklanan Uluslararası bir Ticari 
Fuar ve 2011 yılından bu yana su ürünleri, yem değirmenciliği ve et endüstrileri alanında Filipinlerin en önde gelen etkinliği olma 
şeklinde etkileyici bir üne sahip. Her fuar ile daha büyük ve daha iyi olmaya devam ediyor.

Tarım Bakanlığı tarafından desteklenen Livestock Philippines, entegrasyon görevlileri, çiftçiler, yem değirmencileri, ön karıştırıcılar, 
et işleyiciler, veterinerler, distribütörler, perakendeciler ve endüstrinin diğer üyeleri dahil olmak üzere binlerce karar alıcıyı bir araya 
getiren bir etkinlik niteliğinde.

2019 yılının fuarına, Avustralya, Belçika, Kanada, Tayland, İspanya, Tayvan, Birleşik Krallık, Türkiye ve Hollanda gibi ülkelerden 
şirketler dahil olmak üzere 30’u aşkın ülkeden 280’in üzerinde sergi sahibinin katılması bekleniyor. Teyit alınan sergi sahipleri arasında 
4B, Biomin, Changzhou Honghuan Machinery, Ottevanger Milling Engineers, Singao ve Yemtar bulunuyor.

Katılımcılara VIP salonundaki özel süitlere erişim sağlayan ve fuar rehberinin ücretsiz bir kopyasını sağlayan bir VIP paketi de 
bulunuyor. Katılımcıların yüzde 22’si tavuk üretimi alanında uzmanlaşırken en yaygın ikinci ziyaretçi grubu, domuz üretimi uzmanları 
şeklinde ve ardından da yem imalatçıları, mahsul, darı ve mısır yetiştiricileri ile veterinerlik ilaç endüstrisinin üyeleri geliyor.

Fuar, 28-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında Pasay City’de Metro Manila Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşecek.

PIX AMC
2020 Kümes Hayvanları Bilgi Paylaşımı (PIX) ve Avustralasya Değirmencilik Konferansı’nın (AMC) teması, “2020’nin Ötesi - Geleceği 

Beslemek” şeklinde ve katılımcılara hem Avustralya’dan hem de uluslararası düzeyde alanında bilgi sahibi endüstri uzmanlarının yer 
alacağı, yenilikçilik ve bilgi bakımından en son gelişmeleri içeren kapsamlı bir program sunuyor. Etkinlik, 17-19 Mayıs 2020 tarihleri 
arasında gerçekleşecek.

Program kapsamında tavuk eti, yumurta üretimi, serbest dolaşan ve organik tavuk çiftçiliği, un değirmenciliği ve dana, süt hayvanları, 
domuz ve diğer hayvanlar dahil olmak üzere tüm canlı hayvan türlerine yönelik yem değirmenciliği konuları ele alınacak. Her bir 
katılımcı için ilgi çekici konular konuşulacak.

Kümes hayvanları endüstrisinin tüm yönlerini kapsayan birçok özel ilgi alanına yönelik atölye çalışmaları da sunulacak. Daha teknik 
konulara ilgi duyanlar için Avustralasya Veterinerlik Kümes Hayvanları Birliği (AVPA), yine konferansın ardından bilimsel bir toplantı 
düzenleyecek.

Konferansın ana odak noktası, endüstrinin şimdiye kadarki en büyük ve kapsamlı ticari sergi alanı olacak. Sergide 250’yi aşkın stand 
ile sergi sahipleri en yeni ürünleri ve ekipmanlarını sergileyecek.

Erken kayıtlar bu ay sona eriyor. Yerinizi şimdiden ayırtın! Standart kayıtlar, Mayıs’a kadar devam edecek.
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“Sergi katılımcıları 
mükemmel bir 
sergi olduğunu 
söylüyor”
yazan: Roger Gilbert, Yayıncı, Milling and Grain

Sergi ve konferanslara katılım, en yeni 
gelişmelerden haberdar olmak ve endüstrinin 
yararlı bilgiler ve önerilere sahip bireyler ile 
doğrudan iletişim kurma fırsatını elde etmek 
önemli. 

Bize geçmişte yardımcı olmuş şirketler 
ile yeniden bağ kurduğumuzdan, mevcut 
tedarikçilerimizle iletişim sağladığımızdan 
veya sergiyi gezerken yeni fikirler ve öneriler 

aldığımızdan sergilere katılım için harcanan zaman ve para, kendini 
birçok kez amorti ediyor.

Ocak ayının sonlarına doğru gerçekleştirilen IPPE 2020, 
küreselleşmiş yem endüstrisinde endüstrimizin bilgi birikimi, 
bilgi ve teknoloji dağıtım biçimine mükemmel bir örnek oldu.

IPPE 2020

VIDEO: IPPE Walk About 2020

myMAG.info/e/771
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IPPE Sergi Yöneticisi Nath Morris, Milling and Grain’e, üç günlük 
etkinliğin 31.500 ziyaretçi çektiğini ve “2019 yılına kıyasla yüzde 
sekizlik bir artış” gösterdiğini ve bunun daima olumlu olduğunu 
söyledi. Hava şartlarının ise her yıl daha da ılımlı olduğunu belirtti. 
Morris, “Sergi katılımcıları mükemmel bir sergi olduğunu söylüyor.” 
dedi.

Sözlerine devam eden Morris, “Georgia Dünya Kongre Merkezi, 
geçtiğimiz yıl birçok kişinin görmediği bir büyüme yaşadı ve 
limanın olduğu yere doğru genişledi.” şeklinde konuştu. “Duvarlar 
hazırdı, ama kimse ne olacağını tahmin edemiyordu. Bu yıl için 
hazır olmasını bekliyorduk, ama inşaatta gecikmeler olabilir diye 
bu alanda stand satmak istemedik.” 

“Fakat Kasım ayında hazırlıklar tamamlandı ve üniversiteler 
ve hükümete yönelik standlar, katılımcı etkileşim alanları ve 
1.114 metrekarelik bir restoran alanı ekledik. Kongre Merkezi, 
kendini iyice geliştirerek ziyaretçilerin yemek yiyebileceği ve 
oturabileceği çok güzel alanlar oluşturdu ve buralara katılım çok 
iyiydi.” dedi.

Ziyaretçilerin şu an “B-C Salonu” olarak adlandırılan bu köprü 
alandan geçmesini sağlamamız, B Salonundan C Salonuna 
geçmek isteyenler için daha kolay bir akış oluşturdu.

Asya’dan gelen ziyaretçileri sınırlayan ve büyümekte olan 
Korona virüsü (CoVId-19) sorunu göz önünde bulundurulduğunda 
uluslararası katılım kabul edilebilir düzeydeydi. 

Çin’in Wuhan şehrinden bir IPPE yem standı sahibi Korona 
virüsü krizi nedeniyle katılımını iptal etmek zorunda kaldı.

Morris, “Asya’yı etkisi altına alan CoVId-19 sorunu, Asya’dan 
gelen ziyaretçilerin sayısını etkiledi. Ancak, Latin Amerika, Batı 
Avrupa ve Güney Amerika’dan katılım gayet iyiydi.” diye ekledi.

Yem sektörü için en önemli alan olan A Salonu, tamamen 
doluydu. Toplam alan daha az olsa da, yem salonuna katılan sergi 
sahiplerinin sayısı, son birkaç haftada kayıt olan birkaç katılımcı ile 
artış gösterdi.

Morris, “Sergiye iki yılda bir katılan bir grubun olması nedeniyle 
bu yıl toplam sergi sahibi sayısı daha az.” diye ekledi. Ancak, bu 
durum A Salonunu ziyaret edenlerin deneyimini olumsuz etkilemedi.

