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KÜRESEL ORTAĞINIZ

Bu sayıda:

COVID-19 VE DEĞİRMENCİLİK
ENDÜSTRİSİ
Küresel güncellemeler

• Tahıl işleme endüstrisinde
yangın ve patlamaya karşı
koruma
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• Un değirmenciliği – Sağlığa
duyarlı pazar için katma değer
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• Daha iyi tahıllara erişimin
sağlanması

Arşivimizi ve derginin
diğer dillerdeki basımını
telefonunuzdan
okuyabilirsiniz!

• Tahıl depolamanın kısa bir tarihi
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• Yemin geleceğini güvence altına
almak
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millingandgrain-tr.com

®

Grain Storage

Dryers

Lemanco Bulk Bin Systems

Caldwell Grain Conditioning

Material Handling Systems

Catwalk and Tower Systems

Our mission is to provide unparalleled personal attention to meeting the
needs of our customers while treating all stakeholders with dignity and
respect, thereby ensuring our strength and stability.
Visit:agri.chiefind.com

Facebook:@chief.agri

Twitter:@chief_agri

COMMERCIAL BINS

• 48 m Diameter Bins (20321-48262 mt)
• Peak Load Rating (6804-45360 kg)
• Hopper Bins (3.7 m-14.6 m)

COMMERCIAL DRYERS

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

STEEL BUILDINGS

COMMERCIAL SWEEPS

BUCKET ELEVATORS

COMMERCIAL CONVEYORS

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

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

• Industrial Strength
• Built To Last
• Higher Elemental Resistance
• Capacity includes (984-1688 t/h)
• Dust-tight and waterproof
• Patented hip-style weather-tight cover
• Catwalks

Sukup Worl d H eadquart ers - S hef f i e ld , Io w a U SA • w w w.su ku p .co m • in fo @su ku p .co m
For service in Europe contact:

Sukup Europe A/S
Hedensted, Denmark
Tel +45 75 68 53 11 • Fax +45 75 68 54 70
info@sukup-eu.com • www.sukup-eu.com

Pneumatic or Mechanical
Ship Loaders & Unloaders
Port Equipment - Turnkey Projects

Your Solution starts here !
VIGAN Engineering s.a. Rue de l’Industrie, 16 - 1400 Nivelles - Belgium
Tél.: +32 67 89 50 41 • Fax : +32 67 89 50 60 • www.vigan.com • info@vigan.com

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

AGGROWTH.COM | @AgGrowthInl
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Önümüzde dört gözle beklediğimiz pek çok fuar var
Dünya çapında etkisini gösteren
COVID-19 krizi nedeniyle,
tüm dünyada etkinlikler
iptal edildi veya ertelendi.
VICTAM Corporation ve VIV
yönetim ekipleri de Bangkok'ta
2020 yılının ikinci yarısında
yapılacak olan VICTAM and
Animal Health and Nutrition
Asia 2020’yi de ertelemek
zorunda kaldı.
Dünyadaki durum hâlâ ciddiyetini korurken ve çözülmenin
çok ötesindeyken, Temmuz ayında bir etkinlik düzenleme
riskini alamayız. COVID-19 dünya çapında işletmelerin
çalışma düzenlerini hâlâ alt üst ediyor ve şu anda fuarda yer
almak müşterilerimizin önceliği olmadığına karar verdik.
Fuarı bu yılın ikinci yarısı için bir tarih üzerine konuştuk ama
hem sağlık açısından hem de maddi açıdan dünyadaki durum
o zaman da belirsiz olacağı için etkinliği 18-20 Ocak 2022
tarihine ertelemenin piyasa ve katılımcıların yararına olacağına
karar verdik. Bu şekilde, durumun ve işlerin normale dönmesi
için daha çok zaman tanımış olacağız.
Bu da bizi, bu pandemi bittikten ve hayat normale geri
döndükten sonra gelecek etkinlikler konusunda nasıl
ilerleyeceğimiz sorusuna getiriyor. Şimdilik, görünüm
temkinli bir şekilde olumlu görünüyor ve kısıtlamalar
kaldırılır kaldırılmaz etkinliklerimize devam etmeyi
umuyoruz. Gerekirse, o zamana kadar tüm katılımcılarımızın
ve ziyaretçilerin etkinliklerimizde kendilerini güvende
hissetmelerini sağlamak için fazladan güvenlik kuralı
uygulayacağız.

Sebas van den Ende

Bunun yanı sıra, ileride daha uzun bir kısıtlama süresinin
gerekmesi durumunda, çevrimiçi etkinlikler gibi pazarımızı
ziyaretçilere ve katılımcılara sunmanın alternatif yollarını
arıyoruz. Çevrimiçi etkinlik konusunda, yüzde 100 sanal
bir etkinlik ile sosyal mesafeye dikkat eden katılımcılar ve
çevrimiçi katılımcılardan oluşan fiziksel bir etkinliğe kadar tüm
seçenekleri değerlendiriyoruz.
Mevcut duruma rağmen, etkinliklerin şu anki şekillerinde
yeniden başlayacağına inanıyoruz ve Victam Corporation
geçtiğimiz birkaç ay içerisinde birkaç ortaklık yaptığını
duyurmuştu, biz de gelecek etkinlikler için sabırsızlanıyoruz.
Parantez Uluslararası Fuarcılık ile birlikte, IDMA Fuarı için
başarımızı ve deneyimimizi birleştirdik. Bu iki şirket,
18-21 Mart 2021’de etkinliği İstanbul’da yeni bir isim altında
düzenleyecek: IDMA AND VICTAM EMEA. Bu etkinlik,
tahıl, un ve yem endüstrileri için yapılan 9. uluslararası etkinlik
olacak.
Victam Corporation and VIV, ortaklıklarını 2022’de de
devam ettirecek ve 31 Mayıs – 2 Haziran 2022 tarihleri
arasında Hollanda, Utrecht’te Jaarbeurs fuar alanında
VICTAM International and VIV Europe’ı beraber
düzenleyecekler.
Bu da VICTAM International fuarı’nın Almanya, Köln’den
çıkarak 1965 yılında ilk kez düzenlendiği yere, evine, Hollanda,
Utrecht’teki Jaarbeurs’a döneceği anlamına geliyor. VIV
Europe and VICTAM International aynı yerde ama farklı
salonlarda düzenleneceği için fuarın kuruluş düzeni Asya’daki
düzenden farklı olacak.
Umarız herkes sağlıklıdır ve güvendedir. Biz de gelecek
etkinliklerimizden birinde herkesi karşılamayı bekliyoruz!
Sebas van den Ende, Genel Müdür, VICTAM Corporation
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Birleşik Krallık’taki değirmenciler un
talebini karşılamak için 7/24 çalışıyor

Pandemiyi detaylıca ele almak

Yıllar içerisinde Chief, “tokalaşılıp, yüz yüze, bir
fincan kahve eşliğinde” konuşulan türden bir
şirket olarak itibar kazandı.

Artık hepimiz tecritte olduğumuzda
göre, COVID-19’un etkileri neredeyse
günlük hayatımızın her kısmında kendini
gösteriyor.
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Tahıl işleme endüstrisinde yangın ve
patlamaya karşı koruma

COVID-19
Kriz zamanlarında bir araya gelmek

Tahıl işleme endüstrisi ve özellikle un ve
yem değirmenleri, ince taneli tahılın ve
un tozunun meydana gelmesi nedeniyle
son derece yanıcıdırlar.

Yakın geçmişte, Amerikalılar ilk defa boş market
raflarıyla karşılaşıyor, mağazalara girmek için uzun
sıralarda bekliyor ve restoranları kapalı görüyorlar.
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Yıllık Abonelik Ücretleri
Birleşik Krallık için: 100£
Diğer ülkeler için: 150$ veya 133€
Milling and Grain, COFCOET
ile ortak çalışmalar
yürütmektedir.

Daha fazla bilgi için:
www.millingandgrain.com
http://gfmt.blogspot.co.uk

Değirmencilik

Haberleri
Milling and Grain
Rongorongo Live
stüdyosu

D

eğirmenciler ve değirmencilik endüstrisi için önem arz eden konuların
etkileşimli bir şekilde tartışılmasını mümkün kılmak üzere Milling and
Grain dergisinde MAG TV Kanalı’nı tamamlayacak yeni bir video
stüdyosu kurduk.
Rongorongo Live isimli bu stüdyoyu, burada Cheltenham’daki ofislerimizde kurulan bir
stüdyo ama COVID-19 yüzünden yaşanan bu tecrit durumundan dolayı şu anda ülkenin
farklı yerlerindeki ve dünya çapındaki uzak ofislerimizden yayın yapmak zorundayız!
Rongorongo Live, kendilerini ilgilendiren ve ele alınması gereken konuları
tartışmak üzere değirmencilik endüstrilerimiz içerisinde ve ilgili endüstrilerdeki
liderleri ve uzmanları davet edecek.
Gıda üretim endüstrilerimize, gıda güvenliği, gıda güvenirliği, ticaretin ve
yönetmeliklerin gıda arzı üzerindeki etkisi ve üretim süreçlerinin şu ana kadar hiç
olmadığı kadar yoğun bir dünyada karşı karşıya kaldığı diğer birçok husus ile ilgili
yapılacak tartışmalara katılmaları için bir fırsat sunuyoruz.
Hepimizi ilgilendiren, gündemimizi meşgul eden COVID-19, küresel gıda tedariki
konusunda yaşanacak sıkıntılar için ne gibi hazırlıklar yapmamız, bunlardan nasıl
kaçınmamız veya bunlara nasıl yanıt vermemiz gerektiğine odaklanmamıza neden oldu.
Toplumlara yalnızca hoşlandıkları gıdaları değil, aynı zamanda güvenli ve uygun
fiyatlı gıdalar tedarik etmek, hepimizin amacı. Bu amaçla, Rongorongo Live bizi
zorlayan bu gibi sorunlara ses verecek. Rongorongo kelimesi de "nutuk çekmek,
nakletmek ve tekrarlayıp durmak" anlamına gelen eski bir Güney Pasifik kelimesi;
bu bağlamda, yeni açılan video stüdyomuz da endüstrilerimiz için ortak bir tartışma
platformu görevi görecek.
Milling and
Grain’in
Yönetici
Editörü
Vaughn
Entwistle ile
Röportaj

myMAG.info/e/829
COVID-19
pandemisi ve
değirmencilik
endüstrisiyle
ilgili Birleşik
Krallık,
NABİM’in
Genel Müdürü
Alex Waugh
ile Röportaj

Milling and Grain’in Mayıs
sayısında COVID-19 için özel bir
bölüm yer alıyor. Burada virüsün
dünya çapındaki gıda ve yem
endüstrilerini nasıl etkilediğine
göz atıyoruz. Her türlü kesimden
değirmencilik kuruluşları,
fabrika yöneticileri ve makine
işleme şirketleriyle konuştuk
ve gıda ve yem endüstrilerinin
koronavirüs tehdidine rağmen
kaliteli ürün üretmeye devam
edebileceklerinden emin
olduklarını söylemekten
mutluluk duyuyoruz.
Çin, virüsten sonra toparlanmaya
başlamışken ve insanlar da
işlerine geri dönerken, Famsun
gibi şirketler rekor seviyesinde
satış alıyorlar ve COFCO gibi
kuruluşlar maske ve çeşitli kişisel
koruma donanımları dağıtarak
endüstrinin toparlamasına yardımcı
olabileceklerini bildiriyorlar.
Dünyanın diğer yerlerindeki şirketler
ise virüsün işlerini etkilemesine
izin vermiyor ve uluslararası alanda
kaliteli çözümler üretmeye ve bu
çözümleri ihraç etmeye devam
ediyorlar. Gıda ve yem üretim
şirketleri de ürünlerinin hijyenik
ve müşteriler için güvenli olmasını
sağlamak amacıyla ek sağlık
önlemleri uyguluyorlar. Çiftçilerin
hâlâ hasat ettikleri malzemelere
yönelik çözümlere erişim sağlamaları
gerekiyor, bu nedenle depolama
şirketleri silo ve tahıl ambarı üretimi
için çok çalışmaya devam ediyor.
COVID-19 tüm dünya için
kesinlikle büyük bir tehdit oluştursa
da yem ve gıda endüstrileri herkesin
ihtiyaç duyduğu kaliteli gıdaya
erişim sağladığından emin olmak
adına hız kesmeden büyüyorlar ve
çalışmaları sürdürüyorlar..
gfmt.blogspot.com
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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.

Değirmencilik Haberleri

Glütensiz formülasyonlar üzerine bir
çalışma yayınlandı

B

uğday ununda su soğurumunu belirlemek için bazı
standartlar bulunuyor. Ancak glütensiz ürünler için
henüz oluşturulan bir standart yok. Şimdiye kadar,
su ekleme işlemi, deneme yanılma yöntemiyle ya da
tarifteki içeriklerin Su Tutma Kapasitesi’lerinin (WHC) tek tek
hesaplanması ile gerçekleştiriliyordu.
İrlanda’da bulunan University College Cork üniversitesinde,
Farinograph-TS, glütensiz hammaddeler ve formülasyonlar için su
ekleme işleminin araştırılması amacıyla Farino-Add-S300 aracı ile
birlikte kullanıldı. Bu konuda, çeşitli hidrokolloidler içeren glütensiz
formülasyonlar üzerinde çalışıldı. Hidrokolloidler genellikle
glütensiz tariflerin yapılarını geliştirmeye yardımcı olmaktadır.
Su ekleme süreci, önce tarifteki içeriklerin WHC’lerinin tek tek
belirlenmesi ile yapılan hesaplamayla ve sonra da Farinograph
ile geliştirildi. Bunun ardından tarifler pişirildi ve ekmeklerin
kalitesi, hacmi, dokusu ve hücre yapısı belirlenerek değerlendirildi.
Böylelikle, su ekleme işleminde yapılan ayarlamanın pişmiş
ürünler üzerindeki etkisi incelendi.
Elde edilen sonuçlar, Farinograph’ın glütensiz tariflerde su
ekleme işlemini optimize etmek için kullanılabilecek uygun bir
ölçüm cihazı olduğunu gösterdi. Su eklemenin yanı sıra, hamurun
yoğurma özelliklerini ve stabilitesini incelemek de mümkün. Cihaz,
ayrıca, tarifteki tüm unsurların etkisini de dikkate alıyor. Bu şekilde,
cihaz glütensiz pişmiş ürünlerin üretimindeki karıştırma sürecini
iyileştirmeye ve en uygun karıştırma süresini belirlemeye yardımcı
oluyor. Bu sonuçlar, sabit sıcaklıkta yoğurma haznesi gibi parçalarda
yapılan ölçüm ile elde edildiği için, tekrarlanabilir sonuçlardır.
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Genişletilmiş
uygulama
yelpazesi:
Brabender
Farinograph,
glütensiz unların
su emilimini ve
FarinoAdd-S300
yardımı ile elde
edilen hamurların
yoğurma
özelliklerini
belirleyebiliyor.

Plastik hamurun
sadece birkaç
basit adımda
incelenmesi
mümkün.
Brabender
Farinograph’da
kullanılabilen
FarinoAdd-S300
aksesuarı ile
glütensiz unlarla
yapılan hamurların
reolojik özelliklerini
belirlenebiliyor.

Çalışmayı aşağıdaki bağlantıdan
indirebilirsiniz:
myMAG.info/e/823

Değirmencilik Haberleri

Go West! GEA hijyenik santrifüj
pompaları ABD pazarında

G

o West, 2020 yılında ABD pazarını fethetmeyi
amaçlayan GEA’nın sunduğu pompa ürünlerinin
sloganı. GEA uzmanları Martin Zickler ve Dave
Medlar’a göre, ABD pazarı zor bir pazar ve bu
pazarda başlangıçtan itibaren her şeyi doğru yapabilmek için
önceden planlama yapmak gerekiyor. İşte tam da bu yüzden
bir söz vermeden önce hizmet ağını ve yerel montaj hattını
kurdular. GEA pompaları, ABD’deki süt ürünleri, ilaç,
yiyecek ve içecek pazarlarına yeni bir düzeyde bir kalite,
verimlilik ve hijyen sunacak.
GEA, 2015 yılı Haziran ayında lider bir Alman pompa
üreticisi olan Hilge’yi bünyesine kattı. O zamandan beri
şirket GEA’ya bağlı ve GEA’nın mühendislik deneyimi
ile küresel müşteri, tedarikçi ve temsilci ağından
faydalanıyor. 3-A belgesini alan pompalarıyla GEA’nın,

ABD pazarı ile tanışma vakti geldi.
Martin Zickler, Almanya’da hijyenik pompalar için
ürün müdürlüğü yapıyor. Zickler, GEA alımından önce de
Hilge için çalışmıştı. “Şirket henüz ABD’ye adım atmadı.
Ama şimdi GEA’nın desteğiyle birlikte ülkede kapsamlı
bir hizmet ve dağıtım ağına sahipken, bu zorlu görevi
üstlenmeye hazır” diyor, Zickler.
Michael Brandt, şirkette ABD pazarına başarılı bir
giriş yapılmasından sorumlu iş geliştirme müdürü
olarak çalışıyor. Brandt, pompaların kalitesinden ve
ABD’de onları bekleyen
fırsatlardan hiç şüphe
etmediğini belirtiyor, ama
pazara giriş yapmadan
önce hizmet ve destek
yapısının Amerikan
standartlarına ulaştığından
emin olmak durumunda.
“GEA pompaları,
güçlü, güvenilir ürünler,
ama Amerika pazarı için
hizmet hayati bir öneme
sahip” diyor, Brandt.
“Müşterilerimize hızlı
yanıt verebilmeli ve yedek
parça hizmetini hızlı
bir şekilde sunmalıyız.
Müşterilerin yardıma
ihtiyaç duymaları
durumunda ilgili
uzmanlığı hızlı bir şekilde
alabileceklerini bilmeleri
gerekiyor, bu yüzden
güvenilir bir dağıtım ağına
da ihtiyacımız vardı.”
ABD’de valf ve
pompalardan sorumlu
Satış Müdürü Dave
Medlar ve ekibi, ürün
… because that’s what we do, too. On every single
lansmanından önce destek
FILIP cleaner, we monitor every detail throughout the
hattını hazırlamak için çok
entire manufacturing process. We know that our
çalışıyor.
proven quality will guarantee effective sieve cleaning
“Tabii ki, mükemmel
within your plansifters. And that, in turn, will ensure
bir hizmet sunumu
a high yield from your passages.
sonu gelmeyecek bir
çalışmanın ürünüdür ama
Efficient. Quality. Cleaning.
bu hizmeti sunmaya hazır
olduğumuza artık eminim”
diyor. “Korumamız
gereken küresel bir
itibarımız var. Yani,
insanlar bir GEA ürünü
FILIP GmbH • Müllereibürsten • Anemonenweg 4 • D-33335 Gütersloh
aldıklarında, bu ürün için
Telephone: +49 (0)5241 29330 • Telefax: +49 (0)5241 20321
tüm servis ömrü boyunca
SIEVE CLEANERS
E-mail: info@filip-gmbh.com • www.filip-gmbh.com
iyi bir destek alacaklarını
bilirler.”

Take a closer look!

14 | May 2020 - Milling and Grain

Değirmencilik Haberleri

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.

Contact us:
Gime Tech Park, Zixu Road
270, Yunmeng City, 432508,
Hubei Province, China

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

www.gimetech.com
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Vinaseed’in yeni pirinç
işleme tesisi faaliyete başlıyor

S

atake Şirketi, kısa bir süre önce Vietnam
Sosyalist Cumhuriyeti’nin Dong Thap eyaletinde,
Vietnam’ın Ulusal Tohum Grubu Anonim
Şirketi’ne ait ve bu şirket tarafından işletilen bir
pirinç işleme tesisinin inşasının tamamlandığını duyurdu.
Tesis şu anda tam faaliyet geçti.
Vinaseed’in son pirinç işleme hattı, saatte 14 ton çeltik
işleyebiliyor. Hatta, VTA serisi taşlı öğütme makineleri, KB
serisi parlatma makineleri ve RGBR serisi optik sınıflandırıcı
gibi Satake’nin temel işleme makinelerinin çoğu yer alıyor.
Vinaseed, ana ekipman tedarikçisi olarak sunduğu
“mühendislik” imkânlarından dolayı Satake’i seçti. Satake,
sistemi yalnızca zaman içerisinde kanıtladığı teknik
bilgiye dayanarak tasarlamakla kalmadı, aynı zamanda
müşterilerinin yararına sunduğu tahıl işlemeye yönelik tüm
çözümlerle ilgili deneyimini de ortaya koydu.
“Satake’nin deneyimi ve teknolojisi, işlediğimiz pirincin
daha iyi görünmesini ve daha iyi bir verim elde etmemizi
sağladı. Pirincin kalitesindeki artış, denizaşırı piyasadaki
rekabetimizde bize yardımcı olacak.” diyor, Lien.
Pan Group’un bünyesindeki Vinaseed, Vietnam tohum
endüstrisindeki en büyük şirket, iç pazar payının yüzde 20'sini
elinde tutuyor. Şirket, aynı zamanda hem iç tüketim hem de
ihracat için yenilebilir pirinç üretimi ve dağıtımı yapıyor.

Made in Britain,
Trusted Worldwide.
We are

ABD Buğday Ortakları’ndan
(USW) Çin’den yapılan buğday
alımıyla ilgili açıklama

A

BD Buğday Ortakları (USW) Başkanı Vince
Peterson, Çin’den yapılan buğday alımlarıyla
ilgili aşağıdaki açıklamayı yaptı.
“ABD Tarım Bakanlığı’nın tarafından açıklanan,
2020/21 pazarlama yılında teslim edilmek üzere Çinliler
tarafından ABD’den 340 bin metrik ton sert kırmızı kış
buğdayı (HRW) alındığı haberi, ABD’li buğday çiftçileri için
son derece güzel bir haber. Bu önemli bir ürün hacmi, hatta
2018 yılı Mart ayında Çin’in ABD buğdayına uyguladığı
misilleme vergilerinden beri yapılan en büyük satın alma.
“Bu alım, Çin’in 9.64 milyon metrik tonluk gümrük
oranı kotası (TRQ) kapsamında. Çin, buğday ithalatları için
gümrük oranı kotasını doldurmaya yönelik çalışma yapmayı
kabul etti. USW’nin açıklamasına göre, eğer değişiklikler
gerçekte uygulanırsa ve Çinli değirmenciler piyasa
sinyallerine cevap verebilirlerse, gümrük oranı kotasının
çoğunun kullanılması gerekiyor. ABD’li buğday çiftçileri,
mevcut ihracat bedelleri, nispeten düşük navlun oranları
ve Çin'in ihtiyaç duyduğu buğday sınıflarının halihazırda
tedarikinin bulunduğu göz önüne alındığında, kotanın
doldurulmasına katkı sağlayacak iyi bir durumdalar.
USW, Çin'in ABD buğday ithalatına kapıyı yeniden
açmasına yardımcı olan Birinci Aşama ticaret anlaşması
konusunda hem ABD hükümetinin hem de Çin hükümetinin
gösterdiği çabayı takdir ediyor. Çinli un değirmencilerinin
ve büyüyen fırıncılık endüstrisinin ABD’den kaliteli buğday
alımı imkânına tekrar kavuşmak istediği kanaatindeyiz ve
bunun yalnızca yeni ve daha verimli bir ticaret ilişkisinin
başlangıcı olmasını umuyoruz.”

INS CTOMAT ®

5k

Insect Detector

Discover more
www.samplex.co.uk
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ATMA Başarılı Genç
Ödülü’nü ilk kez kadın
bir teknik değirmenci
kazandı

M

Molly Coleman, Ridley AgriProducts

esleğe olan tutkusu ve ileri görüşüyle öne çıkan,
Ridley AgriProducts’ta bir Yem İşleme Mühendisi
olarak çalışan Molly Coleman, 2020 ATMA
Başarılı Genç Ödülü’nü kazandı, böylelikle bu
ödülü alan ilk kadın oldu. Molly, Başarılı Genç Ödülü için
hayvan yemi endüstrisinden seçilen ikinci katılımcı oldu.
Genç yaşına rağmen Molly, diskli öğütücülerin çalışma
parametreleri ile ortaya çıkan parçacık büyüklüğü arasındaki
ilişkiyi incelediği ödüllü tez çalışması ile başarısını
ortaya koydu. Molly, Avustralya, Melbourne’deki RMIT
Üniversitesi’nde çift ana dal yaptı ve Kimya Mühendisliği
ve Gıda Teknolojisi & Beslenme bölümlerinden mezun oldu.
1992’dan beri, Avustralyalı Teknik Değirmenciler Birliği,
Bühler AG ile birlikte, yeteneklerini ortaya koyan genç bir
kişiye ödül veriyor, uluslararası alanda tanınma fırsatı ve
dünyanın dört bir yanındaki teknik bilgiye erişme imkânı
sunuyor.
Molly, istediği alanda eğitim almak ve seyahat etmek üzere
ATMA’dan 12 bin ABD doları değerinde bir fon alacak.
Bunun yanı sıra gelecek yıl Nisan ayında Gold Coast’ta
gerçekleşecek Avustralasyalı Değirmencilik Konferansı’na
(PIX/AMC) katılacak. Bühler de Molly’e dünya çapında
büyük rağbet gören kurslarından birinde eğitim görme
fırsatını tanıyacak. Bühler’in kursları, tüm değirmenciler için
son derece önem arz ediyor, Bühler’in Avustralyalı genç bir
değirmenciye kendini geliştirmesi için sunduğu bu fırsat da,
bu ödülün bu kadar çekişmeli olmasının önemli bir sebebi.

Ödülü Molly’e 11-13 Nisan 2021’de Gold Coast’taki
Kongre ve Fuar Merkezi’nde yapılacak olan Avustralasyalı
Değirmencilik Konferansı’nda takdim edilecek. Molly,
200’den fazla fuar standında gösterimde olacak son
teknolojilerle ve hizmetlerle tanışma şansı elde edecek.
Ayrıca, dünyanın pek çok yerinden ve Avustralya’dan gelen
değirmencilik uzmanları tarafından iki gün boyunca verilecek
eğitim sunumlarına katılacak. Alternatif protein kaynakları,
gelecekteki gıda üretimi, güvenli gıda, sürdürülebilirliğin
sağlanması, yarının tahıl gıda tedariki zinciri, akıllı
değirmencilik ve geleceğin gıda ihtiyacını karşılamada temel
unsurlarla ilgili oturumlarda yer alma şansını elde edecek.
35 yaş altındaki her ATMA üyesi ve Avustralya'da tahıl
öğütme, hayvan yemi öğütme veya ilgili bir endüstride
teknik öğütme kapasitesiyle ilgilenen ve ATMA ile çalışan
tüm NABIM öğrencileri, bu ödülü alabiliyor. Başarılı
Genç Ödülü, ATMA’nın Endüstri Programı’na yatırımı
kapsamında verdiği ödüllerden sadece biri. Bunun yanı
sıra, ATMA teknik seminerler yürütüyor ve Avustralya'daki
Hayvan Yemi Üreticileri Konseyi ve Avustralya
Yem Malzemeleri Katkı Maddeleri Birliği ile birlikte
Avustralasyalı Değirmencilik Konferansı’nı organize ediyor.
ATMA, Bühler'in Avustralyalı değirmencilik
endüstrisindeki genç yeteneklerin gelişimi adına verdiği
destek için teşekkürlerini sunuyor.
www.atma.asn.au
www.pixamc.com.au

Want more industry news?
YOUR GLOBAL PARTNER

Get weekly updates from the
feed and flour milling industries
with our email newsletter!
myMAG.info/e/289
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Don Değirmenleri, Mexborough, 1912

Mexborough’daki Don Değirmenleri
Yazan: Mildred Cookson, Mills Archive, Birleşik Krallık

Mills Archive’deki geçmişe ait değirmencilik dergileri

Birleşik Krallık, Yorkshire’deki Doncaster’a yakın bir kasaba
olan Mexborough’daki Don Değirmenleri’yle ilgili resimli
bir makale yakın zamanda dikkatimi çekti. The Miller
dergisindeki (2 Aralık 1912 tarihli) makale, değirmenlerin
Frederick White tarafından satın alınıp işletildiği dönemi
anlatıyor. Değirmenler, Sheffield ve Güney Yorkshire
Kanalı’nın kıyısına yerleştirilmiş, böylelikle Hull’daki
limandan yabancı tahıl kolayca ithal edilebiliyor ve Yorkshire
kömür ocaklarından doğrudan yakıt alımı yapılabiliyormuş.
Değirmenin sahibinin babası James White, değirmenler
için yıllarca çalışmış, 1880’lerin başında taşların yerini valsli

Vals katı

20 | May 2020 - Milling and Grain

Elek katı

değirmenler aldığında, James White yeni sürecin kullanılması için
tamamen yeni bir bina dikmişti. Bina 1884 yılında tamamlanmış ve
o da birkaç yıl sonra emekli olarak işi oğluna devretmişti.
Frederick ise tahmini olarak 1904’te yeni bir tarama odası
ve eski taş değirmene bitişik bir depo inşa ettirmiş. Sonra, eski
valsli değirmen tesisini, yepyeni Ageka sistemini kullanan bir
elekli değirmen ile değiştirdi. Yeni değirmenden memnun kalan
Frederick, dikkatini buğday temizleme ve havalandırma tesisine
çevirdi ve 1911’de Londra ve Braunschweig merkezli Alman asıllı
yükleniciler olan AGK, Amme, Giesecke ve Konegen (AGK)
şirketine tamamen yeni bir donanım siparişi verdi. Çalışmaları
96 bin metre kareden fazla alan kaplayan şirket, kendini kıtada
değirmen inşaatı yapan en büyük
mühendisler olarak tanımlıyordu.
Kirli buğday ambarlarının oluklu
tabanları, silo zemin katındaydı.
Her ambarın dört çıkışı vardı.
Bu çıkışlar buğdayın ambarın
her kısmından eşit bir şekilde
çekilmesini sağlıyordu ve her ağızlık
bir buğday mikserine dönüşüyordu.
Bu mikserler, her oranda buğdayın,
her mikserden yüzde 5’ten yüzde
100’e kadar, çekilmesini mümkün
kılıyordu. Yapılması gereken tek
şey basit bir şekilde kontrol ettiği
buğday yüzdesini gösteren plakaları
ayarlamaktı.
Mikserlerin üzerindeki toplama

Braunschweig’de AGK fabrikasının panoramik görüntüsü

aletleri, toz geçirmez demir
kapaklara sahip dövme
çelikten yapılmış oluklara
monte edilmiş, aletlerdeki
konik dişliler ise demir döküm
ile kapatılmış, değirmendeki
tüm diğer dişliler gibi yağa
daldırılmıştı.
Tarama odasının zemin
katındaki yıkama ünitesi
ve whizzer makinesi beton
bir tanka sabitlenmişti. Atık
su ise bir santrifüj pompa
ile atık su geri kazanım
tesisine aktarılıyordu.
Tarama odasının en üst
katında, Ageka marka bir
temizleme seperatörü, ürünün
temizliğinin sağlanmasında
“harika bir iş çıkarıyordu.” Bu
makinenin elekleri, hareketli fırçalardan oluşan yeni bir tasarım ile
temizleniyordu, bu tasarım daha ince gözeneklerin kullanılmasını
ve daha yakın ayırma işlemlerinin yapılmasını mümkün kılıyordu.
Triyörler uygunsuz olarak belirledikleri ürünleri ayırıyordu.
Makineler, konik dişli ile çalışıyordu ve hepsi oldukça yıpranmıştı.
Hava çıkış ağızları besleme ağızlarına bağlanmış, besleme ağızları
ise silindirlerin kapaklarına yerleştirilmişti.
Buğday nemlendirildikten ve istenen oranlarda karıştırıldıktan
sonra, bir Ageka marka bir kabuk soyucu ile temizleniyordu. Bu
makine, uzun, döner bir temizleme gövdesine ve güçlü bir hava
çekim gücüne sahipti. Böylece temizlenen tüm parçacıklar hemen

buğdaydan ayrılırdı. Makineye girerken ve tekrar makineden
çıkarken tahıl emişi yapılırdı. Böylelikle makine tamamen temiz
kalırdı. Kabuk soyma makinesinde özel olarak yapılmış genleşme
hazneleri, havalandırmadaki ağır parçacıkları ayrıştırırdı. Bu da
toz toplayıcının işini büyük ölçüde kolaylaştırırdı. Kabuk soyucu
karşılık gelen bir Ageka fırça makinesi tahılın son cilasını yapar,
ardından tahıl temiz buğday ambarlarına gönderilirdi.
Birinci katta, çift sıra olarak dizilmiş Ageka dört valsli
değirmenler bulunuyordu. Valsler dikkatli bir şekilde ayarlanmış
hava akışından faydalanıyordu. Yem ambarlarındaki hava, yem
ile birlikte içeri çekiliyor ve hem yem valsleri hem de öğütme

Is the investment in ﬂour milling distance
learning right for your employee?
Consult our handy
checklist to ﬁnd out.

Click here
to view the checklist
www.nabim.org.uk/checklist
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Ageka marka bir kare elek

AGK ıslak kabuk kırma makinesi ve çalkalama aleti

Ageka marka bir valsli değirmen

valslerinin etrafında dolaşıyor, öğütülen ürün ile birlikte vals
kasnağından geçiyor, ardından da özel olarak yapılmış ağızlıklarda
mevcut mallardan ayrılıyordu. Bu süreç, valslerin tüm parçalarını
tamamen tozdan koruyor ve ciddi oranda serin tutuyordu; vals
kasnağının içerisindeki çift astar terlemenin yaşanmamasını garanti
ediyordu.
İkili yem valsleri, düzenli olarak ince bir tabaka yemi valslerin
sıkışma noktalarına iletiyordu, ve neredeyse tamamen tek parça
halinde olan valsli değirmenlerin devasa gövdesi de mükemmel bir
yapıya sahipti. Valslerin ayarı, hizalamayı değiştirmeden hareketli
valsi yaklaştırmak veya başka bir şekilde ayarlamak için bir volan
ile bağlanmış, her iki taraftan basit bir cırcır ile yapılıyordu. Valsler,
küçük bir kola bastırılarak dişli dışına atılıyordu ve bu da yemin
çıkışını da durduruyordu. Büyük çaplı, camdan yapılmış ağızlar,
silindir görevlisinin, malın tüm valslerden düzgün bir şekilde düşüp
düşmediğini bir bakışta görülmesini sağlıyordu.
Bir üst katta, bir hat boyunca dizilmiş Ageka elek sasörleri

PCE

PELLETING CONSUMABLES EUROPE

hemen değiştirilebiliyordu. Fanlar büyük ve yavaş çalışıyor ve
gerektiğinde hız seviyesinin değiştirilebilmesi amacıyla iki adet
kasnak ile donatılmıştı. Beşinci katta ise, Ageka kare elekleri, bu
8 torbalı tesisteki tüm ayırma, derecelendirme ve un hazırlama
işlemlerini yapıyordu. Kare eleklerin hepsi duvar tipiydi,
çerçeveleri ise çatı kerestelerine bağlı kirişlere asılıydı.
Kare eleklerdeki elekler, kalburlarla aynı anda çalışmaya başlayan
otomatik hareketli fırçalar sayesinde temiz tutuluyordu. Bunlara
ek olarak, temiz buğdayın ilk öğütmeye kadar geçtiği yolda girdiği
bir toz makarası ve aspiratörü vardı. Buğdayın bir temiz buğday
ambarından diğerine geçirilebilmesi ve yolda rutubetlendirilmesi
için otomatik bir buğday damperi de konulmuştu.

www.millsarchive.org
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Brezilyalı yumurta üreticileri
Evonik’in probiyotiğini onaylıyor

E
The Power
of Phytogenics!
• Increases feed intake and
supports digestibility
• Helps to maintain ﬂavor proﬁle
across diet changes
• Beneﬁcial for all stages of growth
and development
• No negative side effects or
withdrawal periods
• Increases proﬁtability

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

Naturally ahead
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vonik’in hızla gelişen probiyotiği Ecobiol, doğal
bir Bacillus amyloliquefaciens içeren bir yem
katkı maddesidir. Ecobiol, hayvanların sağlık
durumunu geliştiriyor ve üreticilerin kalite, kârlılık
ve sürdürülebilirlikle ilgili sorunlarını çözmelerine yardımcı
oluyor.
Evonik’in Brezilya’daki Pazarlama Hayvan Besleme ve Sağlık
Birimi’nin başındaki Nei Arruda Ecobiol’i şöyle anlatıyor:
“Ecobiol metabolizma gelişimini destekleyerek yemin daha iyi
sindirilmesini, besinin daha iyi kullanımını ve sonuç olarak da
dışkı kalitesinin iyileştirilmesini sağlar. Böylelikle, hayvanlar
genetik potansiyelini tam olarak yansıtabilir ve bağırsak
koşullarından kaynaklanan kirli yumurtaların sayısı azalarak
dışkıların daha kuru olması sağlanır.”
Brezilya’nın Espírito Santo eyaletindeki Santa Maria de
Jetibá’da Rio Bonito çiftliğinin ortağı olan Marcos Krüger,
Brezilya’da Ecobiol kullanan Evonik müşterilerinden sadece
birisi. Önceden çiftlikte yavru kalitesi, sürü sağlığı ve kirli
yumurtalarla ilgili sorunlar yaşanıyordu. Ancak, 5 ay önce
yemde Ecobiol'ü kullanmaya başladıktan sonra, Marcos tüm
üretim zincirinde genel bir iyileşme olduğunu gözlemledi, vücut
ağırlığı arttı, sürü üniformitesi iyileşti ve dışkı kalitesi yükseldi.
Marcos, “Gübre maliyetinin yaklaşık yüzde 50 oranında
tasarruf ettim ve gözle görülür bir iyileşme oldu. Solunum
problemleri azaldı, bu da bağışıklık tepkisinin de olumlu
olduğunu gösteriyor” diyor.
Reblin Viana çiftliğinde çiftlik sahibi Joan Kerlem Reblin
de Ecobiol ile benzer sonuçlar elde etti. Reblin, bu çözümü
düzenli olarak uygulamanın getirdiği doğrudan ve dolaylı
faydaları anlattı.
“Kirli yumurta sayısını azaltmanın ve sonuç olarak
kontaminasyonu azaltmanın yanı sıra, daha pek çok faydası var”
diyor, Reblin. Bunlara örnek olarak şunları veriyor: “Yumurtaları
yıkamak için su kullanımının azalması ve çevreyle ilgili diğer
gelişmeler, mesela gübre daha kuru olduğu için sinek istilası
olasılığının düşmesi.” Joan, gübre daha kuru olduğu için, çiftlik,
fermente gübreden üretilen gübreye kıyasla daha yüksek bir
verim elde ediyor diyor ve bunu şöyle açıklıyor: “Gübre daha az
su içerdiği için süreç hızlanıyor ve kuruma süresi azalıyor. Bu da
üretkenlik açısından önemli bir avantaj sunuyor.”
Yem formülasyonunda antibiyotik büyütme faktörlerinin
(AGP’lerin) kullanımı dünya çapında azalıyor. Bu faktörlerin
kullanılmaması sonucunda, hayvanların bağırsak sistemindeki
bazı patojenik bakteriler aşırı oranda büyüyebilir ve bu da
üretim verimliliğini ve hayvan sağlığını doğrudan etkileyen
hastalıklara neden olabilir.
Ecobiol gibi probiyotikler bu sorunun çözümüne yardımcı
olabilir. Ecobiol, pek çok farklı avantaja sahip; peletleme
sıcaklıkları ve depolama koşullarında stabilite sağlıyor, yem
değirmenlerinde kolay kullanım sunuyor ve antikoksidiyaller,
AGP'ler ve organik asitler gibi katkı maddeleri ile uyumlu bir
şekilde kullanılabiliyor.
“Probiyotiğimizin kullanımı ile ne tür iyileştirmeler elde
edildiği aşikâr ve Ecobiol’in üreticilere ürünlerinin kalitesini
yükseltmede ve süreçleri daha sürdürülebilir ve etkin
kılarak kârlılıklarını arttırma konusunda yardımcı olduğunu
görmekten son derece memnunuz” diyor, Nei Arruda.
Yeterli beslenme, aşılama programları ve yönetim
uygulamaları ile birlikte Ecobiol kullanımı, piyasa şartlarını
karşılamanın ve tüketiciler için olağanüstü bir ürün kalitesi
sunmanın yanı sıra daha yüksek kârlılığı destekliyor. Marcos
sözlerini şöyle bitiriyor: “Ecobiol’in faydaları açık ve net ve
her çiftlikte tamamen ölçülebilir nitelikte, bu da Ecobiol’i
sürekli olarak kullanmaları için çiftçileri teşvik ediyor.”