AFIA - Küresel bir dönüşüm
Bu, Milling and Grain’in IPPE 2020’de Amerika Yem Endüstrisi 

Birliğinin (AFIA) yeni Başkanı ve CEO’su Constance Cullman 
ile tanışma ve röportaj yapması için ilk fırsat oldu.

Kendisi, yeni görevini altı aydır sürdürüyor ve kendi 
deneyimlerini ilk elden paylaşmak istedi (Cullman ile yaptığımız 
röportajın tamamını bu sayının arkasında bulabilirsiniz). 

Cullman, “İlk elden deneyimim, bu endüstrinin harika bir endüstri 
olduğu şeklinde.” dedi. “Çok yenilikçi, etkisi uzaklara uzanan ve 
tarımda bugün karşılaştığımız birçok sorunu ve çözümü ele alan bir 
endüstri. Endüstrinin yakın gelecekteki sorunları arasında uluslararası 
durum ve tanık olduğumuz ticari kesintiler yer alıyor. Başka bir sorun 
ise iş gücü ve endüstride çalışacak her düzeyden kalifiye çalışan 
bulmak. Üçüncü ve en provokatif sorun ise sürdürülebilirlik.”

“Şu anda ABD’de işsizlik oranı yüzde 3,5 civarında ve yem 
sektöründe kalifiye ve kalifiye olmayan işçi bulmak biraz güç bir 
hal aldı. Üye şirketlerimizin yönetimi, uygun iş gücünü bulmaya 
çalışıyor ve bu ABD çapında çok zorlu bir konu.”

Cullman, “ABD ve Çin arasında yakın zaman önce imzalanan 
Birinci Aşama Ticari Anlaşma, ABD’nin yem sektörü üzerinde 
büyük bir olumlu etki oluşturuyor.” diye ekledi.

“ABD’de Çin’i büyük bir ticari ortak ve yem sektörü için birçok 
gıda malzemesinin ana kaynaklarından biri olarak gördüğümüzden, 
bu ilerleme yem endüstrisi için çok olumlu oldu.”

“Bu gerginliklerin hafifletilmesi ve elbette yakın zaman önce 
imzalanan Birinci Aşama Anlaşma, üyelerimizin karşılaştığı 
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karışıklık ve belirsizliğin bir kısmını ortadan kaldırmaya yardımcı 
oluyor.” dedi.

Cullman, sözlerine bunun iş gücü konusuna yardımcı olacağını 
ve endüstriye güven kazandıracağını ekledi. 

“Şirketler, beceri gruplarına yönelik bu yoğun yatırımları 
yapmak konusuna daha iyimser yaklaşıyor olmalı.”

Milling and Grain, iş gücünde yaşanan eksikliğin yalnızca 
ABD’de mi olduğunu sorduğunda, Cullman durumun muhtemelen 
daha yaygın olduğunu belirtti. “Avrupa ve Güney Amerika’daki 
meslektaşlarıma sorduğumda işçi bulabildiklerini söylüyorlar, 
ama özellikle teknolojik bakımdan karmaşık konu ve ürünleri göz 
önünde bulundurduğumuzda doğru kişileri bulabiliyorlar mı?”

ABD yem endüstrisi, burs sunma ve endüstri içinde iletişim 
kurarak eğitim başlatma konusunda yoğun bir rol oynuyor. Sadece 
öğrencilere odaklanmayıp aynı zamanda insanların mesleki 
becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak istiyorlar.

Cullman, “Kariyerinin ortasında yeni bir kariyere geçme kararı 
alan kişiler için ilginç bir kariyer seçeneği haline gelerek dikkat 
çekmemiz gerek.” diye ekledi.

Son olarak, Cullman, yem endüstrisinin sürdürülebilirliği 
konusunun tutkularından biri olduğunu belirtti.

“Uzun zamandır sürdürülebilirlik için bir çözüm yolu konumunda 
olmamıza rağmen çoğu kez sistemlerimize ve yaptığımız işlere 
yöneltilen saldırılara karşı savunma işleriyle meşgul oluyoruz.” 

“Çevresel güçlüklere artan bir etkisi olmayan, bunun yerine 
basit hafifletme ve yenilikçilik bakımından basit değişikliklere 
sahip kapalı biyojenik sistemleri ele aldığımızdan ve bunlar çok 
daha iyi bir çözüm yolu sunduğundan eşsiz bir çözüm sağlıyoruz. 
Kimsenin bilmediği bir değer teklifi sunuyoruz.” diye konuştu.

Endüstrinin sürdürülebilirliğe getirdiği “değer teklifi” hakkında 
gerçekten uluslararası düzeyde konuşmamız gerektiğini vurguluyor.

Facebook sayfamızda 
IPPE 2020’ye ait daha 
fazla fotoğraf bulabilirsiniz

myMAG.info/e/795
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Cullman, “Hayvancılık ve hayvan tarımı konusuna yalnızca 
ABD’de veya Birleşik Krallık’ta ya da Asya’da odaklanılmıyor. 
Bu konu hakkında küresel bir diyalog başlatmamız gerekli. Çevresel 
güçlükler, ülkelerin sınırlarını dinlemez. Bunlar doğası gereği 
küreseldir. Bence koordine olup dünyanın daha sofistike sistemlere 
sahip yerlerinde edindiğimiz derslerin bazılarını dünyanın diğer 
yerleri ile paylaşmamız ve onların da bu derslerden yararlanmasını 
sağlamamız çok önemli.” sonucuna vardı.

Çin Yeni Yılı kesintiye uğradı
IPPE 2020’de sergi açan Çinli şirketler Yeni Yıl kutlamalarını 

kaçırmak durumunda kaldı. IPPE’nin Çin’deki yem sektörünün 
büyüyen katılımını hedeflediği açık. Bu durumunda bu etkinliğin 
zamanlamasının bu ulusal kutlamaları da göz önünde bulundurması 
gerekecek.

Çin’de Famous Group’un Müdürü ve Başkan yardımcısı Liu 
Guangdao, Çin Yeni Yılının tüm Çinliler için önemli olduğunu 
belirtti. Bu, insanların uzunca bir süre için aileleri ile bir araya 
geldiği bir kutlama. 

Ancak, bu yıl çalışanlarının seyahat zorunlulukları CoVId-19 
salgınından çok daha önce kesinleşmişti ve Çin’de durumun 
her gün değişkenlik göstermesi ile çalışanlarının ve Çin’deki 
şirketlerden gelen diğer çalışanların eve dönmesinin zorlaşacağı 
bir endişe oluşturdu.

Kendisi, Milling and Grain’e virüsün yem endüstrisindeki etkisinin 
çiftliklere yapılan yem sevkiyat oranlarında hemen hissedildiğini 
belirtti. 

“Kısa vadede, özellikle Ocak ve Şubat aylarında sevkiyat üzerinde 
etkisi oldu. Mart ayında bu konuda gelişme yaşanacağını umuyoruz.” 
diye konuştu. Kendisi, Şubat ayının ülkenin CoVId-19’un yayılmasını 
kontrol altına alması bakımından kritik bir ay olacağını düşünüyor.

Yine Famsun’dan Bob Chen, 22 Şubat tarihinde Milling and 
Grain’e 100’ü aşkın Famsun mühendisinin uzun bir Çin Yeni Yılı 
tatilinin ardından hem Çin’de hem de yurt dışında müşterilerinin 
inşaat halindeki yem değirmeni projelerine döndüğünü belirtti. 

“Mühendislerimiz inşaat alanlarına vardıklarında 14 gün boyunca 
özel korumalı kabinlerde karantina altında olacak.” şeklinde konuştu. 

“Bu gözlem sürecinden sonra, kurulum, görevlendirme, yönetim, 
denetim ve makine çalıştırma eğitimlerine yönelik görevlerine 
dönecekler.” dedi.

Çin yem endüstrisini etkileyen bir başka virüs ise Afrika Domuz 
Gribi (ASF). Liu, endüstrinin 2020 yılında bu virüsten yavaş yavaş 
kurtulacağını düşünüyor.

“Çin’de yem endüstrisi şu an çok istikrarlı ve endüstrinin 
önümüzdeki yılda çok daha iyiye gitmesini bekliyoruz.” şeklinde 
konuştu.

Bu koşullara rağmen şirket, IPPE 2020 sırasında en büyük 
pelet değirmenini gururla sundu. Bu değirmen, saatte 17 tonluk 
kümes hayvanı yemi üretiyor. Değirmen, şirketin kararlı Ar-Ge 
ekibi tarafından ABD’de tasarlandı, Çin’de üretildi ve ABD’ye 
geri gönderildi. Bu, değirmenin sergilendiği ilk etkinlik oldu. 
Aynı zamanda Mart ayında Bangkok’ta yapılacak bu yılki 
Victam sergisinde de yer alacak.

Liu, “Değirmen, artık dünyanın her yerinde satışa sunuldu ve 
Brezilya ve diğer Latin Amerika ülkelerinden ilgi görüyoruz.” 
diye konuştu.

Sözlerine devam eden Liu, “Güney Amerika, Hindistan, 
Bangladeş, Pakistan ve hatta Çin’de önemli müşterilerimizden 
talepler alıyoruz.” diye ekledi. 

IPPE’de her şey yeni değil
ABD’de Continental Agra Equipment Inc. Şirketinin Başkanı 

Daniel Hirschler, şirketinin standı ile etkinlikte yer aldı.
Bu, 40 yıllık bir şirket ve kullanılmış yem ekipmanları 

alanında uzmanlaşıyor. Stratejileri, ABD’nin her yerinden 

Yeni Siwertell “Port-Mobile” boşaltıcımız rakipsiz avantajlar sunar.
Kullanıcılar, pazardaki en yüksek ortalama verimlilik ve son derece düşük ürün 
verim kaybı oranlarından, hızlı dolum, sıfıra yakın toz emisyonu ve soya dahil 
olmak üzere kullanım esnasında ürünler arasında hızlı geçiş imkanlarından 
faydalanmaktadır. Hızlı taşıma ve konuşlandırma özelliği ile yeni boşaltıcı tüm 
limanlar için önemli bir kazanç.

bruks-siwertell.com

Part of Bruks Siwertell Group

Mobil boşaltıcı
Rekabet üstünlüğü sağlar
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yenilenmiş ekipmanları satın almak ve dünya çapında uygun 
fiyatlara satmak şeklinde. Daha çok başarı elde ettikçe 
fabrikalarını genişlettiler ve artık yeni ekipman grupları 
da üretiyorlar. 

Hirchler, “Yıllar geçtikçe daha çok yeni ürün de ürettik ve 
yem imalatı, biyokütle, geri dönüşüm ve diğer entegrasyon 
tesislerimize odaklanıyoruz. Hem kullanılmış hem de yeni 
ürünler sunuyoruz ve bunları her müşterinin sistemine entegre 
ediyoruz.” diye ekledi.

Şirket, Kanada, Meksika, Latin Amerika ve Güney Pasifik 
bölgelerine ihracat yapıyor, ancak bu piyasaların ötesine 
uzanmak istiyor.

Şirketin yenilediği ekipman grupları arasında pelet 
değirmenler, dikey ve yatay soğutucular (yeni ve kullanılmış), 
çekiçli değirmenler, karıştırıcılar, silindirli değirmenler ve “yem 
değirmenlerinde gördüğünüz neredeyse her şey” yer alıyor. 

Şirket, kullanılmış ekipmanlar için 90 günlük bir garanti 
sağlıyor ve yeni ürünleri için ise tam para iadesi ve bir yıllık 
garanti sunuyor.

“Her zaman büyümeye ve yeni alanlara uzanmaya 
çalışıyoruz. IPPE bizim için çok önemli. Bu, dünya çapında 
bir sergi. Buraya 30 yıldır geliyoruz ve IPPE bizim ana 
sergimiz konumunda. Bu yıl, hava koşulları iyiydi, insanlar 
ile trafik bakımından çok iyi sonuçlar elde ettik.”

Bu sergiyi Milling and Grain’e sığdırmamız mümkün değil. 
Bu nedenle etkinliği şahsen ziyaret etmek çok avantajlı. Bu 
etkinliğe katılan şirketler ile birkaç röportaj gerçekleştirdik. 
Bunları www.millingandgrain.com sitemizde ‘MAGTV’ 
sekmesi altında bulabilirsiniz. Sergide yer alan şirketleri ve 
sergilenen ekipmanları vurgulamak için etkinliğin son günü 
sergi standlarının topluca özetlendiği bir “Etkinlik Turu” 
bulunuyor. 

Ayrıca Facebook sayfamızda etkinliğe ait fotoğrafları 
bulabilirsiniz. Uluslararası yem sektörüne yönelik bu çok 
önemli sergide çok sayıda müşterimiz, okurumuz ve yazarımız 
ile karşılaşmaktan memnun olduk. Sizleri önümüzdeki 
yıl Atlanta’da görmek ve yeni insanlarla tanışmak için 
sabırsızlanıyoruz.

VIDEO: Interview with Liu Guangdao, 
Director & Vice president Famsun Group 
Co Ltd

myMAG.info/e/769
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Air products
Kaeser Kompressoren
+49 9561 6400
www.kaeser.com

Analysis
R-Biopharm
+44 141 945 2924
www.r-biopharm.com

Romer Labs
+43 2272 6153310
www.romerlabs.com

Amino acids
Evonik Nutrition & Care GmbH 
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

Bag closing
Cetec Industrie
+33 5 53 02 85 00
www.cetec.net

Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Bakery improvers
ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.de

Bulk storage
Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

TSC Silos
+31 543 473979
www.tsc-silos.com

Cereal and pulse conditioning
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Certification
GMP+ International
+31703074120
www.gmpplus.org

Colour sorters
A-MECS Corp.
+822 20512651
www.a-mecs.kr

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Computer software
Adifo NV
+32 50 303 211
www.adifo.com

Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Coolers & driers
A-MECS Corp.
+822 20512651
www.a-mecs.kr

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Consergra s.l
+34 938 772207
www.consergra.com

FrigorTec GmbH
+49 7520 91482-0
www.frigortec.com

Geelen Counterflow
+31 475 592315
www.geelencounterflow.com

FAMSUN
+86 514 87848880
www.famsungroup.com

Manzoni
+55 19 3765 9331
www.manzoni.com.br

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

Suncue Company Ltd
sales@suncue.com
www.suncue.com

Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Elevator buckets
4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com

Maxi-Lift Inc
+1 972 735 8855
www.maxilift.com

Sweet Manufacturing Company
+1 937 325 1511
www.sweetmfg.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Elevator & conveyor components
4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Maxi-Lift Inc
+1 972 735 8855
www.maxilift.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Enzymes
AB Vista
+44 1672 517 650
www.abvista.com

ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.com

PLP
+39 05 23 89 16 29
www.plp-systems.com

Extruders
Almex
+31 575 572666
www.almex.nl

Andritz
+45 72 160300
www.andritz.com

Extru-Tech Inc.
+1 785 284 2153
www.extru-techinc.com

Insta-Pro International
+1 515 254 1260
www.insta-pro.com

Pazar Yeri’nde yer almak için lütfen +44 1242 267700 - numaralı telefondan 
veyamartynan@perendale.co.uk adresinden Martyna Nobis ile iletişime geçin.