TUSAF Başkanı Günhan Ulusoy’dan gündeme ait değerlendirme

Ö

zel bir televizyon kanalına konuk olan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy,
gündemdeki konularla ilgili görüşlerini paylaştı. Gıda ve tarım
sektörünün sağlık sektörü kadar önemli olduğunu belirten Ulusoy, Gıda zincirimizde bir aksamaya fırsat verirsek ileride daha
büyük problemlerin yaşanmasına sebep olabileceğimizi belirtti.
Türkiye’nin un sektörü konusunda çok güçlü olduğunu söyleyen Ulusoy, zaten atıl bir kapasitemizin bulunduğunu, bunun da
bugün bizlere olumlu şekilde geri döndüğünü ifade etti.
Otomasyona geçiş konusunda bir soruyu yanıtlayan Ulusoy düşüncelerini şu şekilde dile
getirdi: “Endüstrimizde 523 işletme ve 20 bin
doğrudan istihdam mevcut. Üretim aşamasında
çok az insana ihtiyaç var. Asıl ihtiyaç paketleme
alanında gerekmektedir.”
TUSAF Başkanı Ulusoy ayrıca bugün bu yönde
karar alınsa bile bunun en az ortalama 6 ay gibi
süre alacağını ve işletmelerde otomasyona geçmenin makine üreticilerinin imkanlarına bağlı
olduğunu sözlerine ekledi.
Sayın Ulusoy, açıklamalarında ayrıca kişi başına
un tüketim haritasına bakıldığında doğuda batıya oranla
daha çok tüketim olduğunu, normalde ortalamanın kişi başına yılda 160 kg iken şu an durumun ortalamanın üstüne
çıktığını, batıda perakende rafların boşaldığını ve yerlerine
hızla yeni ürünler konulduğunu ifade etti.
COVID-19 ile ilgili sorulan bir soruya ise Avrupa’nın şu
an pandeminin merkezi haline geldiğini ve kendilerine de
un konusunda talepler ulaştığının bilgisini aktardı. Sayın
Ulusoy konuşmasına şu şekilde devam etti:” Avrupa’nın
normal şartlarda kapasite kullanım oranı %82. Türkiye’de
perakende kanalda bir önceki hafta una olan talepte %130,
geçen hafta %82’lik bir artış oldu. Fırın kanalında da %20
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’nin üstünde bir artış görüyoruz. Toplamda baktığımızda
%30’dan fazla bir artış. Aynısı Avrupa’da geçerli.”
Türkye’nin un üretimi konusunda sıkıntı yaşamadığını
ifade eden Ulusoy, asıl sıkıntının sınır kapılarındaki geçişlerde olduğunu ve sınır kapılarında sıkı kontrol sebebiyle
araç geçişlerinin 4 – 5 saati bulduğunu belirtti. Dış ticaretin
bu sebeple çok yavaşladığını ve Avrupa’dan gelen talepleri
karşılayamadıklarını ifade etti.
Sayın Ulusoy önümüzdeki ekim ve hasat dönemi ile ilgili
şu bilgileri verdi:” Türkiye 2019-20 sezonunu
toplam 19 milyon ton üretimle tamamladı. Bu
rakam tüketimimize denk. Ama belirttiğimiz
gibi yoğun ihracat talebimiz var. Bu un, makarna, bisküvi ve diğer unlu mamuller için geçerli. Bu da 7.5 milyon tona denk gelmektedir.
Bu sezonu da yine 2019’un Temmuz ayından itibaren hesaplarsak 9 milyon tonun üzerinde bir ithalat ile
kapatmayı planlıyorduk. Tabi bu olağan durumlar için
geçerli. Yaklaşık 1.5 milyon ton Türkiye’nin kendi
stoklarına ilave ettiği bir ithalat var.”
Sayın Ulusoy, 2020 – 21 sezonunun buğdaylarını Ekim – Kasım aylarında ekildiğini, Kasım aylarında kurak bir mevsim geçirilmiş olsa da sonrasında gelen yağışların
durumu toparladığını belirtti. Şu an için Türkiye İstatistik Kurumu ve Tarım Orman Bakanlığı’nın bir tahmin açıklamadığını, ancak olağandışı bir durumun da görünmediğini söyledi.
TUSAF Başkanı Ulusoy, sözlerini şu şekilde tamamladı:” Bugün ekilmesi gereken tarımsal ürünler var. Eylül
ayına geldiğimizde yine ekimlerimizi yapmış olmamız
lazım. Şu anda Türkiye’de sorun yok. Ama mevcut olumlu
şartlar önümüzdeki hasat dönemine kadar geçerli. Önümüzdeki dönem için bu üretimin sürdürülebilirliği ile ilgili
önlemlerin alınması lazım.”
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» Pre-conditioning prior to other
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Değirmencilik Haberleri

Kemin Industries,
Salmonella aşısının
kümes hayvanları
endüstrisinde kullanımı
için Pacific Genetech ile
ortaklaşa çalışıyor

K

emin Industries, ürünleri ve hizmetleriyle
dünyanın yüzde 80’i için her gün yaşam
kalitesini sürdürülebilir bir şekilde
dönüştürmeye amaçlayan küresel bir malzeme
üreticisi. Şirket, gıda güvenliği ve hayvan sağlığında
ihtiyaçları hiç veya yeterince karşılanmamış olan alanlar
için yeni nesil aşılar geliştiren ve bu aşıları ticarileştiren
bir biyoloji şirketi olan Pacific GeneTech (PGT) ile
PGT’nin Salmonella (tifo) aşısını kümes hayvanları için
ruhsatlandırmak amacıyla özel bir anlaşma imzaladı
PGT’nin Salmonella aşısı, Salmonella’nın çok sayıda
serotipi için geçerli. Aşı, şirketin bakteri, parazit ve virüs
de dâhil olmak üzere birçok patojene uygulanabilen tescilli
Aegis platformunda geliştirildi. Bu platform ve Salmonella
aşısı, ilk kez ABD ve Kanada’daki diğer üniversiteler ile
iş birliği içerisinde ve ABD Tarım Bakanlığı ve Arkansas
Ekonomik Kalkınma Komisyonu’nun desteği ile Arkansas
Üniversitesi’nin Kümes Hayvanları Sağlığı Laboratuvarı
tarafından geliştirmişti.

“Bu aşı için PGT ile yaptığımız ortaklaşa çalışma,
Kemin’in gıda güvenliğini ve tüketicilerin sağlığını
tehdit eden yaygın bir patojen olan Salmonella’nın
kümes hayvanlarında kontaminasyonunu gidermek için
gereken teknolojiyi sunmasına yardımcı olacak.” diyor,
Kemin’in Başkanı ve CEO’su Dr. Chris Nelson. “Bu
aşıyı dünya çapında piyasaya sunmayı başardığımız
için çok heyecanlıyım. Böylelikle, aşı daha erişilebilir
hale gelecek ve tüketime yönelik kümes hayvanları
ürünlerinde Salmonella’nın görülme oranı da böylece
azalacak.”
PGT ile yapılan ortaklık kapsamında, Kemin,
Salmonella aşısının geliştirilmesine ve Avrupa
Birliği’nden başlayarak Amerika Birleşik Devletleri ve
diğer ülkelerde aşının patentinin alınmasına odaklanacak.
Kemin, ayrıca, Güney Asya ve Afrika’da da Salmonella
aşısına ulaşılabilirliği arttırmaya başlayacak.
“Kemin, PGT’nin Salmonella aşısını ölçeklendirecek
ve küresel bir kitleye ulaştıracak teknolojiye, teknik
uzmanlığa ve bilimsel deneyime sahip. Aşımızın
üstün doğası, Kemin’in inovasyonu, hayvan sağlığı
çalışmalarına bağlılığı ve küresel mevcudiyeti ile
birleştiğinde, Salmonella’nın önüne geçilmesinde pek
çok kişiye yardımcı olacaktır.” diyor, PGT’nin CEO’su
Tim Collard.
Kemin Industries’in bir iş girişimi olan Kemin
Biologics, antibiyotik kullanımını azaltmak amacıyla
hastalığa karşı ilk savunma hattı olarak aşı geliştirmeye
odaklandı. PGT ile bu ortaklığa bu yılın Şubat ayında
başladı ve ürün kayıt sürecini de çok sayıda ülkede
gerçekleştirmeye devam ediyor.
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300 Days in the Making.

Europe’s Leading Technical
Event for the Arable Industry
Weds 10th - Thurs 11th June 2020

Your partner for
industrial process
automation
Our solutions:
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
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discover our solutions!
www.inteqnion.com
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Rex Wailes Koleksiyonu
Uluslararası seyyah ve
değirmen araştırmacısı
Rex (Finlandiya)

KML wheat peeler at Loimaa

yazan: Mildred Cookson, The Mills
Archive Trust, Birleşik Krallık
Rex için seyahat etmek hayatının önemli bir parçası
idi. Bunun için 1929 yılında üç haftada Atlantik
okyanusunu geçmiş ve değirmenlerin fotoğraflarını
çekmek amacıyla Finlandiya, İspanya ve daha
birçok ülkeyi gezmişti. Rex 1930’lardaki Finlandiya
gezisinde değirmenlerin hem iç hem dış kısmının bini
aşkın fotoğrafını çekmişti. Reading Üniversitesi’yle
iş birliği yaparak bir stajyere finansman sağlayarak,
fin levha camlarından, negatiflerinden ve basılı 1.266
fotoğrafını dijitalleştirdik. Artık elimizde, savaştan
önce çoğunlukla tarımsal bir ekonomiye sahipken şu
an Avrupa’nın refah düzeyi en yüksek ülkelerinden
biri olan Finlandiya’nın değirmencilik tarihine dair
eşsiz kayıtlar var.
İnternet sitemizde hakkında ayrıntılı bilgi
alınabilecek olan bu koleksiyon uluslararası çapta
da büyük ilgi gördü. Daha fazla bilgi için bu
bağlantıya tıklayın: https://millsarchive.org/explore/
features-and-articles/entry/161886/
Rex ülkedeki yel değirmenlerinin de birçok sıra dışı
özelliğini kayıt altına aldı ve bunlar hakkında ayrıntılı
yazılar yazdı. Finlandiya’nın batısında yer alan Loimaa
bölgesindeki Loimjoki Nehri kıyısında bulunan Vesikoski
su değirmeninde değirmen taşından valsli değirmenlere
geçişi takip etmek bana şahsen büyük keyif verdi.
Bu ayın makalesi için bu keşiflerden üçünü; Turner’s
of Ipswich yapımı valsli değirmenin, yuvarlak bir
eleğin ve bir KML buğday soyucunun fotoğraflarını
seçtim. Her biri önemli bir mesajı vurguluyor:
Değirmencilik geçmişimizin kayıtlarını tutmakla
kalmamalı, bu kayıtları gelecek nesiller için korumak
için aktif adımlar da atmalıyız.

Circular plansifter at Loimaa

28’İNCİ SAYI

internationalmilling.com
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Turner roller mill at Loimaa

RAFLARDA
DERGİNİZİ HEMEN EDİNİN!
bit.ly/buyIMGD

By manufacturing more
than eighty products, it
is the company in Turkey
who has the most
various product range...

asggruptr
@degirmenmakina
@degirmenmakina

4. Organize Sanayi Bölgesi 83404 Sok. No: 6
Şehitkamil / GAZİANTEP - TÜRKİYE
Tel: +90 342 357 01 50 (10 hat)
info@degirmen.com

www.degirmen.com

www.golfettosangati.com
info@golfettosangati.com

Değirmencilik

EĞİTİMİ

IGP Enstitüsü eyalet buğday komisyoncularının un değirmenciliği
sürecini daha iyi anlayabilmesi için 25-27 Şubat 2020 tarihleri arasında
IGP-KSU Eyalet Buğday Komisyoncuları ve Personeli için Un
Değirmenciliği kursunu düzenledi. Dört farklı eyaleti temsil eden on
katılımcı Pratik eğitim ve sınıf münazaraları vasıtasıyla değirmencilik
sürecine genel bir bakış atmış oldu.

Eyalet Buğday Komisyoncuları ve Personeli Un
Değirmenciliği Kursu sona erdi
IGP Enstitüsü Direktör Yardımcısı ve Un Değirmenciliği ve Tahıl
İşleme Müfredat Müdürü Shawn Thiele konu hakkında, “Değirmencilik
sürecinde rol oynayan ve unlu mamuller için nihai unun ekstraksyonunu
ve kalitesini etkileyen birçok faktör var. Bütün bunlar buğday seçimiyle
başlıyor ve bu kursta katılımcılar ABD un sınıflarını, her bir sınıfın
değirmencilik ve pişirme işlemlerine ne gibi farklı tepkiler gösterdiğini
derinlemesine incelediler,” yorumunu yaptı.
Katılımcılar sınıf derslerine ve interaktif oturumlara katıldılar. İşlenen
konular arasında ABD buğdayı için küresel rakiplerin kalitesi, buğdayın
temizliği ve bakımı, kullanılan değirmen sistemleri ve ekipmanlar,
değirmencilikte ekstraksyon ve diğer matematiksel işlemler, un
işlevselliği ve daha birçoğu yer alıyordu. Katılımcılar Hal Ross Un
Değirmeni’nde ve Kansas Devlet Üniversitesi’nin Shellenberger Hall
değirmencilik ve unlu mamul laboratuvarlarında da vakit geçirdiler.
Katılımcılardan United Grain Corporation ve Oregon Buğday
Ürdün ve Mısır’a odaklanan IGP Enstitüsü, Birleşmiş Devletler Tarım
Bakanlığı (USDA) Cochran Mısır ve Ürdün ABD Tahıl Denetim
Burs Programı’na ev sahipliği yaptı. On bir burs sahibinin katıldığı
program ABD tahıl denetim sürecinin daha iyi anlaşılması amacıyla
tasarlanmıştı.

IGP Enstitüsü’nde Mısır ve Ürdün için ABD Tahıl
Denetim konulu USDA Cochran Burs Programı
Katılımcılar zamanlarının büyük bir kısmını ABD’de yetişen mısır,
sorgum, soya fasulyesi ve buğday için farklı sınıflandırma standartlarını
ve işleme yöntemlerini öğrenerek geçirdi. Katılımcılar bu sayede federal
tahıl denetim hizmetinin oynadığı rolü ve ABD tahıl ithalat ürünlerinde
ne gibi potansiyel bozulmalara dikkat edilmesi gerektiğini derinlemesine
incelemiş oldu.
Mısır Merkezi Fabrika Karantina Yönetimi’nden Elsayed Doshtor,
programın tahıllar hakkında daha fazla bilgi olmasına nasıl vesile
olduğunu paylaştı.
Doshtor, “Buğday, soya fasulyesi ve mısır gibi tahıllarda denetim
teknikleriyle ilgili birçok şey öğrendim. İşin ticari kısmına ve tahıl satın
alım ve satış sürecine lojistik açısından da göz attık.”
Katılımcılar iki haftalık programda Louisiana, New Orleans’taki
Cargill Westwego ihracat tesisini ve Russell Marine Grubu’nu görme
fırsatı buldu. Devamında Missouri, Kansas City’de bulunan Federal
Tahıl Denetim Hizmetleri’ni (FGIS), Kansas’tayken de Salina’daki
Cargill tahıl ambarını gezmenin yanı sıra Manhattan’daki Kansas
Buğday Komisyonu ve Kansas Mısır Komisyonu’nu ziyaret ettiler.
“Overall, the objective of the program was to assist the countries
of Egypt and Jordan in strengthening their understanding and grain
inspection efforts to help decrease the rejection rate of US grain and
feed shipments,” says Shawn Thiele, IGP Institute Associate Director
and Flour Milling and Grain Processing Curriculum Manager.
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Komisyoncuları Bölge Müdürü Jason
Middleton, müşterilerinin sorularını
daha iyi yanıtlayabilmek için
değirmencilik sürecinin tamamına
hakim olmak istediğini belirtti.
Middleton konuyla ilgili
“Oregon’dan gelen buğdayın yüzde
doksanı ihraç ediliyor. Sayıların
düşüşüyle ilgili yorumlar duyunca
bu konuda daha fazla bilgi almak
istedim,” dedi.
Kursa katılan, yerel bir çiftçi ve
Kansas Buğday Komisyoncusu olan
Nathan Larson, un değirmenciliğini
prensipte bildiğini ama sürecin
kapsamını tam olarak kavramamış
olduğunu ifade etti.
Larson, “İnsan buğdayın nasıl
öğütüldüğünü bildiğini düşünüyor
ama kaç çeşit öğütme yöntemi
olduğunu ve farklı öğütme
işlemlerinden kaç farklı tür un elde edilebildiğini bilmiyordum,” dedi.
Larson sözlerine, “Belli ürünler için belli bir buğday kullanıldığını
da biliyordum ama laboratuvara girip farklı türde buğdaylarla farklı
ürünler pişirildiğinde neler olduğunu görmek çok aydınlatıcı oldu,”
şeklinde devam etti.
IGP Enstitüsü Direktör Yardımcısı ve Un Değirmenciliği ve Tahıl
İşleme Müfredat Müdürü Shawn Thiele, “Programın genel amacı Mısır
ve Ürdün pazarlarında, ABD tahıl ve yem gönderilerinde ret oranının
azaltılması için bu konuyu daha iyi anlamalarını ve tahıl denetim
çabalarının artırılmasını sağlamaktı,” yorumunda bulundu.
Katılımcılar ABD tahıl koruma ve piyasa sisteminin, FGIS’nin
rolünün, ABD tahıl sınıflandırma sisteminin, ABD’de yetişen mısırın
ve diğer tahılların depolanmasının ve kalite kontrolünün, buharla
dezenfeksiyon tekniklerinin, ABD tahıl nakliye sisteminin ve ABD
tahıllarının ithalatı ve denetimiyle ilgili daha birçok ayrıntının dahil
olduğu çeşitli konular hakkında bilgi aldı.
USDA’nın raporuna göre kursun tamamlanmasından kısa bir süre sonra
Mısır, ithal tahılda nakliye öncesi zorunlu denetim kanununu yeniden
uygulamaya geçirdi. Bu gelişme Cochran burs programında üstünden
geçilen ve katılımcıları ABD’den ithal edilen tahılların denetimiyle
ilgili yeni yönergeleri doğru şekilde uygulamaya hazırlayan bilgilerle
yakından bağlantılı.