Pazar Yeri
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Manzoni
+55 19 3765 9331
www.manzoni.com.br

Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Feed nutrition
AB Vista
+44 1672 517 650
www.abvista.com

Adisseo 
+ 33 1 46 74 70 00 
www.adisseo.com

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Delacon
+43 732 6405310
www.delacon.com

DSM
+41 61 815 7777
www.dsm.com

Evonik Nutrition & Care GmbH 
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.com

Novus
+1 314 576 8886
www.novusint.com

Nutriad 
+32 52 40 98 24 
www.nutriad.com

PHIBRO
+1 201 329 7300
www.pahc.com

Phileo
+33 320 14 80 97
www. phileo-lesaffre.com

Feed milling
Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

PLP
+39 05 23 89 16 29
www.plp-systems.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Viteral
+90 332 2390 141
www.viteral.com.tr

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Grain handling systems
Cargotec Sweden Bulk Handling
+46 42 85802
www.cargotec.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Cimbria A/S
+45 96 17 90 00
www.cimbria.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Sukup Europe
+45 75685311
 www.sukup-eu.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Hammermills
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Aybakar AS
+90 312 398 0247
www.aybakar.com.tr

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Viteral
+90 332 2390 141
www.viteral.com.tr

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Laboratory equipment
 Bastak
+90 312 395 67 87
www.bastak.com.tr

Brabender
+49 203 7788 0
www.brabender.com

ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

Perten Instruments 
+46 8 505 80 900
www.perten.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Tekpro
+44 1692 403403 
www.tekpro.com

Loading/un-loading equipment
Golfetto Sangati
+39 0422 476 700
www.golfettosangati.com

Neuero Industrietechnik
+49 5422 95030
www.neuero.de

Vigan Engineering
+32 67 89 50 41
www.vigan.com

Mill design & installation
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Genç Degirmen
+90 444 0894
www.gencdegirmen.com.tr

Golfetto Sangati
+39 0422 476 700
www.golfettosangati.com

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

IMAS - Milleral
+90 332 2390141
www.milleral.com

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Omas
+39 049 9330297
www.omasindustries.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Sangati Berga
+85 4008 5000
www.sangatiberga.com.br
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Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zaccaria
+55 19 3404 5700
www.zaccaria.com.br

Moisture measurement
Brabender
+49 203 7788 0
www.brabender.com

Hydronix
+44 1483 468900
www.hydronix.com

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Mycotoxin management
Adisseo 
+ 33 1 46 74 70 00 
www.adisseo.com

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Nutriad 
+32 52 40 98 24 
www.nutriad.com

Packaging
Aybakar AS
+90 312 398 0247
www.aybakar.com.tr

Cetec Industrie
+33 5 53 02 85 00
www.cetec.net

FAWEMA
+49 22 63 716 0
www.fawema.com

Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Mondi Group
+43 1 79013 4917
www.mondigroup.com

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Palletisers
A-MECS Corp.
+822 20512651
www.a-mecs.kr

Cetec Industrie
+33 5 53 02 85 00
www.cetec.net

Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Pellet press
Pelleting Technology 
Netherlands (PTN)
 +3 73 54 984 72
www.ptn.nl

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Viteral
+90 332 239 01 41
http://viteral.com.tr

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Plant
Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Process control
DSL Systems Ltd
+44 115 9813700
www.dsl-systems.com

Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Safe Milling 
+44 844 583 2134
www.safemilling.co.uk

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Rolls
Entil
+90 222 237 57 46
www.entil.com.tr

Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Roller mills

Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Genç Degirmen
+90 444 0894
www.gencdegirmen.com.tr

IMAS - Milleral
+90 332 2390141
www.milleral.com

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Pelleting Technology 
Netherlands (PTN)
 +3 73 54 984 72
www.ptn.nl

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Pingle
+86 311 88268111
www.plflourmill.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Unormak
+90 332 2391016
www.unormak.com.tr

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Roll fluting
Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Reclaim system
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Sifters
Filip GmbH
+49 5241 29330
www.filip-gmbh.com

Gazel
+90 364 2549630
www.gazelmakina.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Pa
za

r Y
er

i

110 | Mart 2020 - Milling and Grain



Pa
za

r Y
er

i

Silos
Behlen Grain Systems
+1 900 553 5520
www.behlengrainsystems.com

Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

CSI
+90 322 428 3350
www.cukurovasilo.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

MYSILO
+90 382 266 2245
www.mysilo.com

Obial
+90 382 2662120
www.obial.com.tr

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

Symaga
+34 91 726 43 04
www.symaga.com

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Top Silo Constructions (TSC)
+31 543 473 979
www.tsc-silos.com

Temperature monitoring
Agromatic
+41 55 2562100
www.agromatic.com

Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Training
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

IAOM
+1 913 338 3377
www.iaom.info

IFF
+495307 92220
www.iff-braunschweig.de

Kansas State University
+1 785 532 6161
www.grains.k-state.edu

nabim
+44 2074 932521
www.nabim.org.uk

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Vibrators
Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Weighing equipment 
Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org Contact: martynan@perendale.co.uk

PLP
+39 05 23 89 16 29
www.plp-systems.com

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Yeast products
Leiber GmbH
+49 5461 93030
www.leibergmbh.de

Phileo
+33 320 14 80 97
www. phileo-lesaffre.com

Pazar Yeri

28TH PRINT EDITION

OUT NOW!
Üyelerden haberler
Brabender, Mercimek ve Buğday Temelli 
Atıştırmalık Ürünlere yönelik kapsamlı 
Üretim Proses Sistemi ile GRAPAS’ın 
2020 yılı Yenilikçilik Ödüllerine aday.

Symaga, 2020 yılında üç yeni 
kurulum projesinin tamamlanışını 
ve Brezilya piyasasındaki konumlarının 
güçlenmesini kutluyor.

FrigorTec GmbH, yığın kurutma ve 
soğutmaya yönelik en yeni çözümlerini 
paylaşmak üzere 9 Mart’ta VIV MEA’daki 
Build my Feedmill Konferansına katılacak.

Uluslararası Değirmencilik Rehberine katılım 
ücretsiz.

Şirketinizin, ürün ve hizmetlerinizin kaydını 
bugün aşağıdaki adresten gerçekleştirin: 

internationalmilling.com

PERENDALE YAYINCILIĞIN 
ULUSLARARASI DEĞİRMENCİLİK 
REHBERİNİN 28. SAYISI ÇIKTI. 
30 yıldır yayımlanan Uluslararası Milling 
& Grain Rehberi (yaygın adıyla IMD), 
değirmencilere ürün veya hizmet 
satmanız durumunda şirketinizin yer 
alabileceği yüksek görünürlük ve 
prestij düzeyine sahip bir rehber. 
IMD, küresel olarak toplam 23.400’ü 
aşkın okura ulaşıyor. 
IMD’nin 28. sayısında, kardeş yayınımız 
olan Milling and Grain’den alınan 
harika makaleler bulabileceksiniz. 
Bu makaleler, önde gelen endüstri 
isimleri ile röportajlar, dünya 
çapında un değirmenlerine, yem 
değirmenlerine ve tahıl depolama 
ve elleçleme imalatçılarına yapılan 
ziyaretleri temel alan örnek olay 
incelemeleri dahil olmak üzere 
değirmencilikteki her bir uzmanlık 
alanından dünya çapında gerçek 
örnekler sunuyor.
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Yüz yıllık bir alan yeniden canlanıyor

1909 yılında kurulan Phénix, modern tekniklerden yararlanan teknik bilgi birikimi 
ve ilerlemeye yönelik kararlılığıyla tanınıyor. Phénix, 1960’lardan bu yana 
depolama siloları ve metal kapaklar alanında uzmanlaşıyor. Bu uluslararası 
deneyimi, Phénix’in Avrupa ve Afrika çapında önemli bir oyuncu olmasını sağladı. 

Yenilikçiliği, özel üretim teknolojisi ve entegre tasarımlı ofisi ile Phénix, küresel tarıma 
yönelik güvenilir bir ortak olmaya devam ediyor. 

Chief Phénix, Nebraska, ABD temelli, üçüncü nesil aile şirketi ve 1954 yılından bu yana 
hizmet odaklı bir imalatçı olan Chief Industries’in bir birimi. Mütevazı bir başlangıçtan, 
yedi markanın dahil olduğu geniş yelpazeli, küresel bir kuruma dönüşmemizi 
çalışanlarımıza, iş birliklerimize ve açık iletişim tarzımıza borçluyuz.

Mevcut Başkan ve CEO DJ Eihusen, “Chief Industries’in gücü, marka ailesinin 
çeşitliliğinden yararlanabilmesi yeteneğinden geliyor.” diye konuştu. “Beraber 
çalışmamız maliyetlerin düşük olmasını, işleri zamanında tamamlayabilmemizi 
ve çalışanlara istihdam sağlamaya devam etmemizi sağlıyor. Gelecek, devamlı 
büyüme bakımından çok parlak görünüyor.” dedi.

Chief Phénix, kısa zaman önce Almanya piyasasındaki sertifikasını aldı ve Avrupa 
Tarım Ekonomisinde öncü konumda yer alıyor. Yeni Alan Yöneticisi Patrice Lepinois, 
“Ana amacımız, çok yüksek ve katı Avrupa standartlarını karşılayan kaliteli ürünler 
sunmak.” şeklinde konuştu. Fransa’nın Rousies topluluğunda yer alan Chief Phénix, 
ChiefIndustries’in tek Fransa şubesi.

Şirketin kısa zaman önce tamamlanan yenilenmesi, güvenlik, çalışanların eğitimi 
vesürekli üretim ile ekipman eğitimleri alanına yakın zaman önce yaptığı yatırımlar ile 
doğrudan bağlantılı. Mitolojideki Anka kuşuna benzer olan Chief, kendini sürekli olarak 
yeniliyor ve devamlı yenilikçi ve maliyet etkin çözümler arıyor.

Yeni 3D yazılımlardan yararlanan her konumda, geniş çaplı ve çeşitli ürün gruplarının 
her biri için marka gelişimi, araştırma ve yeniden geliştirmeye yönelik bir Küresel Tasarım 
Ekibi bulunuyor.

Tarihi olarak da kanıtlandığı gibi birlikten kuvvet doğuyor ve üç konumdan biri 
olan Chief Phénix, Amerika Birleşik Devletleri’nden (Kearney, Nebraska) ticari ve teknik 
anlamda destek alıyor. Chief olarak misyonumuz basit: Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde 
onur ve saygı çerçevesinde hareket ederken müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamaya 
eşi bulunmaz kişisel özen göstermek ve böylece gücümüzü ve istikrarımızı sürdürmek.

Chief Phénix şu anda küresel piyasasını Afrika’ya doğru genişletiyor ve yeni ortakların 
güvenini kazanıyor. Gün geçtikçe büyüyen bir satış ekibi ve sağlam itibarı ile açılmak 
istediği diğer piyasalar arasında Danimarka, Romanya ve Çek Cumhuriyeti bulunuyor. 

Chief’in çalışan sayısının 36’dan 47’ye çıkmasıyla çalışanlarımız şu anda tam kadro 
devam ediyor. 2020’ye başlarken ana odak noktamız, değerli çalışanlarımız ve nihai 
ürünlerimiz olacak.

“Çalışanlarımız yerel, iyi eğitimli ve deneyimli. Alanımızda resmi eğitim diye bir şey yok. 
Deneyimli olanlar teknik birikimlerini yeni çalışanlara aktarıyor. Tam bir ustalık örneği.” 

Özel üretim teknolojisini ve eski ulusal standartların yerini alan EC ile EUROCODE 
standartlarını karşılayabilme becerisini vurgulayan Chief Phénix, uluslararası, ulusal 
ve yerel endüstri çalışanları ve çiftçiler için kişisel ve kaliteli bir hizmet markası sunuyor.

Fransa’da imalat alanında 100 yıllık, silolar ve davlumbazlar ile esnek ve ekonomik 
depolama çözümleri alanında 50 yıllık deneyime sahip Chief Phénix, yeni ve uzun 
bir yaşama yeniden adım atmaya çoktan hazır.

Chief Phénix ürünleri arasında aşağıdakiler yer alıyor:
Endüstriyel ve tarımsal dış mekan siloları 
Iç mekan çiftlik siloları
Oluklu su ve karışım tankları
Konik altlıklar ve zeminler

https://agri.chiefind.com 

Chief Phénix

Pazar Yeri Profil
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Market Place nedir?
Market Place, Milling and Grain dergisi ile kardeş yayınlarımız olan 
Uluslararası Değirmencilik Rehberi ve The Global Miller arasında bir 
işbirliği. 

Market Place, basılı ve dijital ortamları bir araya getirmeyi, daha fazla 
ilgi çekici içerik sunmayı ve görmek istediğiniz içeriklere doğrudan 
bağlantılar sağlamayı hedefliyor. 

Derginin bu sayısı içerisinde bu üç yayının her birinden çeşitli içeriklere 
bağlanan QR kodları ve myMAG bağlantıları göreceksiniz.