Triott Group’tan Graincam

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

Graincam kamera sistemi hayvan yemi
sektöründe hammaddelerin, karışımların ve
peletlerin yıl boyunca izlenmesine ve analiz
edilmesine imkan veriyor. Bu görüntüleme
sistemi yüksek frekanslı görüntü kaydını temel
alıyor ve size değirmencilik işlemlerinizin kalitesinde tutarlılık
sağlamak üzere veri güdümlü kontrol bilgileri sunuyor.
Graincam bir kontrol penceresinin arkasına yerleştiriliyor ve eşit
ürün akışı sağlamak için hizada duruyor. Kamera 3mm anotlanmış
alüminyumdan yapılma sağlam bir kamera kutusunun içinde
bulunuyor. Geçen ürün çok güçlü iki LED birim vasıtasıyla
aydınlatılıyor ve böylece kusursuz görüntü kalitesi sağlanıyor. 18µ
piksel ebadıyla en küçük parçacıklar bile tespit edilebiliyor.
Graincam parçacık ebat dağılımının ve karıştırma
homojenliğinin daha iyi kavranmasına imkan veriyor. Bu da elle
numune alma ihtiyacını büyük
ölçüde azaltıyor. Peletteki şekil
ve renk varyasyonları analiz
edilebiliyor ve seriden seriye
çapraz bulaşma durumları
saptanabiliyor.

myMAG.info/e/821

Pluto PCS –Bir düğmeye basmak kadar
basit bir Süreç Kontrol Sistemi
Otomasyon çözümü Pluto PCS (Süreç Kontrol Sistemi) özellikle
küçük ila orta ölçekli değirmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere
tasarlandı. Bu çözüm süreç otomasyonunu daha dolambaçsız,
sezgisel ve ekonomik hale getirmeye odaklanıyor.
Süreç kontrol sistemi Pluto PCS gelecekte olabilecek değişikliklerden
etkilenmeyen bir internet teknolojisini temel alıyor. Bu uyarlanabilir
teknoloji her cihazda kullanılabiliyor. Bütün temel kontroller ve
ayarlar, tesisin tamamının da görüntülenebildiği tek bir ekranda
gösteriliyor. Pluto PCS’nin en önemli avantajı esnekliği ve
ölçeklendirilebilirliği. Üretim sürecini yeni ekipmana ve ardından
kontrol sistemine uyarlamak dolambaçsız ve basit bir işlem. Seçilen
değişiklikler uzaktan, hatta bir müşteri otomasyon uzmanı tarafından
gerçekleştirilebiliyor. Önde gelen markalardan tedarik edilen
sağlam donanım da sistemin güvenilirliğini artırıyor. Bu donanımlar
zorlu koşullarda işlev görürken elektrik arızaları gibi durumlarda
hasar almamak üzere tasarlandı. Dahili simülasyon modu eğitim
için güvenli bir ortam sağladığı gibi tesisin açılışından önce bile
kullanılabiliyor. Böylece eğitim süreci kolaylaşmış oluyor ve tesis
açılışından hemen sonra tam üretim kapasitesini kullanabiliyor.
Pluto PCS tartıların (girdi/çıktı) ilettiği bilgiyi temel alarak değirmen
randımanını hesaplayabiliyor. Bu, üretimin
kontrol edilmesine ve hesaba katılmayan
kayıpların asgari düzeye indirilmesine
yardımcı oluyor. Belli bir zaman dilimindeki
randıman verisi, özel sinyaller ya da sensör
verileri görüntülenebiliyor.
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CS90 Kamyon Sondası
CS90 kamyon sondası geniş bir ürün
yelpazesinden numune alınmasına imkan
veriyor ve dünyanın dört bir yanındaki yüksek
çıktılı tesislerde kullanılıyor.
Mızrak şeklindeki tescilli tasarım ürünün
yer çekimi etkisiyle mızrağa girmesini ve temsili bir numune
alınmasını sağlıyor ve bu ürünü test etme açısından önemli.
340° rotasyon ve uzatılabilir kol sayesinde ISO 24333:2009 (E)
standartlarına uygun bir biçimde, çeşitli şekillerde numune
alınabiliyor. Numuneler hemen görüntülenebilmeleri için şeffaf
bir görüntüleme borusuyla
otomatik olarak bir kabul
odacığına naklediliyor.
Bütün Samplex kamyon
sondaları galvanize
çelikten yapıldığı için uzun
süre paslanmadan işlev
görüyor. CS90 1989’dan
beri piyasada ve orijinal
makinelerin bir kısmı bugün
hala kullanılıyor.
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Chief Siloları
Güvenilir. Test Edilmiş. Sağlam. Chief
1961’den bu yana dayanıklı, kaliteli tahıl
depolama çözümleri sunuyor. Ticari tahıl
depolama seçeneği yelpazesini genişleten
Chief, CB-40 (37.7m) ve CB-45 (42.4m)
modelleriyle toplamda 27.000 tonu aşkın
kapasitelere sahip, azami yük
kapasitesi 45.359,24 kilograma
kadar çıkabilen silolar üretiyor.
Chief’in tanınmış W berkiticisi
büyük ölçekli iskeleleri ve
konveyörleri desteklemek için
gereken dayanıklılığı sağlıyor.
Chief bu siloları Caldwell
Havalandırma ürünüyle
birleştirerek mevcut sisteminizi
yükseltebiliyor ya da sizin
için tam teçhizatlı, verimli,
ekonomik bir tahıl depolama
tesisi yaratabiliyor.

PDF - mymag.info/e/819
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ÖZEL ODAK
Cimbria Elek Temizleyicilerin geniş ürün yelpazesi tahıl, çim
tohumu, mısır ve baklagiller gibi her tür mahsulün kusursuz
bir verimlilikle temizlenip arıtılmasını sağlıyor. Cimbria ürün
yelpazesi temizlik işine bağlı olarak, temizlik öncesi süreç, ince
temizlik ve tasnif için farklı elek temizleyiciler sunuyor. Sofistike
besleme sistemleri çalışılan alanın genişliği boyunca eleklere tek
tip besleme yapılmasını garanti ediyor.
100, 110 ve 120 serileri, farklı uygulamalar için tasarlanmış
serilerin birleşimi. 100 ve 110 serileri çekirdek tahılların, maltlık
arpanın, baklagillerin, kepeğin ve bahçe bitkisi tohumlarının yüksek
kalitede ince temizliği için geliştirildi. Eşsiz hava basma birimi, 100
Serisi’ni en güçlü ayırma işlemleri için bile ideal hale getiriyor.
120 Serisi tahılın ve tohumların hassas tasnifi için geliştirildi.
Makinenin içindeki nazik ürün akışı tasnif işleminin son derece
hassas bir biçimde yapılmasına imkan veriyor. Cimbria Delta
temizleyiciler birlikte kurulabilen ve belli temizlik süreçlerine
özel gereksinimlerin her zaman karşılanmasını sağlayan standart
modüllerden oluşuyor.
Çalkalayıcı besleme birimi, temizleyiciyi ürünle optimal seviyeye
kadar dolduruyor. Çalkalayıcı besleme birimi her tür tahıl ve tohum
için nazik ve kontrollü besleme yapmak üzere tasarlandı. Besleme
hızı kademesiz bir hız ayarıyla kontrol ediliyor ve böylece her
uygulama için gerekli kapasite
kullanılabiliyor.
Cimbria temizleyicilerin
tamamında iki geçişli bir hava
ayırma sistemi bulunuyor.
Temizlikten önceki vakum
işlemi, makinenin içindeki
tozun ve ince tanelerin miktarını
azaltmak üzere, makinenin
ağzındaki tozları ve hafif
yabancı maddeleri temizlemek
üzere tasarlandı. Bu sayede
eleklerde eşit ürün akışı
sağlanabiliyor. Temizlikten
sonraki vakum işlemiyse
temizleyicinin çıkış ağzındaki
temiz tahılın içinde kalan
kabukları ve ince maddeleri
temizlemek için tasarlandı.
Cimbria Delta temizleyiciler
operatöre belli bir uygulama için
optimum akışı kullanma imkanı
veren esnek bir akış sistemi
içerecek şekilde tasarlandı.
Operatör kolayca değiştirilebilen
çıkış ağızları ve bölücüler
sayesinde, özel modellerde
16’ya kadar farklı akış opsiyonu
arasından seçim yapabiliyor.
Optimum akış da maksimum

Delta İnce Temizleyici – 110 Serisi

kapasite ve kalite sağlıyor.
Cimbria elekleri mümkün olan en yüksek verimlilik için
tasarlandı ve özel tasarım top kutusunun içinde bulunan kauçuk
toplar tarafından etkili bir biçimde temiz tutuluyor. Yüksek açık
alan oranı makinenin iç kapasitesini azami düzeye çıkarıyor. Elek
siperleri kaplamalı gemi kontraplağından yapıldığı için uzun
ömürlü oluyor. Bu materyal sağlam ve esnek yapısıyla makinenin
sürekli devinimlerine karşı son derece dirençli.
Elek siperlerinin içindeki aşınma bölümleri sertleştirilmiş
çelikten yapılma, kolayca değiştirilebilen levhalar tarafından
korunuyor. Cimbria ince temizleyicilerde elektronik kontrol
sistemi bulunuyor. Sistem tahrik düzeneklerini ve motorları entegre
frekans kontrolüyle yöneten bir kontrol panelinden oluşuyor. Tahrik
düzenekleri makinenin içindeki birçok hava kapısını yönetiyor ve
0-100 arasındaki dijital ayar kontrolü, ayarların hassasiyetinin çok
yüksek olmasını sağlıyor.
Hava basma sistemi ürünün altından pozitif, yukarıdaki temizlik
sonrası vakum bölümünden ise negatif hava akışı sağlayan hava
basma biriminden oluşuyor. Birimde bulunan iki adet aşamalı
pervane, son havalı elekteki ürünün içinde homojen hava akışı
sağlıyor. Bu da elektronik kontrol sistemiyle birleştiğinde,
kullanıcıya piyasadaki en hassas havayla ayırma ayarlarını sunuyor.
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COVID 19
KÜRESEL

VE DEĞİRMENCİLİK SEKTÖRÜ

GÜNCELLEMELER
COVID-19 virüsü dünyanın her yerinde haberleri kasıp kavurmaya devam ederken dergimiz, gıda ve yem
sektörlerinin benzeri görülmemiş bir salgının ortasında başarıyla çalışmak için nasıl uyum sağlandığına dair
haberleri paylaşıyor.
Milling and Grain’in bu sayısında sektördeki, farklı arka planlara sahip uluslararası şirketlerden gelen, değirmencilerin,
makine imalatçılarının ve çiftçilerin koronavirüs sorunuyla nasıl baş ettiğini konu alan resmi beyanları ve makaleleri
paylaşıyoruz. Sektörü üyelerimizle ve onların dünyanın her yerinde herkesin güvenli ve bol gıdaya erişmesini sağlama
çabalarıyla gurur duyuyoruz.
Bu bölüm Birleşik Krallık’taki nabim, İtalya’daki ITALMOPA, Çin’deki COFCO gibi önemli değirmenci birliklerine ait
özel makalelerin yanı sıra ABD’den, Türkiye’den, Finlandiya’dan ve Hollanda’dan haberleri içeriyor.

COVID-19: ANTİK SU DEĞİRMENİ GÜNLÜK İŞ RUTİNİNE KATILIYOR
yazan: Vaughn Entwistle,
Yönetici Editör, Milling and Grain
COVID-19, Birleşik Krallık’ın birçok
bölgesinde perakende una yönelik
talebin olağanüstü seviyede artmasına
sebep oldu. Bu Dorset bölgesinde, aksi
takdirde karantina sırasında boş
duracak olan milli bir değerin faydasına
oldu. Dorset’teki Sturminster Newton
Değirmeni, un öğütmek için Stour
Nehri’nden enerji alan bir su değirmeni.
Mevcut değirmen binası 1826’da
yenilendi, ancak aynı arazide 1016
yılından bu yana bir değirmen vardı.
(Değirmenin kaydı 1086’da çıkan
Kıyamet Kitabı’nda yer alıyor.)
Değirmen en son 26 yıl önce, şu
an orada değirmencilik yapan Pete
Loosmore’un dedesi tarafından
yenilendi. Yaz sezonunda eğitim ve
miras turlarında kullanılmak üzere
işlevsel bir değirmen olarak yeniden
açıldı ve genelde turistlere satmaya
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yetecek kadar un öğütüyor.
Ancak, değirmen sosyal mesafe
kuralından ötürü karantina başladığında
kapatılmıştı. Evde unlu mamuller
pişiren kişiler una yönelik talebi bariz
bir biçimde artırınca Bay Loosemore

değirmeni yeniden günlük üretime
sokmaya karar verdi. Değirmen eskiden
bütün sezon boyunca bir ton tahıl
öğütürken şu an aynı miktarda tahılı iki
üç haftada öğütüyor ve Bay Loosmore
hız kesmeyi düşünmüyor.
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COVID 19 GÜNCELLEMELERİ

COVID-19:
DEĞİRMENCİLİK
SEKTÖRÜNÜN
DÜNYANIN DÖRT
BİR YANINDA YÜZ
YÜZE GELDİĞİ
SORUNLAR

yazan: Chris Jackson, UK TAG
Bu makaleyi dünya yakın geçmişteki en kötü hastalık
salgınıyla boğuşurken yazıyorum. İçinde büyüdüğümüz
dünya değişti ve asla eskisi gibi olmayacak. Çiftçilerin,
özellikle de besi hayvanı sektörünün yılın 365 günü
çalışmayı sürdürdüğünü ve sürdürülebilir bir iklime bel
bağladığını biliyoruz. Dünyanın dört bir yanında çiftçilik
takvimi asla boş olmuyor ve bu sektör bize ihtiyacımız
olan gıdayı sağlıyor. Aslında bu sektör ve su bizim hayatta
kalmamız için gerekli her türlü imkanı sunuyor.
Değirmencilik sektörünün verimli olmasına bel bağlayan besi
hayvanı endüstrisi için yem tedariki, sırf Çin’deki domuzların
yaklaşık yüzde 50’sini (bu dünya domuz nüfusunun yüzde
24’üne eşit) öldüren Afrika Domuz Gribi’nin (ASF) küresel
domuz endüstrisinde yarattığı yıkıcı etkiye bağlı olarak yem
satın alımında yaşanan azalmaya kıyasla o kadar da kötü
durumda değil.
Besi hayvanı endüstrisi hastalıklı hayvanların hareketlerini
izlemenin, izolasyon ve karantina önlemlerinin aşı olmadığı
sürece salgınları kontrol altına almak için gerekli araçlar
olduğunu öğrendi.
Dünyanın dört bir yanında besi hayvanı endüstrisinde farklı
senaryoların yaşandığını ve yem tedarikçilerinin yoğun çalışan
besi hayvanı endüstrilerini, beslenme gerekliliklerini karşılayan
ürünlerle desteklemeyi sürdürmek için ellerinden geleni
yaptığını görüyoruz. Örneğin, Tayland’daki dostlarımızdan
bazı temel vitaminlerin ve aminoasitlerin hatırı sayılır derecede
zamlandığını duyuyorum ve bunun sebebi muhtemelen Çin’deki
en büyük tedarikçilerden birinin stok sorunu yaşaması.
Hindistan’da yem ve zirai girdiler hayati hizmetler olarak
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belirlendi ve ülke çapındaki karantina önlemlerinden muaf
tutuluyor, ki başka ülkelerde de benzer durumlar yaşandığını
sanıyorum. Ancak özellikle eyaletler arasında hayati gıdaların
sorunsuzca nakledilemediği yönünde ihbarlar alınıyor. Bu
özellikle hayvan yemi için geçerli bir durum. Sağmal inek
sahipleri şu an ineklerine ve sığırlarına düşük kalitede yem
veriyor (Saman hala bulunabiliyor. Bazı eyaletlerde devlet
mandıralara yeterince saman ulaştırılmasını sağlıyor ama burada
asıl sorun kaliteli yem bulunamamasının süt üretimini etkilemesi.)
Kümes hayvanı fiyatlarında keskin düşüşler olduğu bildiriliyor
(bu, Şubat ayında internette dolaşan, tavuk tüketmenin
koronavirüs hastalığına sebep olduğu yönündeki söylentilerden
kaynaklanıyor). Hindistan Balıkçılık, Besicilik ve Sütçülük
Bakanlığı, kamuyu balık, kırmızı et ya da tavuk tüketiminin
hastalığın kapılmasına sebep olmadığına dair temin etmek için
Mart ayının başında bir basın açıklaması yayımladı. Ancak
piyasada bu ürünlere yönelik talep hala düşük.
Avustralya’da ülkeler arası seyahat kısıtlandığından
değirmencilerin buraya ürün tedarik etmesi zorlaştı, ancak sorun
mal eksikliğinden ziyade tedarikin yönetilmesi. Çiftçiler buna
rağmen ihraç edilmek üzere ürün yetiştirebildikleri için geleceğe
umutla bakıyorlar.
Hem ekin hem besi hayvanı fiyatlarında düşüş kaydeden ABD
virüs salgınından özellikle etkilenmiş görünüyor. Son birkaç
haftada vadeli mısır işlemlerinde neredeyse yüzde on düşüş
görülürken vadeli soya fasulyesi işlemlerinde yüzde dördü aşkın,
vadeli buğday işlemlerinde ise neredeyse yüzde iki düşüş yaşandı.
Birleşik Krallık’ta ise hayvan yemi sıkıntısı yaşanmıyor.
Sorun yaşayan küçük ölçekli üreticilere yem tedariki konusunda
zorluklar yaşanmış olabilir ama bunlar da hızlıca çözüldü.
Değirmenciler hem yemi gerektiği yere ulaştırmak için, hem de
çiftliklerdeki personelin yeterli sosyal mesafeyi koruyarak ve
gerekli hijyen önlemlerini alarak güvende kalması son derece
sorumlu bir biçimde hareket ediyorlar. Buna ek olarak önlemler
devletin COVID-19 konusundaki tavsiyeleri üzerine pekiştirildi.
Dergi basıma giderken Birleşik Krallık’taki yem tedarikçileri iyi
durumdaydı, ancak E vitamini fiyatları keskin bir artış gösterdi.
Bazı aminoasitler de zor bulunabiliyor ve geçen yıl kolza tohumu
küspesi (kanola) hasadı hafif olduğu ve Birleşik Krallık’ta çok
yağışlı bir kış yaşanmış olması gelecek hasatta alınacak ürün
miktarını kötü etkileyeceği için, değirmencilerin gerekli yağlara
erişmekte zorlanabileceğinden endişeleniliyor. Birleşik Krallık’ta
soya fiyatında hatırı sayılır bir yükselme görüldü ve bu ABD’de
soya fiyatında görülen düşüşün tam zıddı bir durum.
Restoranlar, okullar, iş yeri yemekhaneleri kapandığı ve insanlar
evlerinde daha ziyade makarna, kuru ve işlenmiş gıda tükettiği
için dünyanın her yerinde et ve süt ürünü pazarları zarar gördü.
Bizler çiftçilik, hayvan besisi ve değirmencilik sektörleri
çalışanları olarak bu zor günlerde olumlu düşünmeliyiz.
İnsanların yiyeceğe ihtiyacı var ve çiftçiler bu ihtiyacı
karşılayacak. Belki yerel ürünlerin daha fazla tüketildiğini
göreceğiz ve bunun uzun vadede hem çevre hem dünya sağlığı
üzerinde çok iyi etkileri olacak. Bu durum etkili böcek üretimi
sayesinde atıktan protein üretilmesi gibi yenilikçi çözümlerle
birleştiğinde dünya uzun vadede karlı çıkacak.
Gıdanın uzaklardan taşınmaması çok büyük bir adım olacak.
Çin ve diğer Güneydoğu Asya ülkeleri normale dönerken, batı
dünyasının da onları örnek alacağını ve çalışma hayatının şirket
içinde sosyal mesafe önlemleri alarak da olsa sürdürüleceği,
ki bu önlemler uzun vadede diğer hastalıkların ve sorunların
yayılmasının önlenmesine yardımcı olacaktır.
Karantina sona erdiğinde besi hayvanı sektörüne yönelik talepte
ani bir artış görülecek. Bu da çiftçilik sektörü ve hayvanlarımızı
besleyen değirmencilik sektörü çalışanları için iyi bir haber.
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THE MOST ACCURATE MIXER
FOR HIGH MIXING CAPACITIES
With the Double Shaft Paddle Mixers
• Mixing accuracy of 1:100.000/C.V. < 5%
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• Short mixing time of approximately 30-60 seconds
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We engineer, manufacture, build and manage your
complete project in the cereal processing industry.
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COVID 19 GÜNCELLEMERİ: DEĞİRMENCİLİK DERNEKLERİ

COVID-19:
BİRLEŞİK
KRALLIK’TAKİ
DEĞİRMENCİLER UN TALEBİNİ KARŞILAMAK İÇİN 7/24
ÇALIŞIYOR

A

Yazan: Vaughn Entwistle, Yönetici Editör, Milling and Grain

rtık hepimiz tecritte olduğumuzda
göre, COVID-19’un etkileri
neredeyse günlük hayatımızın her
kısmında kendini gösteriyor. Herkes
panik satın alımı yapıyor ve stok
yapmaya başladı, bu da market
raflarının boşalmasına neden
oldu. Hatta bu durum tüketicilerin
Birleşik Krallık ve pek çok diğer
ülkedeki market raflarında beyaz unu bulmasını bile etkiledi.
Pek çok diğer gıdanın aksine, Birleşik Krallık un konusunda
kendine yeten bir ülke, haftada 90 bin ton kadar üretim yapıyor.
Ancak, çok sayıda kişi marketlerde un bulamıyor. Birleşik
Krallık’ta, COVID-19 pandemisinin yarattığı sıkıntılara, pek çok
farklı sektör özverili çalışmaları ile cevap veriyor, bunların arasında
gıda ihtiyacımızı karşılamak üzere un üreten değirmenciler de
var. Birleşik Krallık her gün yaklaşık olarak 12 milyon ekmek,
iki milyon pizza ve on milyon kek ve bisküvi pişiyor. Birleşik
Krallık’ta normal bir süpermarkette satılan yiyecek ve içeceklerin
yaklaşık olarak üçte biri un içeriyor. Bu ürünlerin hepsi, günde
14 bin ton un üretimi gerektiriyor. Bu üretim ise değirmenciler,
mühendisler ve sürücüleri içeren bir altyapıya ve tabii ki yakıt ve
elektrik tedarikine bağlı olarak yapılıyor.