KÜRESEL ORTAĞINIZ

Pazar Yeri

Pa
za

r Y
er

i

P Bu sayıda tanıtımı yapılan ürünler PROFIL

102 4B > myMAG.info/e/418 myMAG.info/e/758

6 AGI > myMAG.info/e/575 myMAG.info/e/708

59 ALAPALA > myMAG.info/e/568 myMAG.info/e/741

12 ALMEX > myMAG.info/e/570 myMAG.info/e/711

91 ALTINBILEK > myMAG.info/e/571 myMAG.info/e/793

45 AMANDUS KAHL > myMAG.info/e/572 myMAG.info/e/745

63 ANDRITZ > myMAG.info/e/574 myMAG.info/e/735

74 ANDERSON > myMAG.info/e/579 myMG.info/e/761

49, 51, 53 BASTAK > myMAG.info/e/685 myMAG.info/e/746

77 "BEHLEN > myMAG.info/e/749 myMAG.info/e/748

28 BIOMIN > myMAG.info/e/584 myMAG.info/e/729

87 BROCK > myMAG.info/e/587 myMAG.info/e/752

124 BUHLER > myMAG.info/e/345 myMAG.info/e/762

3 CHIEF > myMAG.info/e/591 myMAG.info/e/704

16 COFCO > myMAG.info/e/589 myMAG.info/e/716

39 Consergra > myMAG.info/e/593 myMAG.info/e/743

108 Cimbria > myMAG.info/e/592 myMAG.info/e/794

89 CSI > myMAG.info/e/590 myMAG.info/e/755

33 Degrimen Makina > myMAG.info/e/331 myMAG.info/e/781

17 DINNISSEN > myMAG.info/e/595 myMAG.info/e/763

101 ERKAYA > myMAG.info/e/596 myMAG.info/e/757

90 EVONIK > myMAG.info/e/691 myMAG.info/e/756

70 EXTRU-TECH > myMAG.info/e/599 myMAG.info/e/738

38 FAMSUN > myMAG.info/e/696 myMAG.info/e/742

31 FAWEMA myMag.info/e/603 myMAG.info/e/778

14 FILIP > myMAG.info/e/601 myMAG.info/e/714

29 FRIGORTEC > myMAG.info/e/604 myMAG.info/e/728

11 FUNDICIONES BALAGUER > myMAG.info/e/605 myMAG.info/e/710

79 GAZEL MAKINA > myMAG.info/e/607 myMAG.info/e/177

22 GIME > myMAG.info/e/680 myMAG.info/e/720

73 GRAINTECHNIK > myMAG.info/e/679 myMAG.info/e/747

30 HENRY SIMON > myMAG.info/e/608 myMAG.info/e/727

54 HYDRONIX > myMAG.info/e/333 myMAG.info/e/332

81,92 IMAS > myMAG.info/e/613 myMAG.info/e/754

12 INTEQNION > myMAG.info/e/615 myMAG.info/e/772

39 IMECO > myMAG.info/e/614 myMAG.info/e/732

BU SAYIDA TANITILAN ÜRÜN VE HIZMETLER

myMAG

99 LAMBTON > myMAG.info/e/616 myMag.info/e/731

37 MYANDE > myMAG.info/e/624 myMAG.info/e/785

21 NABIM > myMAG.info/e/626 myMAG.info/e/719

13 NACHI> myMAG.info/e/773 myMAG.info/e/774

23 NEUERO > myMAG.info/e/627 myMAG.info/e/721

36 NorthWind > myMAG.info/e/782 myMAG.info/e/783

2646 NOVUS > myMAG.info/e/629 myMAG.info/e/724

15 OBIAL > myMAG.info/e/631 myMAG.info/e/715

63 OCRIM > myMAG.info/e/632 myMAG.info/e/740

59 OTTEVANGER > myMAG.info/e/633 myMAG.info/e/737

57 PCE> myMAG.info/e/638 myMAG.info/e/788

61 PINGLE > myMAG.info/e/642 myMAG.info/e/739

19 P.L.P> myMAG.info/e/700 myMAG.info/e/775

29 PTN > myMAG.info/e/639 myMAG.info/e/744

34 PAVAN > myMAG.info/e/337 myMAG.info/e/733

97 PORT TARRAGONA > myMAG.info/e/712 myMAG.info/e/713

26 RED-RESTORATION > myMAG.info/e/777 myMAG.info/e/776

2 SATAKE > myMAG.info/e/645 myMAG.info/e/705

85 SELIS > myMAG.info/e/649 myMAG.info/e/730

41 SILOS > myMAG.info/e/650 myMAG.info/e/734

107 SIWERTELL > myMAG.info/e/651 myMAG.info/e/354

84 STATEC-BUILDER > myMAG.info/e/791 myMAG.info/e/792

4 SUKUP > myMAG.info/e/652 myMAG.info/e/706

75 SYMAGA > myMAG.info/e/682 myMAG.info/e/722

9 TAPCO > myMAG.info/e/658 myMAG.info/e/709

57 TSC > myMAG.info/e/656 myMAG.info/e/736

27 TEKPRO > myMAG.info/e/660 myMAG.info/e/726

71 THE ESSMUELLER > myMAG.info/e/597 myMAG.info/e/725

69 VAN ARSEN > myMAG.info/e/662 myMAG.info/e/750

65 VIBRAFLOOR > myMAG.info/e/664 myMAG.info/e/789

83 VIBRONET > myMAG.info/e/663 myMAG.info/e/790

5 VIGAN > myMAG.info/e/665 myMAG.info/e/760

89 WENGER > myMAG.info/e/666 myMAG.info/e/753

18 WYNVEEN > myMAG.info/e/667 myMAG.info/e/717

25 YEMMAK > myMAG.info/e/668 myMAG.info/e/167

19 YENAR > myMAG.info/e/670 myMAG.info/e/718

98 ZACCARIA > myMAG.info/e/671 myMAG.info/e/759

55 ZHENGCHANG > myMAG.info/e/698 myMAG.info/e/751

MAG TV
MAG TV, Milling and Grain dergisinin 
video kanalı. Bu kanalda yeni 
ürünler hakkında içerikler, endüstri 
profesyonelleri ile röportajlar, 
endüstri etkinlikleri hakkında 
içerikve daha fazlası bulunuyor

myMAG bağlantıları
myMAG bağlantıları, tarayıcıya 
girdiğinizde sizi doğrudan içeriğe 
aktaracak kısaltılmış hiper bağlantılar

mymag.info/e/37

KÜRESEL ORTAĞINIZ
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Kısa zaman önce Amerika Yem Endüstrisi Birliğinin 
(AFIA) Başkanlığı ve CEO’luğu görevini üstlendiniz. Yem 
endüstrisi hakkında ilk izlenimlerinizden bazıları neler? 
Hayvansal gıda endüstrisi hakkında ilk izlenimim dinamik bir 
endüstri olması. Bu endüstride yenilikçilik, hayvan besinleri 
ve yemlerini, günümüz dünyasında karşılaştığımız güçlüklerin 
bazılarına yönelik bir çözüm haline getirmek konusunda 
kilit bir rol oynuyor. Hayvansal gıda endüstrisi, gıda üreten 
hayvanlar ve evcil hayvanlar bakımından merkezde yer alıyor. 
Bunun nedeni, mısır ve soya gibi birçok gıda malzememizi 
çiftçilerden almamız ve ürünlerimizi son olarak yine çiftçilere 
ve çiftlik sahiplerine satmamız. Biz, özellikle ilerleyen yeniliklere 
baktığınızda çok heyecan verici bir yer olan bu sistemin bir 
parçasıyız.

Sizi yem endüstrisindeki mevcut görevinize yönelten 
şey ne oldu?
Her zaman geçmiş deneyimimin çok karmaşık olduğunu 
söylerim. Kariyerime akademik çevrede çiftçiler ile çalışarak, 
onlara gelecek yılda piyasaların durumunu anlama konusunda 
yardımcı olacak canlı hayvan tahminleri geliştirerek giriş yaptım. 
Eğitimim tarımsal ekonomi üzerine olduğundan aldığım eğitim 
endüstriye yaklaşımımı belirliyor. Ardından, doğrudan bir çiftçilik 
kurumunda çalışmaya başladım. 1990’ların sonlarına doğru, 
endüstrinin ilk kez sürdürülebilirlikten bahsetmeye başladığı bir 
dönemdi. Bu dönem, çiftçiler ile doğrudan çalışmak ve onlara 
ticari ve çevresel bakımdan güçlük oluşturan sorunları ele 
almak bakımından ilginç bir dönemdi. Ardından ABD hükümeti 
Tarım Bakanlığının Dış Tarım Departmanında çalıştım ve ticari 
ortaklarımız ile yakın çalışmalar gerçekleştirdim. Yönetimdeki 
değişikliğin arından kısa bir süre için mısır işleme endüstrisinde 
çalıştım. Daha sonra, ABD hükümet işleri programının bir parçası 
olarak teknoloji alanında (böcek ilaçları ve biyoteknoloji) 
önemli bir tarım işletmesine danışmanlık yaptım. Ardından üç 
yıllığına Çiftlik Vakfında çalışmaya başladığımda danışmanlığa 
ara verdim. Bu görev, duruma genel olarak bakıp nötr bir 
konumdan değerlendirmeler yaparak politika görüşmelerine 
katkı sağlamaya yönelik çok büyük bir fırsat oldu. Endüstri 
için danışmanlık yapmaktan ve sektörü etkileyen kararların 
gelişiminde rol almaktan keyif aldığımı fark ettim. Bu da, AFIA’ya 
katılmaktan çok heyecan duymamın nedenlerinden biri oldu.

Mevcut rolünüz uluslararası düzeyde nasıl bir etkiye sahip? 
Yurt içi endüstriyi küresel bağlamdan ayrı değerlendirmek 
imkansız. Lisans üstü eğitimimin büyük bir bölümü uluslararası 
ticaret üzerineydi. Bu nedenle, yurt içi sektörümüzün küresel 
ortamda nasıl bir yer aldığını uzun süre inceledim. Şimdi de 

AFIA’da odaklandığım kilit öncelik taşıyan alanlardan biri. 
Çalışanlarımıza kısa zaman önce yeni ticari uzmanlar ekledik. 
Bu da benim ilgi alanımla mükemmel biçimde örtüşüyor. 
Şu anda Uluslararası Yem Endüstrisi Federasyonu’nun (IFIF) 
kurulunda ve bölgesel ve küresel düzeyde canlı hayvan ve 
kümes hayvanları yemlerinde kullanılan yem malzemelerinde 
Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri (LCA) gerçekleştiren Küresel 
Yem LCA Enstitüsü’nün kurulunda yer alıyorum. AFIA’da ticaret 
bakımından sağlam bir programımız var.

ABD ve Çin arasında devam eden ticari savaş yem 
üretimini etkiliyor mu? 
Endüstriyi etkilediği kesin. Çin’den birçok gıda maddesi 
alıyoruz ve Çin, birçok AFIA üyesi için önemli bir ihracat 
piyasası. Karşılaştığımız en büyük sorun, şirketlerin konumlarına 
karar vermesi sürecinde ticari gerilimlerin işletme planlama 
aşamasına getirdiği belirsizlik oldu. Birinci aşama ticari anlaşma 
birçok kaygımızı ele aldığından bu anlaşmanın sonucu bizi çok 
mutlu etti. Bu kaygılarımızdan biri, Çin’e ihracat yapabilmek 
için tesislerin kaydedilmesi işlemi. Bu süreç bazı tesisler için 
neredeyse on yıllık bir gecikme yaşadı. Artık Çinli yetkililerin 
istediği yüksek standartları halihazırda karşılayan tesislerin 
kaydı için Çinli yetkililerin ABD’den yetkililer ile çalışacağı 
planlı bir süreç bulunuyor. Ikinci öncelik ise geviş getiren 
hayvanlara yönelik gıda malzemeleri üzerindeki yasağı 
kaldırmaktı. Kümes hayvanlarına yönelik gıda malzemeleri 
yasağının kalktığını görmekten çok mutlu olduk. Görüşmeler 
zorlu geçti, ama uygulama süreci de güçlükler içerecek. Çinli 
yetkililer ile etkileşim halinde olabilmek için uygulanabilir bir 
planın benimsendiğinden emin olmak üzere ABD’li yetkililer 
ile görüşmelere devam edeceğiz. 

Antibiyotik kullanımı, GDO’lar, hayvan sağlığı ve gıda 
güvenliği önemli konular olmaya devam ediyor mu? 
Bu kaygılar çevresel kaygılardan nasıl etkileniyor?
Birçok bakımdan bunlar birbirlerine doğrudan bağlı. Antibiyotik 
kullanımı hayvan sağlığı için kritik önem taşıyor, ama bir yandan 
da antibiyotiklerin kararında kullanımına yönelik daha katı 
yönetim protokolleri çıkarıyoruz. Hayvan sağlığı, GDO’lar ve 
antibiyotik kullanımı gibi konuların tümü, tüm tarım işlemleri için 
sürdürülebilirlik modelimiz ile doğrudan bağlantılı. Çevreden 
bahsederken yalnızca bir konuyu diğerlerinden ayrı olarak ele 
alamayız; hepsi birbirine bağlı. Bizim yaklaşımımız, bu kaygıların 
ön planda ama bağlam içerisinde olmasını sağlamak. 

Yem endüstrisinin çözümün bir parçası olduğunu düşündüğümden 
çevre hakkındaki diyaloglar beni heyecanlandırıyor. Yapmak 

Amerika Yem Endüstrisi Birliğinin (AFIA) CEO’su ve Başkanı olan ve görevine Ekim 2019’da 
başlayan Constance Cullman, kariyerine çiftçileri destekleyerek, onlara canlı hayvan 
tahminlerinde ve gelecek yılda piyasaların durumunu anlama konusunda yardımcı olarak 
akademik çevrede giriş yaptı. Kendisi, tarımsal ekonomi eğitimi aldığından endüstri sorunlarına 
yönelik tutumu bu eğitimden etkileniyor.
Eğitiminin ardından, endüstrinin ilk kez sürdürülebilirlik konularından bahsetmeye başladığı 
1990’ların sonlarına doğru, doğrudan bir çiftçilik kurumunda çalıştı. Bu dönem, çiftçilere 
ticari ve çevresel bakımdan güçlük oluşturan sorunlar bakımından ilginç bir dönemdi. 
Cullman, bu deneyiminin ardından, ülkenin ana ticari ortakları ile birlikte çalışmak için 
ABD hükümetinin Dış Tarım Departmanında çalıştı. Sonrasında ise, hükümet işleri programının 
başkanı olarak teknoloji alanında (böcek ilaçları ve biyoteknoloji) önemli bir tarım işletmesine 
danışmanlık sağlamak üzere mısır işleme endüstrisine katıldı.
Milling and Grain, Cullman ile Ocak ayının sonlarına doğru ABD’de Atlanta, Georgia’da 
gerçekleştirilen IPPE 2020 sırasında AFIA standında görüşme fırsatı buldu.

röportaj Constance Cullman, CEO ve Başkan, AFIA
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istediğimiz şeylerden biri, insanların tüm beslenme 
seçeneklerinin sonuçları olduğunu anlamasını sağlamak. 
Örneğin, ABD’de herkes vegan olsa bu durum sera gazı 
salınımlarını yalnızca yüzde 2,5 kadar düşürür. Bu insanların 
beslenme biçimlerindeki besin değeri kaybına değer mi? 
Ayrıca, burada ekonominin diğer sektörlerinde kullanılan 
diğer hayvansal ürünler göz önünde bulundurulmuyor. 
Insanlar sonuçları pek anlamadan sihirli bir çözüm yolu 
bulmak için acele ediyor. 

Bu mesajı genel halka nasıl duyurabiliriz?
Önce ne yaptığımızdan ve sistemlerimizin durumundan 
bahsetmemiz gerek. Ben endüstriyi savunmaya 
çalışmıyorum, olanları ve değer tekliflerimizin neler 
olduğunu açıklamaya çalışıyorum. Bu alanlarda birçok 
uzman var ve bunları gösteren bilimsel sonuçlara ne 
kadar dikkat çekebilirsek bizim için o kadar iyi olacak. 
Aynı zamanda iş yapma biçimimiz ve yaptıklarımızın 
halkın değerlerini nasıl yansıttığı hakkında şeffaf olmamız 
gerek. Insanlara neler yaptığımızı anlatmamız ve sonra 
da kanıtlamamız gerekiyor. Benim uzun vadedeki 
vizyonum, uluslararası topluluklar ile olan etkileşimimizi 
arttırmak; dünyanın diğer yerleri ile nasıl iş ve ticaret 
yaptığımıza, dünya çapında besin gereksinimlerini nasıl 
karşıladığımıza ve çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz 
ticari kurallar ve standartların yenilikçiliği ve bilimi 
desteklediğinden emin olmaya odaklanmak. 