Panik satın alımı süpermarketlerde market arabası
sıkıntısına sebep oldu

Koronavirüsün ortaya çıkışının ilk uğursuz işaretinden bu yana,
Birleşik Krallık’taki buna birçok tüketici süpermarketlerdeki
tuvalet kâğıdı raflarını boşaltan bir panik satın alımı dalgasıyla
yanıt verdi. Bundan sonra panik satım alımı makarna ve
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ÇEVRİMİÇİ HARİTA TÜKETİCİLERİN UN ALABİLECEKLERİ YERLERİ GÖSTERİYOR
Yeni tasarlanan bir çevrimiçi harita, evde bir şeyler pişiren
tüketicileri ticari boyutta un paketleri satın alabilecekleri
perakende satış noktalarına yönlendiriyor.
Birleşik Krallık un değirmencilerinin ticari birliği olan NABİM
(İngiliz ve İrlandalı Değirmenciler Ulusal Birliği), ulusal çapta satış
yapan bir “perakende un ağı” kurmak için perakendecilerle çalışıyor;
bu ağ sayesinde halk normalde gıda dağıtım şirketlerine ve ticari
işletmelere verilen 3 kilogramdan büyük paketleri alabiliyor.
Ortaya çıkan harita sayesinde, halkın satın alabileceği büyük
paketlerin olduğu yerel fırınlar, toptancılar ve süpermarketler
görülebiliyor.
Koronavirüs tecridinden bu yana, süpermarket raflarında daha
küçük boyutlarda olan 1.5 ila 3 kilogram arasındaki paketlerin
bulunamaması, ulusal çapta un tedariki konusunda korkuya yol
açtı. Ancak, NABİM bu sorunun küçük boyuttaki paketlerde
aniden yaşanan talep artışından kaynaklandığını belirtiyor ve
ticari un tedarikinin etkilenmediğini söylüyor.
Genel Müdür Alex Waugh ise, “Evde pişirmeye yönelik unla
ilgili sorun, pazar payının normal olarak çok az olması, ticari
sektör ile karşılaştırıldığında yalnızca yüzde dörtlük bir pazar
payı var. Yeterli miktarda un öğütme konusunda bir sorun
yaşamıyoruz ama talepteki bu ani artış, unun fiziksel olarak
ev boyutunda, yeterince küçük paketlerde süpermarketlere ve
dükkanlara dağıtımıyla ilgili sıkıntılara neden oldu. Perakende
paketleme hatları haftada 7 gün, günde 24 saat çalışıyor ve
geçtiğimiz ay toplam üretim iki katına çıktı” diyor.
Salgından sonra, NABİM, üyelerinin ortaya çıkan sorunları kritik
hale gelmeden önce bildirmelerini sağlayan bir erken uyarı sistemi
kurdu. Bu sistem, sorunların hem endüstrinin kendi kaynakları
ile hem de gerektiğinde hükümet ya da gıda zincirinin diğer
kısımlarınca giderilmesi için önemli bir zaman aralığı sunuyor.
“Tüketicilere, unun bol miktarda tedarik edildiği ve daha
büyük paketlerin satıldığı yerlerin artık kolay bir şekilde
bulunabileceğini söylemek istiyoruz” diyor, Waugh.
“İyi tarafından bakarsak, bu kadar fazla kişinin evde bir şeyler
pişirmenin tadına tekrar vardığını görmek gerçekten güzel!
Umarız bu durum koronavirüsten sonra da devam eder.”
Haritaya şu adresten erişim sağlamak mümkün: http://www.
nabim.org.uk/wholesaler-map. Bu ağa katılmak isteyen veya daha
fazla bilgi edinmek isteyen perakendeciler ve diğer işletmeler,
NABİM ile info@nabim.org.uk adresi üzerinden iletişime geçebilir.
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makarna sosu raflarına geçti. Neredeyse herkes bir tecrit olmasını
bekliyordu ve buna stok yaparak cevap verdiler. Maalesef, bu
daha sonra kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüştü ve
hiç yaşanmaması gereken gıda sıkıntılarına yol açtı.
Talep tavan yapınca, un tedariki de aynı şekilde arttı,
süpermarket rafları da kısa süre içerisinde bomboş kaldı. Ancak,
un olmaması bir sorun teşkil etmedi, çünkü McDonalds ve
Greggs gibi bazı gıda hizmeti işletmeleri kapatmak zorunda
kaldığı için bu un talebini ciddi oranda azalttı. Öte yandan,
süpermarket raflarındaki un sorunu, önemli derecede değişim
yaşayan gıda zincir dağıtımındaki sorunların bir sonucuydu.
Normal zamanda, tüketicilerin çoğu fırının ürettiği ekmeği tercih
ediyor, Birleşik Krallık’ta öğütülen toplam unun yalnızca yüzde
dördü, süpermarketler aracılığıyla evde fırın kullanacaklara
satılıyor. Bu da müşterilerin haftada yaklaşık olarak iki milyon
adet 1.5 kilogramlık paket götürdüğü anlamına geliyor.
Buna karşılık, COVID-10 pandemisinden beri un talebi fırladı
ve geçen yılın aynı dönemine göre Birleşik Krallık’ta un için
perakende satışlar yüzde 145 oranında arttı. Bu durum, utanmaz
bir kişinin Waitrose marka 1.5 kilogramlık beyaz un paketinin
eBay’de 70£’e (600 TL) satışa çıkarılması ve onlarca kişinin alım
için teklif yapmasıyla hızlı bir şekilde gerçeküstü bir hal aldı.

COVID-19 pandemisi sırasında değirmenciliğin hayati rolü

Birleşik Krallık’taki değirmencileri artan un talebini vardiya
arttırımı ve 7/24 çalışma ile yanıtladı. NABİM (İngiliz ve
İrlandalı Değirmenciler Ulusal Birliği) Başkanı Alex Waugh
durumu şöyle açıkladı: “Birleşik Krallık’taki değirmenciler,
talebi karşılamak amacıyla perakende un üretimini ikiye
katlamak için gecelerini gündüzlerine katıyorlar, haftanın
yedi günü ve gerçekten günde 24 saat çalışıyorlar. Bazıları

için bu tarihte bir ilk. Ama sadece daha fazla un üretmeye
çalışmak sorunu tamamen ortadan kaldırmıyor, çünkü üretim
değirmencilerin unu perakende satış noktalarında satılacak
küçük paketlere koyma işlemindeki becerilerine bağlı.”
Un talebi hem tüketiciler hem de geleneksel fırın müşterileri
nedeniyle fırlamışken, Birleşik Krallık’taki un değirmenciliği
endüstrisi daha önce eşi benzeri görülmemiş bir üretim
sıkıntısıyla karşı karşıya. Aynı zamanda diğer tüm endüstrilerin
de karşı karşıya kaldığı COVID-19 ile ilgili sıkı önlemlere
tabi durumda. Neyse ki, modern değirmenlerin pek çoğunu
çalıştırmak için küçük bir işgücü yeterli.
Yakın zamanda İngiliz değirmencilerin nüfusumuzun gıda
ihtiyacını karşılamak için yaptığı fedakarlıklar ve gösterdiği
özveri haberlere çıktı. Özellikle, Herefordshire’daki Allinson’ın
değirmeni tek başına haber oldu. Değirmende çalışanların yüzde
20 kadarı kendilerini tecrit etmek için evlerine gönderilirken, un
üretimi için zaruri olan çalışanlar 12 saatlik vardiyalarda çalışıyor.
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COVID-19 HABERLERİ: DEĞİRMENCİLİK DERNEĞİ GÜNCELLEMELERİ
Yu Xubo, Başkan, COFCO Group, Çin
Çin’in lider gıda ürünleri üreticisi ve tahıl tüccarı COFCO Group’un üst düzey bir yöneticisi, yeni koronavirüs ile
savaşmak için acil olarak ihtiyaç duyulan malzemeleri zamanında teslim etmek amacıyla merkezi olarak yönetilen
diğer devlet işletmeleri ile var olan ortaklıklarını güçlendireceğini belirtti.
Pekin merkezli şirket, Çin'in Hubei eyaletindeki birçok yere sebze, pirinç, sofra yağı, et ve diğer gıda maddeleri
sevk ediyor ve salgının başlangıcından bu yana 25 ile, belediyeye ve özerk bölgeye dezenfeksiyon işlemleri için 10
bin metrik tondan fazla etanol gönderdi.
COFCO Group Başkanı Yu Xubo, şirketteki tüm iş birimlerinin çalışmaya devam ettiğini ve ülke çapındaki ve özellikle de salgının
merkez üssü olan Hubei eyaletindeki piyasa talebini karşılamak için üretim hacmini arttırdıklarını söyledi.
Bu dönemde, COFCO Group günlük olarak Wuhan’a 200 tondan fazla pirinç, 50 tondan fazla un ve 300 ton kadar sofra yağı tedarik
ediyor. Diğer devlet kollarıyla çalışarak şirket ayrıca bu ürünlerdeki spekülasyonu önlemek için perakendeciler üzerindeki denetimini de
sıkılaştırdı.

Pia Pohja, CEO, Finlandiya Gıda Endüstrileri Federasyonu

Finlandiya’da gıda endüstrisindeki üretim, şu anda şirketler üretimin geleceği konusunda bir derece endişeli olsa da
çoğunlukla normal kapasitede faaliyet gösteriyor.
Nisan başında, Finlandiya Gıda Endüstrileri Federasyonu, üye şirketlere koronavirüsün neden olduğu bu istisnai
durumların üretim, işgücü ve gelecekteki beklentiler üzerindeki etkisini bildirmeleri için bir anket gönderdi. Anket,
Finlandiya’da faaliyet gösteren, farklı üretim yönlerini temsil eden ve farklı boyutlarda olan 109 gıda şirketi
tarafından yanıtlandı.
Finlandiya’da çoğu 50 kişiden daha az kişiyi istihdam eden 1800’e yakın gıda şirketi var. Bu istisnai durum, sektördeki çeşit çeşit şirkette
son derece farklı etkilere sahip, diyor, Finlandiya Gıda Endüstrileri Federasyonu CEO’su Pia Pohja.
Sonuçlar gıda endüstrisinde bir fikir anlaşmazlığı olduğunu ortaya koyuyor; marketler için gıda üreten şirketler neredeyse normalde
dalgalanan talep koşullarında faaliyet gösteriyor, ama gıda hizmet sektöründeki talepteki ani düşüş bazı şirketlerin sipariş alamamasına ve
üretimini yeniden yapılandırılmasına yol açtı. Bazı şirketler, üretim kapasitelerini tüketici ürünlerine ayırabildi, ancak çoğu durumda bu
durum üretimde ciddi bir azalmaya neden oldu.
“Tüm gıda çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Katkınız ve bağlılığınız için çok teşekkür ederim, halkımıza her gün yiyecek ve
içecek getirmede sunduğunuz yardım için çok teşekkür ederim” diye ekliyor, Pia Pohja.

Peter Rijnhout, NEBAFA, Hollanda

Hollandalı unlu mamuller ve hammadde üreticileri derneği üyeleri, koronavirüsün daha fazla yayılmasını
önlemek ve çalışanlar ile iş ilişkilerini korumak için önlemler alıyor. Aynı zamanda, üreticiler, müşterilere hizmet
sağlamaya devam etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar.
Hollandalı Gıda Endüstrisi Federasyonu’nun (FNLI) ve VNO-NCW’nin bir üyesi olarak NEBAFA, sektördeki
durum hakkında bilgi alışverişinde bulunuyorlar ve NEBAFA üyeleri, unlu mamuller hammaddelerinin alıcıları,
alıcı organizasyonlar ile birlikte çalıştığımız tüm diğer organizasyonlar ile gerekli önlemleri alıyorlar.
FNLI ve VNO-NCW aracılığıyla, izlenecek ulusal politika ve Hollanda gıda endüstrisinin koronavirüsün yayılmasını kontrol etme
konusundaki katkıları hakkında Hollanda hükümeti ile istişareler yapılmaktadır. Ayrıca, Avrupa Unlu Mamuller Hammaddeleri
Üreticileri Birliği (FEDIMA) ile iş birliği içinde, koronavirüsün daha fazla yayılmasının önlenmesiyle ilgili tavsiye sıkı bir şekilde
uygulanmaktadır.
Seyahatler ve buluşmalarla ilgili kısıtlamalar, değirmenlerdeki hijyen önlemlerinin sıkılaştırılması, kamyon şoförleri, yükleniciler
ve ofis ve üretim yerlerine gelen ziyaretçiler gibi saha hizmetlerindeki çalışanlarla temasa ilişkin kurallar konusunda önlemler zaten
alındı.
Fırıncılık ve hammadde endüstrilerindeki şirketler, ulusal ve uluslararası dağıtım ağında üretim, tedarik zinciri ve dağıtım için
bütünleştirilmiş bir yedekleme planı oluşturulmasına büyük önem vermektedir.

Cosimo De Sortis, Italmopa Başkanı, İtalya

Özel olarak ekmeklik buğday ve durum buğdayı ile ulusal değirmencilik endüstrisini temsil eden İtalya
Endüstriyel Değirmenciler Derneği (ITALMOPA), İtalyan değirmencilik şirketlerinin sahiplerinin ve
çalışanlarının bu zor zamanda gösterdikleri özveri ve aldıkları büyük sorumluluk için memnuniyetini ifade
ediyor. Bu kişilerin kararlılıkları sayesinde, ekmek ve makarna gibi beslenme biçimimizin temelini oluşturan
ürünlerin temel bileşenleri olan un ve irmik tedariki garanti altında.
“Bu acil durum anında bile, İtalya’da her gün 40 bin ton hem İtalyan hem de yabancı yumuşak ve sert
buğdayın, değirmencilik endüstrilerimiz tarafından, makarna endüstrisi, şekerleme endüstrisi, artizan ve endüstriyel fırınlar
tarafından kullanılmak veya market raflarında yer almak üzere una ve irmiğe dönüştürülüyor” diye açıklıyor, Italmopa’nın Başkanı
Cosimo De Sortis.
De Sortis son olarak şunları söylüyor: “Bu hassas dönemde, değirmencilik sektöründe binlerce zorluk arasında işlerini yapmaya
devam eden tüm operatörlere içten teşekkürlerimi göndermek istiyorum.”
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Desislava Taneva, Bakan, Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığı, Bulgaristan
Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığı’yla ilgili Avrupa programları tarafından fonlanan bütçeler, Bulgaristan'da COVID-19
salgınının olumsuz etkilerine karşı koymak amacıyla güvencesiz üreticilere yönlendirilecek. Bu teklif, Avrupa
Komisyonu'na, Tarım, Gıda ve Orman Bakanı Desislava Taneva’nın Mart ayında Avrupa Komisyonu Tarım Bakanları
Konseyi ile gerçekleştirdiği bir video konferans sırasında yapıldı. Teklif, acil durum yardım mekanizması olarak
yönetilecek ortak bir fona aktarılacak harcanmamış fonları kapsıyor.
Başkan Taneva konuyla ilgili olarak, “Bu destek, meyve ve sebze, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinin yanı sıra süt
ürünleri sektöründeki en güvencesiz üreticilere yardımcı olacak. Böylelikle, üreticiler COVID-19’a ilişkin yapılan olağanüstü harcamaları
telafi edebilecekler ve ayrıca üretimlerini depolama imkânı elde edecekler” diyor. Restoran endüstrisi ve turizmin, söz konusu güvencesiz
üreticilerin ürünlerini dağıtmak için kullandıkları temel sektörler olduğunu da sözlerine ekliyor.
“2014-2020 Kırsal Kalkınma Programı’ndan, 2014-2020 Denizcilik ve Balıkçılık Programı’ndan, Ulusal Program’da harcanmamış fonları en
güvencesiz üreticileri teşvik etmek amacıyla 2019 – 2023 Şarap Sektörü’ne yönlendirilmesini önerdik. Toplantı sırasında, işsiz kalan kişilerin
tarımsal faaliyetlerle uğraşmaları için sosyal hizmetler bakanlığı ile birlikte bir mekanizma geliştirme gereksinimi ortaya çıktı.” diyor, Marinov.
Bakan Yardımcısı Chavdar Marinov, Organik Tarım Sicili'nde şu anda 5 binden fazla profilin aktif olduğunu bildirdi ve şöyle söyledi:
“Beklemede olan 220 hesap var ve yaklaşık 500 tanesi de henüz doğrulanmadı. Bu şirketlerden kayıttaki profillerini onaylamaları ve
etkinleştirmeleri istenecek.” Marinov’a göre, kontrol sisteminde tüm bilgiler mevcut.
Tarım Bakanı, Bulgaristan'ın tahıl üretimi ve ticareti konusunda dünya çapında önde gelen bir ülke olduğuna dikkat çekti. Bulgaristan,
buğday üretiminde dünyada 11. sırada. Başkan Tavena ise, stokta bir yıl dayanacak kadar yeterli buğday ve iki milyon tondan fazla mısır
bulunduğunu, yemeklik yağ tesislerinin üç ay yetecek hammaddeye sahip olduğunu ve sonraki durumda, iç tüketim için bu stoğun sadece
yarısına ihtiyaç duyulacağını bildirdi.
Ulusal Fırıncılar ve Şekerlemeciler Şube Birliği’nin başkanı Mariana Kukusheva, şu anda Bulgaristan'da hammadde konusunda endişe eden
ekmek üreticisi olmadığı bilgisini teyit etti.
“Bulgar işleme endüstrisi, Bulgar pazarının taleplerini karşılamak için ihtiyaç duyulandan iki kat daha fazla üretim yapıyor” diyor, Meyve
ve Sebze İşleme Birliği’nden Antoaneta Bozhinova.

VIDEO: COVID-19 salgını ve değirmencilik endüstrisi ile
ilgili NABİM’in Genel Müdürü Alex Waugh ile röportaj
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COVID 19 GÜNCELLEMELERİ: GIDA

Yukarıda: Şirketin Depo Müdür Yardımcısı Chengyuan
Want HaiNing un değirmenine giren ve çıkan tırları nasıl
denetlediği konusunda röportaj veriyor
Solda: Tır şoförü değirmene girip kaydolmadan önce,
değirmeninin girişinde ateşi ölçülüyor

COVID-19:
SALGIN SIRASINDA
TÜKETİCİLERE UN
ULAŞTIRILMALI

Aşağıda: Değirmenin giriş ve çıkışındaki bütün ana alanlar
günde iki kez sterilize ediliyor

yazan: COFCO, Çin

COVID-19’un önlenmesi ve kontrolü sürecinde, acil gıda ve
materyal tedariki düzenli bir biçimde devam etmeli. Örneğin,
Çin ekonomik kalkınma bölgesi HaiNing’de, COFCO Flour
Industry’nin yoğun bir günlük araç akışı ve birçok çalışanı
bulunuyor. Bu yüzden şirketin salgınla mücadelede galip gelmek
için her bir çalışanı ve aracı gerektiği şekilde kontrol etmesi çok
önemli.
10 Şubat 2020’de, saat 14.00’te COFCO Flour Industry
(HaiNing) A.Ş. Ltd.’nin kapısında, plakaları farklı şehirlere
ait neredeyse on büyük tır sıralanıyor. Depo işçileri tırlara mal
yüklemekle meşgul; tır şoförleriyse tırlarını tesise sokmadan
önce gerçek adlarıyla kaydediliyor ve şirketin kabul odasında tek
tek ateşleri ölçülüyor.
COFCO Flour Industry (HaiNing) A.Ş. Ltd. Zhejiang
Vilayeti’nin en büyük un işleme tesisi ve günde 2.000 ton
buğday işleyen şirket çoğunlukla Doğu Çin’deki gıda işleme
kurumlarıyla çalışıyor.
Şirket normal tedariki sürdürebilmek için 4 Şubat 2020’den
beri çalışmaya devam ediyor ve toplam işçi sayısının yarısını
oluşturan 242 kişi sadece mal kabul kısmında çalışıyor. Şirket
her aracı yerleşkenin hem girişinde hem çıkışında sterilize
ediyor ve yemekhane, atölye ve diğer ana alanlar günde iki
kez dezenfekte ediliyor. Yemekhanede yemekler aynı anda,
birbirinden ayrılmış şekilde servis ediliyor ve buna ek olarak her
çalışan işe gelirken ve işten çıkarken ateşini ölçtürüyor.
COFCO Flour Industry (HaiNing) A.Ş. Ltd. Genel Müdürü
Lijun Zhang, sadece kurum içinde salgın önleme konusunda
iyi bir iş çıkarmanın değil, virüsün dışarıya yayılmasını
engellemenin de çok önemli olduğunu belirtiyor.
Şirket yeniden çalışmaya başladıktan sonra tesise günde
ortalama 20 tır giriş yapmaya başladı ve şirketin salgının
önlenmesi ve kontrol altına alınması konusundaki önceliği bu.
Bay Zhang, “Dökme mal akışı sırasında, şehir dışından
gelen araçların ve şoförlerin idaresi ve kontrolü epey zor
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oluyor,” şeklinde açıklama yapıyor. “Ancak amacımız fiyat
artışı yapmadan un tedarikine devam ederken salgın sırasında
güvenliği de sağlamak. Aynı zamanda çalışanlarımızın ve
bütün HaiNing halkının, hatta Zhejiang Eyaleti’ndeki herkesin
güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz.”

Ekstra görevler

Şirketin yardımcı depo müdürü Chengyuan Wang’ın
bugünlerde ek bir görevi var: acil ürünlerin nakliyesi için
araç izni almak üzere yerine getirilmesi gereken prosedürlerin
birleştirilmesi adına her öğleden sonra HaiNing ekonomik
kalkınma bölgesine gelen şoförlerin ve her sabah müşteriye
doğru yola çıkan tırların denetimi.
Bay Wang’le röportaj yapan bir muhabir, “Yarının trafik izinleri
şu an telefonunuzda mı?” diye soruyor.
Bay Wang, “Evet. Bir araç için izin aldıktan sonra o aracı un
almaya gönderiyoruz,” diyor
Muhabir şoförün bu izin olmadan HaiNing’e girmesinin yasak
olup olmadığını soruyor.
Bay Wang, “Evet, izin olmadan buraya gelemez,” cevabını
veriyor.
Şehir dışından gelen her bir tır fabrikadan un alıp şirket
yerleşkesini terk ettikten sonra HaiNing’den sorunsuz bir
biçimde ayrılıp ayrılmadığı denetleniyor.
Bay Wang şoförle yaptığı telefon görüşmesinde, “Merhaba,
Bay Wen siz misiniz?” diye soruyor.
Karşıdan, “Evet,” cevabı geliyor.
“Un yükleme işini 20 dakika önce tamamladınız. Xiashi
kavşağına ve otoyola sorun yaşamadan çıkabildiniz mi?”
Şoför, “Otoyol kavşağını şimdi geçtim. Şu an HaiNing’den
ayrılıyorum,” şeklinde cevap veriyor.
Bay Wang, “Tamam, iyi yolculuklar,” dedikten sonra
dikkatini yola çıkacak olan bir sonraki tırın denetimine
yöneltiyor.
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COVID-19: GIDAYA ULAŞMADA SIKINTIMIZ
OLMAYACAK
yazan: Türkiye Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD), Türkiye
Türkiye Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği
(DESMÜD) genel başkanı Zeki Demirtaşoğlu kısa bir süre
önce COVID-19’un Türk sanayii üzerindeki etkilerini konu
alan bir açıklamada bulundu.
Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD)
Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu; “Covid-19 ile mücadelemiz
devam ediyor. Ülke olarak iyi bir sınav veriyoruz. Bu sürede de
üretimi durdurmuyor, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için
gıda tedarik sürecini aksatmıyoruz” dedi.
DESMÜD Chairman Zeki Demirtaşoğlu made important
statements regarding the agenda. Mayor Demirtaşoğlu said that
there will be no problems in accessing food products during the
epidemic.
Ülkemizde bulunan bin 300 un, 710 yem fabrikasının aralıksız
çalıştığını belirten Başkan Zeki Demirtaşoğlu; “Unlu mamüle
ulaşmada herhangi bir sıkıntımız olmadığı gibi besicilikle
uğraşan insanlarımızın hayvanlarına yem verememesi gibi bir
durum da yok. Çalışmalarımızı Covid-19 tedbirlerini alarak,
insan sağlığı ve yaşamını her şeyin önünde tutarak büyük
bir titizlikle sürdürüyoruz. Tabi bu süreç, gıda veya makine
üretimini iç pazara ulaştırmada bizleri zorlamıyor,
ancak ihracat konusunda sıkıntılarımız mevcut.
Fakat küresel bir tehditle karşı
karşıyayız,
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şu an için buna yapacak bir şeyimiz yok. Bizler ülkemize
bugüne kadar olduğu gibi yarın da katma değer üretebilmek için
yerli ve milli cihazlarımızı, makinelerimizi üretmeye devam
ediyoruz. Her yıl ön gördüğümüz ihracat rakamlarını tutturan
bir sektörüz, ancak bu yıl için koyduğumuz 2 buçuk milyar
dolarlık hedefimize ulaşamayabiliriz. Tabi her şey bir yana, şu
an için önceliğimiz bu virüs belasında ülkemizin bir an evvel
kurtulması. Güçlü devletimiz bugüne kadar her türlü badireden
millettinin feraseti ile kurtulmuş büyük bir devlettir. Milletimiz,
bu kötü günleri de birbirine destek olarak, belirlenen kuralları
göz ardı etmeden ve harfiyen uygulayarak üstesinden gelecektir”
ifadelerini kullandı.
Gıda tüketimindeki artış ile ilgili de konuşan Zeki
Demirtaşoğlu; “Özellikle ana tüketim kalemi olan unlu
mamüllerde yani; ekmek, makarna, pasta gibi gıda ürünlerinde
ciddi bir artış var. Bu durum sadece ülkemiz için geçerli değil
elbette, Avrupa’ya baktığımızda orada da yüzde 35’lere varan bir
artış söz konusu. Unlu mamülere düşkünlüğü ile bilinen ve bu
kültüre sahip bir milletiz. Bu anlamda son sürece bakarsak, yılda
kişi başına düşen un tüketimi 160 kg iken şu an bu rakam biraz
daha yukarılara çıkmış durumda” dedi.
“Dünyadaki bütün dostlarımıza şunu iletmek istiyorum: Bu sorunu
birlikte çalışarak aşabileceğimize inanıyorum. DESMÜD olarak
bizler ve ülkemizdeki diğer sektör paydaşları bu süreçte ne zaman
ihtiyacınız olursa size yardım eli uzatmaya her zaman hazırız.”

F

COVID 19 GÜNCELLEMELERİ: GIDA

COVID-19: YENİ
ZELANDA UN
SANAYİİ COVID-19
KARANTİNASIYLA
MÜCADELE EDİYOR
yazan: Peter Parker, Genel Müdür, Milling
and Grain Okyanusya, Yeni Zelanda
Auckland - Mauri ANZ
(George Weston
Foods alt kuruluşu)
Bir değirmen işçisi Yeni Zelanda’daki Seviye 4 COVID-19 karantinası
sırasında un değirmeninde çalışırken koruyucu maske takıyor

Dünyanın dört bir yanında 200’ü aşkın ülke ve bölge
COVID-19’dan etkilendi. Herkes virüsle mücadele
ederken her ülke kendine özgü zorluklarla yüz yüze.
Sadece beş milyon nüfusa sahip, en yakın komşu ülkelerle
arasında binlerce kilometrelik okyanus olduğu için izole
olan Yeni Zelanda yalnızca “eğriyi düzleştirme” değil,
COVID-19’un kökünü tamamen kazıma fırsatına sahip
olduğu için şanslı. Bu makale Champion Flour Milling
Ltd. Teknik ve Proje Müdürü ve Yeni Zelanda Un
Değirmencileri Birliği (NZFMA) yönetim kurulu başkanı
Paul Fahy’nin yardımıyla sokağa çıkma yasağını güvenli
bir biçimde kaldırmak için (27 Nisan 2020 tarihinde)
ülkece atılan adımları açıklamanın yanı sıra yurt içi un
sanayiinin tüketicilere hayati bir ürün olan unu tedarik
etmeyi nasıl başardığına dair ilham verici bir öykü
anlatıyor.

Başbakan Jacinda Ardern ve Yeni Zelanda hükumeti
geçtiğimiz yıl Christchurch’teki camiye yapılan terör
saldırısına cevaben yarı otomatik silahların yasaklanması ve
White Adası’ndaki yanardağ patlaması konulu eylemleriyle
dünya çapında övgü toplamıştı. Bu yıl da COVID-19’la
nispeten başarılı bir biçimde mücadele ettikleri için takdiri
hak ediyorlar.
Başbakan Ardern’ın COVID-19 ile mücadele stratejisi baştan
beri sert ve erken tepkiler vermeyi, testlere ve fiziksel etkileşimin
kısıtlanmasına ağırlık vermeyi, insanların hareketlerini asgari
düzeye indirmeyi ve bilgi şeffaflığı sağlamayı temel alıyordu.
3 Şubat 2020 tarihinde, anakara Çin’e uğrayan ya da oradan
seyahat eden yabancı uyruklu herkesin ülkeye girmekten men
edilmesini ve ülkeye giren kişilerin iki hafta boyunca kendini
toplumdan izole etmesini gerektiren kısıtlamalar yürürlüğe
girmişti.
Başbakan Ardern, “Şu an evde kalarak bulaşma zincirini kırmak
ve hayat kurtarmak için bir fırsatımız var,” demişti. “Durum bu
kadar basit.
Halkın çoğu sokağa çıkma yasağına uyarak evde kalırken hayati
sektörlerde çalışan kişiler temel gereksinimlerin giderilebilmesi,
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Tauranga - Champion
Flour Milling Ltd x 2 (Japon
menşeli Nisshin Sefin
Group’un bir parçası)

Tirau - NZ Flour Mills
Ltd (bağımsız)

Timaru - Farmers Mill
(bağımsız)

Wellington - Mauri
ANZ (George Weston
Foods alt kuruluşu)
Christchurch - Mauri
ANZ (Weston Foods alt
kuruluşu)
Christchurch - Champion Flour
Milling Ltd (Japon menşeli Nisshin
Sefin Group’un bir parçası)

yani gıda ve ilaç tedarikinin; sağlık hizmetleri, elektrik, yakıt,
atık toplama ve imha, İnternet ve finansal destek gibi hizmetlerin
sağlanmaya devam edebilmesi için çabalamayı sürüyor.”

Sıra dışı bir dönemde insanlara un ulaştırmak

Yeni Zelanda Un Değirmencileri Birliği (NZFMA) Kuzey ve
Güney Adalar’da yer alan dört un değirmenciliği kuruluşundan
oluşuyor: Champion Flour Milling (üç değirmen), Mauri ANZ
(üç değirmen), NZ Flour Mills Ltd. ve Farmers Mill.
Yeni Zelanda un değirmenciliği sanayii üzerindeki devlet
denetimi 1987’de azaltıldı ve Yeni Zelanda çalışmalarına diğer
ülkelerle serbest piyasa usulü ticari ilişkiler kurarak devam etti.
Champion Flour Milling Ltd. İmalat Müdürü ve Yeni Zelanda
Un Değirmencileri Birliği yönetim kurulu başkanı Bay Fahy konu
hakkında, “Yeni Zelanda un değirmenleri Yeni Zelanda’daki;
unlu mamul fabrikaları, sıcak ekmek dükkanları, süpermarket
içindeki fırınlar, perakende yurt içi kullanım, hızlı yemek sanayii,
toptancı distribütörler gibi çeşitli gıda imalatçılarının pastacılık
ve makarna üretimine dair ihtiyaçlarını karşılamak üzere genelde
yılda 260.000 ton un tedarik ediyor,” sözlerini sarf etti.
COVID-19 vakaları artarken birçok Yeni Zelandalı, hükumetin
normal alışveriş yapıldığı sürece stokların yeterli olacağına dair
beyanına rağmen panik satın alımları gerçekleştirdi.
Un doğal olarak marketlerde en çok talep gören ürünlerden

F
biri haline geldi. Alışveriş yapanlar süpermarkete panikle giriş
yaparak un alırken personel bir yandan rafları dolduruyordu.
Bay Fahy, “Un sanayii, NZFMA olarak yüzde 90’lık bir artış
gerçekleştiğini hesapladığımız perakende un talebini karşılamak
için fazla mesai yapıyor,” dedi.
“Yeni Zelanda un değirmenleri unlu mamul fabrikaları,
süpermarket içindeki fırınlar, ev tipi küçük paketlerde un üreten
imalatçılar gibi birçok farklı pazar diliminden büyük talep görmeyi
sürdürüyor. Bu da un değirmenlerinin 7/24 çalışması anlamına
geliyor.
Değirmen personelleri, üretimin talebi karşılamasını sağlamak
için tesislerin yönetilmesi ve bakımlarının yapılması sürecindeki
zorlukları aşma konusunda çok iyi bir iş çıkardı.”
Bazı süpermarketler daha ulaşılabilir olan 20 kilogramlık
paketlerdeki unları satın alarak onları daha küçük, şeffaf plastik
torbalara koyuyor (gerekli etiketleri yapıştırmayı ihmal etmeden).
Bu da tedarik zincirinin her parçasında, bu eşsiz dönemde
insanların taleplerini karşılayabilmek için bulunan dahice
çözümlere çok iyi bir örnek.
Bay Fahy, Yeni Zelanda un değirmenlerinin karantinanın
dördüncü haftasında “bütün pazar dilimlerinin gereksinimlerini
karşılamak için hala canla başla çalıştığını” belirtti.
“Süpermarketlerde satılan, evde kullanım amaçlı küçük paketli
un talebi yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor ama talebin
tamamının karşılanması vakit alabilir.”
Bay Fahy sözlerine, “Diğer pazar dilimleri, örneğin hızlı yemek
restoranları – sadece paket servis yapmak üzere - Seviye 3’ün
27 Nisan 2020’de başlamasıyla birlikte açıldığında bu pazar
dilimlerinde de una yönelik talebin arttığını göreceğiz. Seviye
3’te nüfusun büyük bir kısmı hala evlerinde kalacağından ekmek
ve una yönelik talep azalmayacaktır,” şeklinde devam etti.
Bay Fahy, NZFMA’nın un değirmenleri çalışanları için, söz
konusu çalışanın temel görevlerden birinde olduğunu açıklayan
mektuplar yazıldığını da belirtti. Bu sayede bu çalışanlar polisler
tarafından cezai işlem yapılmadan işleriyle evleri arasında
güvenli bir biçimde seyahat edebiliyor. Ulaşım sektörü genel
olarak paketli unun müşterilere ulaştırılması konusundaki lojistik
gereksinimleri yerine getirme konusunda çok iyi bir iş çıkarıyor.

Bireysel tüketim amaçlı, küçük paketlerde satılan un zor bulunuyor. Bu, bir şirketin
Yeni Zelanda’daki bir süpermarkette talebi karşılamak için bulduğu hızlı çözüm.

zorlayan bütün pazar dilimleri arasında en zorlusunun evde
kullanılmak üzere satın alınan perakende un olduğunu belirtti.
“Karantina sürecinin 23’üncü günündeyiz ve süpermarketlerdeki
perakende un ve hazır un karışımı rafları hala doldurulduğu an
boşalıyor.
Stokların normal seviyeye dönmesinin karantina sürecinin
tamamlanmasının ardından biraz zaman almasını bekliyoruz.”
Bay Fahy sözlerine, “Bu görünmez düşmanı yenmek için ülkece
hükumetimizin belirlediği yolda yürümeye devam ediyoruz.
Temel bir gıda sektörü olarak ise Yeni Zelandalıların karnını
doyurmak için üstümüze düşeni yapmak için çabalıyor, güçlerimizi
birleştiriyoruz. Kia kaha, yani güçlü kalın.” şeklinde son verdi.

Buğday tedariki sorun teşkil etmiyor

Yeni Zelanda, iki ana adaya sahip. Güney Adaları’nda yer alan
değirmenler çoğunlukla bölgede yetiştirilen buğdayı öğütüyor
ve yakın zamanda yapılan hasadın olumlu sonuçlanması buğday
stokunun yeterli olmasını sağladı.
Kuzey Adaları değirmenleriyse öğüttükleri buğdayın büyük bir
kısmını Avustralya’dan, çoğunlukla altı metrelik konteynerlerde
dökme sevk halinde ithal ediyor. Avustralya’nın son buğday
hasadı kuraklık sebebiyle beklenenden düşük oldu, ancak Yeni
Zelanda değirmenlerinin gereksindiği görece küçük hacmi
karşılamaları sorun olmadı.

COVID-19 sırasında güvenli bir biçimde çalışmak

Bay Fahy’ye göre değirmenler karantina boyunca, vardiya
başlamadan önce çalışanların vücut ısısının normal sınırlar
dahilinde olup olmadığına bakmayı içeren günlük sağlık kontrolleri
gibi önlemler uyguladı.
Gündüz değirmene girmesine izin verilen personel sayısı
(yöneticiler de dahil) düşürüldü ve evden çalışmak personel
arasında yakın temasın azaltılmasını sağladı.
Getirilen diğer önlemler arasında kapsamlı el dezenfektasyon
prosedürü, sıklıkla uygulanan derinlemesine hijyen ve temizlik
programları, el yıkama istasyonu sayısının artırılması ve maske,
eldiven gibi kişisel koruyucu donanımların kullanılmasıydı.
Bay Fahy un değirmenlerinin stok seviyesini koruma açısından
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En yeni teknoloji ürünü bir mısır değirmeni kuruldu
yazan: Imas & Zaccaria
İki yenilikçi şirket tarafından kurulan yeni mısır tesisi,
İran ve Orta Doğu bölgesinin en büyük alıcılarından biri
olan müşterisi için günde 300 ton üretim yapabiliyor ve
uluslararası ve yurt içi tüketim için farklı ebatlarda kırma,
granül ve un şeklinde hem yumuşak hem sert sarı mısır
işleyebiliyor.
Küresel ortaklar olarak Zaccaria ve Imas arasındaki iş
birliği değirmencilik sektörüne büyük bir değer katıyor
ve her iki şirketin eşsiz teknolojilerini yansıtıyor.
Şirketler böylece her bir projede benzersiz perspektiflerini
kullanabiliyorlar. Değirmen Imas’ın yaptığı, yine en yüksek
hijyen standartlarına uyacak şekilde tasarlanmış, tamamen
yeni, altı katlı prefabrik bir binada yer alıyor.
Değirmen Multimilla Valsli Değirmenleri (MML), Quadro
Elek ve çok özel bir öğütme diyagram tasarımına sahip, mısır
değirmeni sistemlerine uyarlanmış, özel tasarımlı bir MQP
dahil olmak üzere en yeni Imas teknolojisiyle donatıldı.
Fabrikaya entegre edilen özellikler arasında, DHZ 3 tahıl
işleme makineleri ve rüşeymi ve kepeği silolarda depolanmak
üzere kurutan RCZ-1 Devridaim Kurutucu sistemi gibi en yeni
Zaccaria teknolojisi de var. Bu çözümler her tür mısırın kolay,
hassas ve son derece verimli bir biçimde işlenmesine imkan

verdiği gibi standart ve optimal gıda güvenliği seviyelerine
ulaşılması için üründe en yüksek kaliteyi sağlıyor.
Tesis temizlik öncesi, temizlik, işleme, öğütme, kurutma
ve paketleme süreçlerinin tamamını merkezi bir biçimde
gözlemlemek ve yönetmek için gelişmiş bir otomasyon
sistemiyle çalışıyor. Bu sistem ayrıntılı üretim raporlarının
oluşturulmasına imkan verdiği gibi anında hata teşhisi
yapılmasını sağlıyor ve uzaktan bağlantı işlevine sahip.
Laboratuvar sisteminin yardımıyla sistemden rastgele alınan
her numuneyi hızlı ve kolay bir biçimde değerlendirebiliyor.
Değirmenciler bu sayede nihai ürünün gerekli standartlara
uygun olacağı konusunda emin olabiliyorlar.