Dünya nüfusunun büyük bir bölümü hayvansal 
tarımdan iyi bir biçimde yararlanamıyor ve 
yem endüstrisi bu konunun merkezinde yer 
alıyor. Sizce kalkınmış ülkeler kalkınmakta 
olan ülkelere gıda tedariği bakımından 
daha fazla yardımcı olacak mı?
Ben, kalkınmakta olan ülkelerin iyi ve etkin 
çalıştığını kanıtladığımız bazı teknolojilere 
aynı şekilde erişim sağlamasının gerekli 
olduğunu düşünüyorum ve bu teknolojiler 
boyut bakımından nötr. Yem endüstrisinin 
güzelliği bu; boyut bakımından son 
derece nötr bir teknoloji. IFIF’in bir üyesi 
olarak birçok kapasite oluşturma ve 
destek etkinliği gerçekleştiriyoruz ve 
bu inisiyatiflere çok sıcak bakıyoruz. 
Kalkınmakta olan ülkelerin hayvan 
gıdası sektöründeki girişimcileri 
için destek sağlama ve özgürlük 
oluşturma yoluyla vatandaşlarına 
birçok fayda sağlayabileceğini 
fark etmesini istiyoruz. Daha az 
ile ne kadar çok üretebilirsek 
çevre üzerinde de o kadar 
az etki bırakırız. Bu küçük bir 
sorun değil ve bunu bir günde 
çözmemiz beklenemez. 
Ancak, durumumuz hakkında 
farklı bir vizyon sunuyoruz. 

Eklemek istediğiniz 
başka bir şey var mı?
Ben inanılmaz iyimser 
bir insanım. Bence 
karşılaştığımız birçok 
güçlük bulunuyor, ama 
hem endüstri hem toplum 
hem de çevre alanında 
bu güçlüklerin üstesinden 
gelebileceğimizi 
düşünüyorum ve bu 
üçünün arasında güçlü bir 
bağ olduğunu 
düşünüyorum.

VİDEO: Amerika Yem Endüstrisi Birliği 
Başkanı ve CEO’su Constance Cullman 
ile röportaj

myMAG.info/e/770
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KİŞİLER ENDÜSTRİNİN YÜZLERİ
Eric Werth, Brock Grain Systems için Bölge Yöneticisi seçildi

TTB Inc. Işletme biriminde Satış Müdürü John Tuttle’a göre, Eric Werth, Brock Grain 
Systems’ın Bölge Yöneticisi seçildi. Werth, yeni görevinde Brock’un Batı Mısır 
Kuşağında ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Pasifik Kuzeybatı bölgelerindeki 
satıcıları ile yakın çalışmalar gerçekleştirecek ve satıcıların işletmelerini büyütmesine 

ve Brock’un depolama, elleçleme, kondisyonlama ürün grupları ve tahıla yönelik yapısal 
ürünlerini daha iyi tanımasına yardımcı olacak.

Werth, Brock’a katılmadan önce Kansas ve Nebraska’da tahıl asansörlerinde denetim ve 
yönetim görevlerinden oluşan 20 yılı aşkın deneyimi dahil tahıl işlemleri ve taşıma alanında 
23 yılı aşkın bir deneyim elde etti. Werth, tahıl endüstrisindeki bu köklü deneyimine ek olarak 
tahıl işlemleri ve OSHA uyumuna yönelik güvenlik ve sağlık eğitimleri alanında birçok kursu 
tamamladı.

Glenn Ferriol, Hamlet Protein’e katıldı

Genç hayvanlara yönelik soya proteini ürünleri alanında küresel bir lider 
konumundaki Hamlet Protein, şirketin Asya-Pasifik bölgesi çapında hızlı büyüme 
hedefi doğrultusunda yeni yerel çalışanların işe alınacağını duyurdu. Vietnam ve 
Filipinler’e yem endüstrisinde köklü deneyimlere sahip alan satış yöneticileri atandı. 

Glenn Ferriol, Hamlet Protein’e, Filipinler, Malezya ve Endonezya Alan Satış Yöneticisi olarak 
katıldı. Ferriol, Filipinler’de Taguig City temelli çalışıyor ve kariyeri süresince çeşitli çok uluslu 
şirkette çalıştığından hayvan besinleri ve hayvan sağlığı endüstrisinde derin deneyim sahibi.

Ferriol, “Hamlet Protein’e katıldığımdan dolayı çok mutluyum ve şirketi Asya’ya yönelik 
büyüme hedeflerine ulaşması için desteklemeye hazırım.” şeklinde konuştu.

Hamlet Protein’in CEO’su Erik Visser, “Son iki yıl boyunca, Çin’de, merkezi Qingdao’da 
bulunan kendi satış kurumumuza yatırım yaptık ve yerel piyasanın güçlüklerini tamamen 
anlayan yetenekli endüstri profesyonelleri ile müşterilerimize yakın olmanın etkisini net bir 
şekilde görebiliyoruz. Asya’daki çözümlerimizin potansiyeline önem veriyoruz ve domuz ile 
kümes hayvanlarına odaklanacağız.” dedi.

Sukup Manufacturing Co. Şirketinde Liderlik Değişimi

Steve Sukup, kısa zaman önce Sukup Manufacturing Co. Şirketinin Başkanlığı ve 
CEO’luğu görevini devraldı. Eski Başkan Charles Sukup, Kasım 2019’da Müdürler 
Kurulu Başkanlığına yapacağı planlı geçişini duyurmuştu. Hem Steve Sukup hem 
de Charles Sukup, 1995 yılından bu yana eski görevlerini devam ettirdi.

Başkan Yardımcısı ve Finans Direktörü şeklindeki eski görevinde Steve, şirketin 
yenilikçiliği ve büyümesi için çok önemli bir görev oynadı. Yaptığı katkılar arasında tahıl 
silosu ürün grubunun geliştirilmesi, imalat kapasitesinin arttırılması ve ticari satışlarda 
Sukup’un ayak izinin büyütülmesi bulunuyor. Steve, Başkan ve CEO olarak günlük işlerden 
ve şirketin dünya tahıl tedariğinin sürdürülüp korunmasına yönelik misyonunun stratejik 
biçimde ilerletilmesinden tamamen sorumlu olacak.

Steve, “Yenilikçilik, 1963 yılında babam Eugene’in orijinal Stir Way Automatic ürününden 
bu yana Sukup olarak kimliğimizi oluşturuyor.” dedi. “Bir aile şirketi olarak başkanlık 
görevinde önceliğim, müşterilerimiz ile yakın ilişkilerimizi sürdürerek büyük ve kurumsal 
rakiplerimizin daima önünde gitmek olacak. Sukup, tarım endüstrisinin gereksinimlerini 
anlaması ve bu gereksinimleri etkin bir şekilde ele almak üzere yenilikçi çözümler sağlaması 
ile tanınıyor. Başkanlık görevine başlamak ve üçüncü nesil aile üyelerimiz ve kararlı çalışan 
ekibimiz ile çalışmalarımıza devam etmek için sabırsızlanıyorum.” diye konuştu.

Marshall Bird, Kice Industries’e katıldı

Kice, kısa zaman önce Marshall Bird’ün Satış Başkan Yardımcısı olarak atandığını 
duyurdu. Bird bu rolünde Kice’ın geniş ürün ve hizmet grubunun büyümesini 
yönetmeye yönelik tüm satış sorumluluklarını üstlenecek.

Bird, “Kice Industries, dünya standartlarında insanlar ve kapasitelerin yer 
aldığı çoklu endüstri endüstriyel hava sistemi çözümleri temelli bir şirket.” diye konuştu. 
“Bu kadar etkileyici bir ekibe katılacak ve müşterilerimizin gereksinimlerini anlayıp bunları 
karşılamaya, çevresel yönetime ve dolayısıyla toplum için değer oluşturmaya odaklanacak 
olmaktan dolayı heyecan duyuyorum.”

Kice Industries’in Başkanı ve CEO’su Drew Kice, “Marshall’ın bize katılıyor olması 
heyecan verici. Çalışanlarımız, önümüzdeki fırsatlara hazırlanmak için son birkaç yıldır 
son derece sıkı çalışıyor. Hikayemizi dünya ile paylaşmaya hazırız. Marshall, ekibimize 
30 yılın üzerinde işletme geliştirme deneyimi getiriyor ve bu çabalarımıza liderlik etmek 
için mükemmel bir isim.” dedi.
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