Wudeli başarılı satış rakamlarıyla işe dönüyor

Çin menşeli değirmencilik uzmanı Wudeli de süregelen
COVID-19 salgınıyla nasıl baş ettiği konusunda bazı
açıklamalar yaptı. Wudeli, Çin’in en büyük değirmencilik
şirketi. Günde 42.000 ton gibi inanılmaz bir miktarda un
üreten şirket 500 çalışana ve kuzey Çin’in çeşitli bölgelerinde
15 alt kuruluşa sahip.
Karantina başlayınca Wudeli çok geçmeden fabrikalara çok
az işçinin girip işleri yürütebileceğini fark etti, ancak bunun
avantajı Wudeli’nin işçilerinin güvenliğini sağlayabilmesiydi.
Wudeli’de çalışan tek bir kişi bile virüsü kapmadı ve hepsinin
sağlığının yerinde olması şirketin içini rahatlattı.
Şirketin yüz yüze geldiği bir başka sorun da tır nakliyesinin
kısıtlanmasıydı. Bu da şirketin Şubat sevkiyatlarının daha
da gecikmesine sebep oldu. Restoranların ve hayati olmayan
çeşitli dükkanların kapatılması Wudeli’nin 25 kiloluk un
çuvallarına yönelik talepte büyük bir düşüş kaydetmesine
sebep oldu.
Wudeli buna rağmen şu an koşulların normalde dönmeye
başladığını ve satışların arttığını bildirdi. Şirket sözcülerinden
biri gönderilerin Mart’ın ikinci yarısında virüsten önceki
seviyeye ulaştığını ve genel kapasite kullanımının yüzde 75’e
yükseldiğini ifade etti.
Wudeli beş ve on kiloluk unların satışının üç kaz
artmasından da memnun. Evlerine kapanan ailelerin erişte,

USW ihraç tahıl denetimlerine devam ediyor
ABD Buğday Birliği (USW) başkanı Vince Peterson USDA’nın
(ABD Tarım Bakanlığı) kurumun COVID-19 salgınına rağmen
tahıl denetimlerine devam etmek için “gereken bütün adımları
atacağını” teyit eden Zirai Pazarlama Hizmeti’ne istinaden
aşağıdaki beyanda bulundu:
“Dünyanın her yerindeki buğday ithalatçıları tedarikçi olarak
ABD’ye güveniyor. Bu hak edilmiş güvenin temellerinden
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mantı ve buharda ekmek gibi unlu mamuller pişirmenin
içeride geçirilen zaman boyunca çok hoş bir meşgale olduğunu
düşündüğü çok geçmeden ortaya çıktı.
Şirket 28 Ocak’tan itibaren bütün tesislerden gönderi
yapmaya devam edebileceğini bildirdi ve Handan’da bulunan
yeni tesislerinden birinde 4 Şubat’ta üretime geçti.
Wudeli, COVID-19 yardım kampanyasına nakdi ve ayni
olmak üzere 5,21 milyon yuan (737.000 Amerikan doları)
değerinde bağış da yaptı.
biri, Federal Tahıl Denetim Hizmetleri’nin sorumluluğundaki,
ihraç edilen bütün mallara uygulanan resmi denetim sürecinin
ve sertifikalandırmanın sunduğu teminat. USDA’dan dünya
çapında yaşanan bu muğlak dönemde ABD’nin buğday ihracatına
devam edeceği yönünde verdiği güvence bizi hoşnut ediyor.
ABD Buğday Birliği tedarik zincirlerini ve denetim hizmetlerini
incelemeye devam ederek müşterilere ihtiyaç duydukları
buğdayın ulaştırılmasını sağlamak için elimizden geleni
yapacağız.

140
COUNTRIES
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PROJECTS
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FLEXIBILITY
AND ADAPTIBILITY

Higher galvanization for
our roof: ZM310

Symaga increases the zinc magnesium
galvanization from ZM250 to ZM310.
We improve roof sector protection.

- YOUR PARTNER FOR STORAGE symaga.com • +34 91 726 43 04 • symaga@symaga.com
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COVID 19 GÜNCELLEMELERİ: GIDA
Bogari güvenli buğday unu üretimine devam edileceğine
dair teminat veriyor
COVID-19 salgını hepimizi etkileyen, benzeri gerçekten
görülmemiş bir durum yarattı. PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
Bogasari Bölümü bir gıda üretici olarak üretime devam ediyor ve
bütün marketlere buğday unu tedarik etmek için elinden geleni
yapıyor. Bu gıdayı tedarik zincirinin her noktasına ve toplumun
tamamına ulaştırmak hammaddeden içeriğe, işlemeye, depoya,
perakendeye, nakliyeye ve lojistiğe kadar her açıdan için büyük bir
dikkatle çabalıyoruz. Süreci Endonezya hükumetinin uygulamaya
koyduğu politikalara uygun bir biçimde yürütüyoruz ve insanlara
en gerekli temel gıda maddelerini tedarik ediyoruz.
Bu sırada çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için
de adımlar atıyoruz. Çalışanlarımızdan bazıları işlerini uzaktan
yaparken diğerleri hala vücut ısısı ölçümleri gibi ek tedbirler
alarak fabrikada çalışmayı sürdürüyor. Bogasari fabrikasında
günde 24 saat çalışan
sağlık kliniği tesisleri
bulunuyor. Her giriş
alanında sterilizasyon
geçidi, el dezenfektanı
ve el yıkama istasyonları
bulunuyor. Bütün çalışanlar
maske takmak zorunda
ve bu dönemde FSCC ve
ISO standartlarına harfi
harfine uyuluyor. Özel aracı
olmayan çalışanlarımıza
ulaşım olanağı sağlıyoruz.
Bu otobüs 24 saatlik
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bir süreçte üç vardiya halinde çalışıyor. Otobüsün gerekli
dezenfektanla sterilize edilmesi ve otobüs koltuklarının özel bir
biçimde konumlandırılması gibi sıkı önlemler de uygulanıyor.
Tesisin her yerinde fiziksel ve sosyal mesafe önlemleri
uygulanıyor. Çalışanlarımıza gıda ve vitamin takviyesi veriyoruz
ve fabrikadaki sağlık kliniğinin desteğiyle çalışanların sağlık
durumlarını düzenli bir biçimde kontrol ediyoruz.
Salgın ufak ve orta ölçekli müşterilerimizi de etkiledi. Erişte
üreticilerinden, ev pastanelerinden ve unlu mamul üreticilerinden
bazıları üretimi azaltıyor, hatta işlerine mecburen geçici olarak
ara veriyor. Değirmencilik sektöründeki herkes bu tür işletmeleri
desteklemeli ve COVID-19 salgınının ardından toparlanmalarına
yardım etmeli.
PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Bogasari Bölümü, bu zor
durumda buğday unu tedarik etmeyi sürdürerek Endonezya
hükumetini ve toplumunu desteklemeyi sürdürüyor.
Sizler için çalışıyoruz. Lütfen siz de bizim için evde kalın.

PINGLE.

PROFESSIONAL MANUFACTURER
OF GRAIN MACHINERY

★ INTEGRATED MILLING SOLUTION PROVIDER
★ ISO 9001:2015 CERTIFIED

Аdd: Zhengding, Shijiazhuang,Hebei,China
Tel: +86-311-88268111 Fax: +86-311-88268777
E-mail:pingle@pingle.cn / www.plflourmill.com
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COVID 19 GÜNCELLEMELERİ: YEM

COVID-19:
KRİZ
DÖNEMİNDE
BİRLİK OLMAK

A

yazan: Constance Cullman, Amerikan Yem
Endüstrisi Birliği Başkanı ve CEO’su

merikalılar yakın bir geçmişte ilk kez boş
market rafları, marketlere girmek için uzun
sıralar ve kapalı restoranlar gibi manzaralarla
karşı karşıya geliyor. Yeni koronavirüs salgını,
ülke gıda tedarikinin istikrarı ve güvenliğiyle
ilgili kaygılar yaratıyor. Yakın zamanda işsiz
kalan neredeyse 17 milyon kişi şu an temel
faturalarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. Gerçek şu ki, şu
an Amerikalıların büyük sorunları var ve bir sonraki öğünleri için
nereden yemek bulacakları bunlardan biri olmamalı. Biz hayvan
yemi endüstrisi çalışanları olarak Amerikalıların tabaklarının alışık
oldukları şekilde, ekonomik ve besleyici protein, su kültürü ve süt
ürünleriyle dolu olmasını sağlamak için didiniyoruz.
Gıda endüstrisindeki şirketler gibi besi hayvanı yemi ve evcil
hayvan maması sektörlerindeki şirketler de “temel” işletme sayılıyor
ve ABD’deki yaklaşık 6.200 imalat tesisinde makineleri çalışır halde
tutuyorlar. Bu tesisler her gün Amerika’nın besi hayvanları, kümes
hayvanları ve balıkları için yem üretmenin yanı sıra çok sevdiğimiz
hayvan yoldaşlarımız için gündelik mamalar ve ödül mamaları
imal etmeyi sürdürüyor. ABD yem ve gıda tedarikinin kesintiye
uğramaması için aşağı yukarı 945.000 çalışan gece gündüz ter
dökerken işveren şirketler göreve devam edebilmeleri için onların
sağlığını korumak üzere ekstra önlemler alıyor.
Ancak sektörümüzün yaptığı tek şey gıda tedarikini güçlü
tutmak değil. Amerikan Yem Endüstrisi Birliği (AFIA) üyelerinin
birçoğunun Amerikalılara hizmet etmek için zaman, kaynak ve enerji
açısından katkıda bulunduğunu ve tıp camiasına farklı şekillerde
yardım ettiğini belirtmekten gurur duyuyorum.
Örneğin Alltech’in Kentucky’deki Lexington Brewing and
Distilling Company’si şehir sakinlerinin ve COVID-19 salgınıyla
mücadele eden devlet liderlerinin çok ihtiyaç duyduğu el
dezenfektanının üretilebilmesi için kendi alkol stokundan bağışta
bulunuyor. Biyoyakıt üreticisi POET ise Güney Dakota, Sioux Falls
bölgesindeki destekli yaşam tesisi sakinlerinde ve hastanelerde
bulunan kişiler gibi risk gruplarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için
tamamen doğal, etanol bazlı bir dezenfektan ürün imal etme planını
uygulamak üzere kapasitesini artırmayı başardı.
Buna ek olarak Texas Farm Products şirketi mahalli yardım
merkezlerine ve test sahalarına 400 adet N-95 solunum cihazı
bağışlarken Animal Science Products acil servis çalışanlarına yüz
siperi bağışında bulundu.
ADM de dahil diğer AFIA üyeleri, Birleşmiş Milletler Vakfı’nın
“Dünya Sağlık Örgütü İçin COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu”
ve COVID-19 konusunda yardım ve salgının verdiği hasarı azaltma
amaçlı çeşitli bölgesel ve mahalli hayır derneklerine milyonlar
bağışlama taahhüdü verdi. ADM buna ek olarak mali zorluklarla yüz
yüze olan çalışanlara Meslektaş Acil Fonu vasıtasıyla hibe veriyor.
Şirketler Amerikalıların karnını doyurmak için de kolları sıvadı.
Örneğin Smithfield Foods, İyi Gıda Yarışı’nı başlatarak nakdin yanı
sıra dört milyon porsiyon protein gibi ayni yardımlar bağışladı ve
kamuyu Feeding America’nın 200 aşevinden oluşan ağına on milyon
öğün yemek sağlama çabalarını desteklemeye davet etti. Kalmbach
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Feeds, satılan her çuval Kalmbach Feeds, Tribute ya da Formula of
Champions markalı yem için Feeding America’ya bir öğün yemek
bağışlayacak. Smithfield Goods aynı zamanda, COVID-19 teşhisinin
ardından yardıma muhtaç olan gıda ve içecek hizmet sektörü
çalışanlarına ve ailelerine destek veren Restoran Çalışanlarının
Çocukları (CORE) derneğine #TheGreatAmericanTakeout sosyal
medya kampanyası üzerinden fon bağışında bulundu.
Tyson Foods, dört milyon sterlin değerinde protein ürünü bağışı
ve kamu yardımı yapmak suretiyle tesislerinin bulunduğu bölgelerin
halkına hizmet ediyor. Yardımlar kira ve fatura desteği, gıda dağıtımı,
sağlık hizmetleri, çocuk bakımı, küçük işletme destekleri ve diğer
ekonomik yardım hizmetleri gibi acil müdahale hizmeti sunan, kar
amacı gütmeyen kuruluşlara verilecek. Şirket mali zorluklarla yüz yüze
olan işverenleri destekleyen Helping Hands programını da pekiştiriyor.
Foster Farms ve Perdue Farms da tesislerinin bulunduğu
bölgelerdeki aşevlerine ve toplum örgütlerine, ihtiyaç sahiplerine
milyonlarca sterlin değerinde protein ürünü bağışı yaparak destek
vereceğini taahhüt etti.
Elanco Animal Health, tesislerinin bulunduğu bölgelerdeki artan
gıda güvencesizliği sorunlarıyla mücadele etme taahhüdünde bulunan
Elanco Vakfı’nı kurdu. Şirket, merkezinin bulunduğu Indiana’da
çocukları, neredeyse beş çocuktan dördünün evde yeterince
beslenmekte zorluk çektiği Indiana Devlet Okulu Sistemi’ne dahil
olan 100.000 ailenin karnını doyurmak için bir milyon dolardan fazla
para toplamayı amaçlayan bir koalisyona önderlik ediyor.
Mountaire Farms, Delaware Gıda Bankası’na 18 ton,
imarethanelere ve Boys and Girls Clubs kuruluşuna 13 ton tavuk
bağışında bulundu. Şirket buna ek olarak çalışanlarına ve bölgedeki
seçili perakendecilerden alışveriş yapan kişilere indirimli tavuk
satışı yapıyor. Ardent Mills ise Heidi’s Brooklyn Deli’yle ortaklık
içinde Kaliforniya’dan Maine’e kadar birçok bölgede ücretsiz ekmek
dağıtımı için un bağışında bulundu.
Şirketler aynı zamanda seyahat endüstrisi gibi sektörlerde
kullanılması hedeflenmiş olan gıda ürünlerini başka kanallara
yönlendirme fırsatları arıyor. Örneğin Cargill Protein, Florida’dan
demir alan yolcu gemilerindeki azalma sayesinde Florida Keys’teki
aşevlerine 4,5 ton dondurulmuş dana eti, domuz eti ve tavuk bağışladı.
Üyelerimiz sosyal mesafe önlemlerine uyarken bu dönemde bizi
rahatlatan ve teselli eden evcil hayvanlarımıza da yardım sağlamanın
yollarını buluyor. Hill’s Pet Nutrition şirketi hem Food, Shelter &
Programı ve Afet Yardım Ağı vasıtasıyla, hem de hayvan sağlığı
ortaklarından bazılarıyla iş birliği içinde, imarethane ortaklarına,
hayvan barınaklarına ve hayvan bakımına yönelik diğer kar amacı
gütmeyen kuruluşlara evcil hayvan maması bağışlıyor. Greenies,
Merrick, Nature’s Variety ve Wellpet gibi diğer üyeler ise farklı bir
yaklaşım benimseyerek gündelik evcil hayvan mamaları ve ödül
mamalarını indirimli fiyattan satmaya ve normal fiyattan düşülen
meblağ COVID-19 yardım kampanyalarına bağışlamaya başladı.
Bu her iki tarafın kazandığı, hem insanların daha ekonomik gıdaya
ulaşmasına imkan veren, hem de bu öldürücü salgını önleme
çabalarını destekleyen bir durum.
Bu faaliyetlere ek olarak sektörümüzde, ülkenin COVID-19
yardım girişimlerine, kan bağışlamaktan gezici tedavi kuruluşlarında
gönüllü olarak çalışmaya, yaşlılara erzak teslimatı yapmaya, işlerini
kaybeden kişilere evcil hayvan maması ulaştırmaya kadar uzanan ve
bunlarla sınırlı kalmayan farklı yollardan destek veren “memleket
kahramanları” ekip üyeleri bulunuyor. Bu hayırsever faaliyetler
hayvan yemi sektörünün, bu benzeri görülmemiş dönemde bölge
halklarının, çalışanlarının ve müşterilerinin ihtiyaçlarını bir
nebze karşılamak için yaptığı çalışmaların çok küçük bir kesitini
oluşturuyor.
Günün sonunda, sektörümüz iyi günde kötü günde, yardıma
muhtaç iki ve dört ayaklı dostlarımızı desteklemek için bir araya
gelen bir sektör. Ülkenin en büyük sektörü olmayabiliriz, ancak
ortak bir amaç için birleştiğimizde en güçlü sektörlerden biri
olduğumuz kesin.
https://www.afia.org
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COVID 19 GÜNCELLEMELERİ: YEM
GEA Uzaktan Destek ile risksiz uzman yardımı
COVID-19'un patlak vermesiyle birlikte kuruluşlar, çalışanlar
ile hizmet sağlayıcılar arasındaki doğrudan teması azaltmakta
gerekli olan seyahat kısıtlamaları ve karantina zorluklarıyla karşı
karşıya kalmışlardır. GEA, korona krizi sırasında, insan yaşamını
tehlikeye sokmadan, müşterilere anında GEA uzman yardımı
sağlamak adına, kurulumu kolay özel bir uzaktan destek çözümü
sunuyor.
GEA Uzaktan Destek, GEA uzmanlarıyla eş zamanlı iletişim
akışı sağlayan bir hizmettir. Sorunlarını çözmek için kendi
üretim yerlerinden, ticari olarak kullanılan bir mobil cihazla
GEA uzmanlarıyla eş zamanlı olarak bağlantıya geçip iletişim
kurabilirler. Müşteriler, sadece iki öğeyle, bir mobil cihaz ve
internet erişimiyle, güvenli bağlantı içeren kısa bir e-posta veya
SMS aldıktan sonra oturum başlatabilirler ve sonrasında yüksek
çözünürlükteki görüntüleri ileri geri paylaşma seçeneğiyle
görüntülü görüşebilir, sohbet fonksiyonuyla açıklama ve talimat
gönderebilir ya da konuşma sırasında not alıp paylaşabilirler.
Müşteriler tüm bunları yeni bir uygulama yüklemeden yapabilirler.

Uzaktan destek çözümü, varolan GEA Mesafeli Gözlük
teknolojisine dayanır ve müşterilere makine bakımı için daha
fazla imkan sunar. Entegre edilmiş yüksek çözünürlüklü
kamera ve sağlam bir mikrofon içeren özel olarak tasarlanmış
gözlükler, çeşitli çift yönlü işlevler sunarak, serbest olarak
uzaktan destek sağlar. GEA Mesafeli Gözlüğün ekranına
görüntüler yansıtılarak anında onarım, süreç optimizasyonu
veya kontreller yapılabilir.

Hamlet Protein: İnsan ve Ürün Güvenliği

Horsens merkezli Hamlet Protein, genç hayvanlar için çok
uluslu özel soya malzemeleri üreticisi olarak çalışanlara,
tedarikçilere ve müşterilere yönelik riski en aza indirirken,
ürün sağlamayı ve yem güvenliğini garanti altına almak için
adımlar atıyor. Koronavirüs (COVID-19), dünya çapında
karışıklıklara neden olmaya devam ederken, hükümetleri,
virüsün hızlı yayılma riskini sınırlamak için harekete geçmeye
zorluyor. 11 Mart'tan bu yana, Danimarka hükümeti
Danimarkalıların çoğunu etkileyen tedbir kararları uyguluyor.
Danimarka sınırları, okullar ve kamu işyerleri artık kapalı.
Hamlet Protein CEO'su Erik Visser, “Hamlet Protein'de
ortaklarımızın güvenliğini ve sağlığını önemsiyoruz. Şimdiye
kadar hiçbir iş arkadaşımızın COVID-19 testi pozitif çıkmadı
ve virüsün çalışanları ile iş ortaklarını etkilemesi riskini en
aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz.’’ dedi.
“Aynı zamanda, dünyanın dört bir yanında hayvanlarını
beslemek için bize güvenen müşterilerimize bağlıyız. Bu
da üretim ve tedarik zincirimizin normal şekilde çalışmaya
devam etmesini sağlamak için faaliyetlerimizi akıllı bir
şekilde planladığımız anlamına geliyor. Birçok Avrupa
ülkesinde sınırlar kapalı olmasına rağmen, ürünlerin serbest
dolaşımı devam ediyor.”
Hamlet Protein ürünleri, ister dökme, ister kutu veya torba

Zheng Chang: COVID-19 salgını süresince müşterilere
daha iyi hizmet vermek için alınan önlemler
Yaklaşık 200 ülke ve bölge COVID-19'dan etkilenmiştir. Ülkeler
virüsün yayılmasını engellemek için önlemler alırken salgın hala
dünyayı kötü yönde etkilemeye devam ediyor. Zheng Chang
çeşitli salgın önleme ve kontrol önlemlerinin etkili bir şekilde
uygulanmasıyla çalışmaya ve üretime yeniden başladı. Bu
ciddi durumla karşı karşıya kalan şirket, salgının etkisini en aza
indirgemek için çeşitli kaynaklardan ve araçlardan yararlanmayı
başardı.
Many Zheng Chang salesmen, technical, and after-sales
pBirçok Zheng Chang satıcısı, teknik çalışanlar ve satış sonrası
personeli yurt dışına çıkarak ve ön saflarda hizmet veriyor.
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olsun, koronavirüs ile kontaminasyon riski taşımamaktadır.
Ürünler, en az altı dakika boyunca minimum 96 ° C sıcaklıkta
buharla ısıl işleme tabi tutuluyor ve kapalı bir sistemde
üretiliyor. Hamlet Protein, çalışanlar ve yükleniciler için
açıkça tanımlanmış ve katı hijyen kurallarını uygulamaktadır.
Bir sonraki duyuruya kadar, ziyaretçilerin Hamlet Protein
fabrikasındaki üretim tesislerine girmesine izin verilmeyecek.
Visser, “Gelişmeleri sürekli izliyor ve koronavirüs salgını
ile ilgili olarak yerel ve uluslararası önerilere kesinlikle
uyuyoruz. Personelimizin seyahatini kısıtladık ve mümkün
olduğunca evden çalışmayı teşvik ediyoruz. Müşterilerimizin
soru ve endişelerini cevaplamak için daima hazırız.” diye
ekledi.

Müşteri ziyaretleri, teknik değişimler ve satış sonrası servis
sırasında virüsle mücadele için ortak bir çaba göstermedeki
sorumluluklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olarak yerel
salgın düzenlemelerine kesinlikle uyuyorlar.
Onaylanmış COVID-19 vakaları hızla artarken dünyadaki
hükümetlerin hepsi salgınla mücadeleye katılıyor. Virüslerin
milliyeti yoktur. Zheng Chang, COVID-19 salgınından bu yana
salgın konusuna çok dikkat etmektedir. Şangay Zheng Chang
başkanı Bayan Hao Yun, salgından etkilenen ajanslara ve
müşterilere üstün anlayışları ve destekleri için içten teşekkürlerini
ve saygısını ifade eden bir mektup gönderdi.
Zheng Chang, müşterilerine değer katmaya ve sorumluluk ve
etkinlikleriyle koronavirüsle mücadele etmeye aralıksız olarak
devam edecektir.
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YOUR SPECIALIST FOR

SHIP(UN)LOADERS
Our customers rely on NEUEROs Shipunloaders and
Shiploaders in Romania at the Black Sea.

Comvex - Constanta, Romania, 2019

efficient unloading

reduced noise

reduced dust

more efficient than
comparable systems

< 80 dB through noise
supressing constructions

lowest dust emission

Quality
Made in Germany
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NEUERO produces reliable and
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high-quality conveyor systems with
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German Engineering.
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COVID 19 GÜNCELLEMELERİ: DEPOLAMA

COVID-19: SALGIN SIRASINDA ÇALIŞMAK
Christa Britton, Pazarlama Koordinatörü, Chief Agri

ADA Çiftliği, kurutucu modeli CD7/24, saatte 10t/h 25%>15% öğütme darısı kurutuyor,
Petrol yakıtlı. Chief, saatte 100t/h işleme ve temizleme de dahil olmak üzere tüm projeyi
tasarlayıp teslim etti.

Agri, zaman içinde el sıkışma, yüz yüze olma ününü geliştirdi.
İnsan faktörünün önemini en güçlü varlıklarımızdan biri
olduğundan dolayı kabul eder ve benimseriz. Nedir insan
faktörü? Basitçe söylemek gerekirse, insanlardır. Chief, insan
faktörünü işimize dahil etmektedir. Çünkü biz güveniliriz,
kişisel olarak ilgi gösteriyoruz, onur ve saygıya inanıyoruz.
“Biz” gibi bir dil kullanmak, tarihimizi, çalışanlarımızı ve
kültürümüzü ofislerimizde ve çevrimiçi olarak sergilemek…
Koşullar bizi birbirinden ayırsa bile hala sizin için buradayız.
Zorunluluk, keşfetmenin anasıdır ve doğruca ayaklarımız
ateşe tutulana kadar neleri başarabileceğimizi asla bilemiyoruz.
Şirketler, aileler ve bireyler bu zorluğa ayak uyduruyor, bir araya
geliyor ve dünyanın bir miktar normallik duygusu ile dönmesini
sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ayakları ateşteyken
Chief hiçbir atışı kaçırmıyor. Dünyanın dört bir yanındaki
müşterilerimizle çalışmak için etkili bir yol izlerken bir yandan
da ilerlemeye devam ediyoruz. Siz bunları okurken, biz dünyanın
herhangi bir yerinde fiyat teklifi veriyor, müşteri desteği sağlıyor
ve uzaktan iş başlatma hizmetlerini tamamlıyoruz.
Bu duruma en iyi örnek, bir dizi yetersiz hasatın gıda
hammaddesinde düşüşe ve maliyette artışa neden olduğu
Zambiya’daki iki önemli kurutma projesinin yakın bir zamanda
işletmeye açılmasıdır. Verimli ve tutarlı bir hava akışı sağlayan
Chief kurutucuları, gıda malzemelerinin öğütücülüğündeki tahıl
kalitesini korumak için mısırın erken kesimini garanti altına
alır. Zaman daima bir etken olduğundan Chief kurutucuları en
zorlu iklimlerde bile hızlı ve güvenilir bir operasyon olması
adına, kurulum için önceden monte edilmiş modüler ünitelerle
gönderilir. Chief kurutucular çeşitli ürünler için kullanıldığından,
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SOMAWHE Tesisleri, kurutucu modeli CD7/48,
saatte 20t/h 25%>15% öğütme darısı kurutuyor,
Petrol yakıtlı. Chief, saatte 50t/h işleme de dahil
olmak üzere mevcut tesis içine kurulumu tasarladı.

mısır hasadı tamamlandığında, bir sonraki soya fasulyesi hasadı
için hemen hazır duruma gelirler. Önceden sahada bir devreye
alma mühendisimiz bulunurdu. Fakat salgın dolayısıyla çoğu
bölgedeki mevcut kilitlenme nedeniyle, İngiltere, Fransa, Litvanya
ve Güney Afrika’nın Chief temsilcileri daha önce beklenen tüm
hizmetleri sağlayabilmek için başbaşa verdiler. Chief kurutucunun
kontrol panelleri, devreye alma mühendislerimizin test, kontrol,
talimat verme ve sorun giderme işlemlerine uzaktan erişmesini
sağlayan internet bağlantılarını içerir. Sahadaki yetkilimiz her iki
alanın da mekanik kurulumuna yardımcı olup programcılarımızın
internet üzerinden kurutucu panellerine doğrudan bağlanmasını
sağlayarak tüm hizmetleri uzaktan ve eşzamanlı olarak sunarken,
danışmanlarımız WhatsApp aracılığıyla bilgi verirler. Değerli
müşterilerimizin ve onların hizmet ettiği herkesin rahat edebilmesi
için Zambiya tesisleri başarıyla tamamlandı, tamamen çalışır
durumda ve erken hasat edilen tahıllar toplanıyor. Küresel gıda
endişeleri hükümetleri, artık her zamankinden daha fazla gıda
güvenliği ve gıda emniyetine odaklanmaya zorluyor. Temmuz ayı
ortasından itibaren Avrupa yem buğdayı, öğütme buğdayı, yemlik
arpa ve maltlık arpa ile başlayıp, ardından arpa ve kolza tohumu
(kanola), keten tohumu, darı (mısır), yulaf, bezelye ve fasülyeye
doğru ilerlemesi öngörülüyor. Temmuz ayı biz farkına bile
varmadan gelmiş olacak. Chief’in burada olduğunu, her an hazır
ve çalışıyor olduğunu bilmenizi isteriz.
Chief, 24 zaman diliminin hepsinde çalışmaya alışkındır. Yedi
kıtanın altısında dünya için özel olarak tasarlanmış, verimli
ürünler sunan projelerimiz ve temsilciliklerimiz bulunuyor. Chief,
1961'den beri sizin için burada ve burada olmaya devam edecek.
Güvenilir. Denenmiş. Gerçek.
agri.chiefind.com

Mobil boşaltıcı
Rekabet üstünlüğü sağlar
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.

• Gemi boşaltama
• Gemi yükleme
• Taşıma

bruks-siwertell.com
Part of Bruks Siwertell Group

• İstiﬂeme
• Tır boşaltma
• Pullama

• Öğütme
• Görüntüleme
• Ahşap kalıntı işleme
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COVID-19: ÇİN, GIDA VE MALZEME REZERVİNİN
GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN
ÖNLEMLER ALDI
Dr. Wu Wenbin, Henan Teknoloji Üniversitesi, Çin

Çin, tahıl işleme, nakliye, dağıtım, tedarik ve fiyat durumunu dinamik
dinamik olarak kavramak, durumun analizini ve belirlenmesini
güçlendirmek, erken uyarı mekanizmasını geliştirmek, arz ve talepteki
anormal dalgalanmaları yakından takip etmek, ve sevkiyat modunu
sürekli optimize etmek için, tahıl ve yağ piyasaları hakkında günlük
izleme ve raporlama sistemi kuracak.

Bilimsel planlama tarafından yönlendirilen Çin, alt yapı ve bilgi
teknolojilerinin gelişimini güçlendirmeye odaklanacak. Çin, tahıl
pazarının ve tahıl lojistik sisteminin gelişimini güçlendirerek açık, şeffaf,
düzenli, verimli ve dinamik bir Pazar yaratmaya çalışıyor.

Uluslararası koronavirüs salgını hala tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Uluslararası toplumlar bu sıkıntılı süreçte
nüfusa yeterli miktarda gıda tedariğinin sağlanması konusunda son derece endişeli. Özellikle, gıda kıtlığını ve insanların
paniğe maruz kalmasını önlemek için üretilen gıda kapasitesini arttırmamız gerekiyor. Son gelişmeler karşısında
Çin hükümeti bu risk ve zorluklara yanıt verme, Çin halkı için gıda kıtlığı sorununu çözme ve koronavirüsü yenme
konusunda yeterli olduğunu düşünüyor ve kendine güveniyor.
Çin’in üretim kapasitesi son yıllarda istikrarlıdır ve yüksek düzeydedir. Arazide tahıl depolama stratejisini sürdürülebilir bir
şekilde uygulanması sonucunda tahıl üretimi son beş yıl boyunca 1.3 trilyon tonun üzerine çıkmıştır. Çin'de yeni koronavirüsün
patlak verdiği anda, devlet gıda idaresi birimleri arasındaki koordinasyon güçlendirildi. Şiddetli salgına maruz kalan bölgelerde
tahıl ve yağ tedarik etmek için Hubei ile Hunan, Henan, Anhui ve Jiangxi de dahil olmak üzere beş komşu bölge arasında tahıl
ve yağı ortak olarak sağlamak için süreçler başlatıldı. Hubei eyaleti, Wuhan şehri ve diğer önemli bölgeler ve şehirlerdeki pirinç,
un ve yemeklik yağ stoğu bir aydan fazla bir süre için tüketim talebini kolayca karşılayabilecek durumdadır.
Aynı zamanda Çin, tahıl işleme, nakliye, dağıtım, tedarik ve fiyat durumunu dinamik olarak kavramak, tahıl ve petrol piyasaları
ile durumun analizini ve belirlenmesini güçlendirmek, erken uyarı mekanizmasını geliştirmek, arz ve talepteki anormal
dalgalanmaları yakından takip etmek, ve düzenli sevkiyat modunu geliştirmek için tahıl ve yağ piyasaları hakkında günlük
izleme ve raporlama sistemi kuracak. Bilimsel planlama tarafından yönlendirilen Çin, altyapı ve bilgi teknolojilerinin gelişimini
güçlendirmeye odaklanacak. Çin, tahıl pazarının ve tahıl lojistik sisteminin gelişimini güçlendirerek açık, şeffaf, düzenli, verimli
ve dinamik bir pazar yaratmaya çalışıyor.
Şu anda, Çin'deki salgın kontrolünün ilk aşaması sona erdi ve bazı bölgeler, tahıl ve yağ işletmelerinin iş ve üretiminin
devamını sağlam ve düzenli bir şekilde teşvik etmeye başladı. Bazı bölgeler, tahıl ve yağ işletmelerinin iş ve üretiminin yeniden
başlamasını hızlandırmak için politikalar geliştirdi ve önlemler aldı. 1 Nisan itibariyle, tahıl ve yağ garanti işbirliği altındaki
37 tane önemli işleme tesisinin tamamı çalışmaya başlamış ve 5.388 ulusal tahıl acil işleme tesisinin 4.649'u, Çin nüfusunun ve
gıda endüstrisinin ihtiyacını karşılayacak olan günlük 465.000 ton buğday ve 487.000 ton pirinç işleme kapasitesiyle çalışmaya
devam etmektedirler.
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VIB-TM :
©

Tahıl işleme endüstrisinde yangın ve
patlamalara karşı koruma

T

Msc. Dieter O. Gräf, Değirmen ve Mühendislik, Vibronet-Gräf GmbH &Co. KG, Almanya

ahıl işleme endüstrisinin
ve özellikle un ve yem
değirmenlerinin, ince taneli tahıl
ve un tozu ortaya çıkarması
nedeniyle yangına eğilimli oldukları
düşünülmektedir. Bu zorlu çevre
koşullarında, makinelerin aşırı
ısınması gibi yangın oluşturabilecek
potansiyel kaynakları en erken bir
aşamada belirlemek önemlidir.
Patlamaya karşı koruma, ürün güvenliğinin önemli yönüdür
ve bir şirkette güvenlik ve sağlıktan sorumlu olanların ana
görevlerinden biridir. Patlamalar veya yangınlar genellikle
şiddetli veya ölümcüldürler. Koruyucu önlemler alacak
kadar erken tanımlandıkları takdirde güvenlik tehlikelerinin
çoğu önlenebilir. Bununla birlikte birçok eski işletme henüz
kapsamlı bir patlama ve yangın önleme tedbiri almamıştır.
Bu nedenle hem insan yaşamının hem de üretim tesisinin
korunması için serbest iyileştirme güvenlik gözetiminin
kurulması gereklidir. Bu güvenlik cihazları üretimi kontrol
etmeli, alarm vermeli ve derhal durdurmalıdır.
Güvenli bir tahıl işleme üretimi için aşağıdaki önlemler
kesinlikle gereklidir, çünkü uzun süre içinde dikkate değer
derecede etkili oldukları kanıtlanmıştır:
• Her odada ve her katta desibel (dB) izleme
• Her odada ve her katta duman dedektörleri
• Her odada ve her katta toz dedektörleri
• Dişliler ve motorlardaki sıcaklığı izleme
• Titreşim emiciler yoluyla dB tespiti
• Pnömatik filtre içindeki sıcaklığın kontrolü
• Filtre içindeki tozu algılama
• Pnömatik filtre çıkışında toz konsantrasyonunu izleme
• Her makara veya kayar yatağın sıcaklık kontrolünü yapma
• Oluklu ve pürüzsüz silindirin yüzey sıcaklığı izleme
• Valsli değirmen çerçevesinin desibelini (dB) izleme
Isı (° C), en sık ölçülen fiziksel miktarlardan biridir. Isı veya
ısı farkı, hem üretimde hem de koruyucu bakımda makinenin
durumuyla ilgili önemli bir göstergedir.
Tahıl işlemedeki tüm makineler arasında merdaneli
değirmenler en önemli öğütme üniteleridir. Öğütme işlemi
sırasında, büyük çelik veya döküm yüzeyler yüksek temas
basıncını ve yüksek öğütme enerjisini karşılar. Bu durum
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aşırı ısınma riskini arttırır. Örneğin, eğer öğütme boşluğu
doğru şekilde ayarlanmamışsa, silindirler aşınmışsa veya
temas basıncı çok yüksekse, çelik yüzeyler çelik üzerinde
veya döküm yüzeyler doğrudan döküm üzerinde çalışır.
Bu da ısının artmasına ve kıvılcım oluşmasına yol açar.
Fırçalar silindirlerin altına tutturulmuştur. Bunlar düzenli
olarak temizlenmezse topaklanan malzeme ısınabilir ve
bu yüzden ayrıca bir tehlikeli tutuşma kaynağı oluşur. Bu
nedenle, merdanenin ve yatak yüzeylerinin ısısını ölçerek
merdaneli değirmenlerin durumunu sürekli olarak izlemek çok
önemlidir.
15 yıldan fazla bir süre önce, Nisan 2004'te, MSc. Dieter
Otto Gräf, VIB-TM © “Silindirlerde Kızılötesi Sıcaklık
Ölçümü” için patent almıştı. Eski merdaneli değirmenleri
ve rulmanlarını izlemek için kurulumu kolay ve güvenli
bir çözüm sağlamak amacıyla her türdeki ve yaştaki valsli
değirmenler için VIB-TM © iyileştirme kitleri artık EX
onayı ile (patlamaya dayanıklı) mevcuttur. Bu iyileştirme
kitleri ısı farklılıklarını izleyerek önceden ayarlanmış
değerler aşıldığında anında alarm verir ve derhal üretimin
durdurulması eylemini başlatır. Fazla uğraşmaya gerek
olmadan uyarlanabilir, üretimin durmasını önleyebilir ve
yangınlara veya patlamalara karşı kapsamlı koruma için bir
güvenlik konseptinin temelini oluşturabilirler.
www.vibronet.com
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Yemin Geleceğini
Güvence Altına Almak

N

Rebecca Sherratt, Makale Editörü, Milling and Grain
ovus Uluslararası şirketinin sağlık
ve beslenme uzmanları kısa bir süre
önce, kümes hayvanı endüstrisi
için geliştirilen en son yeniliklerini,
ABD'deki Atlanta Uluslararası
Üretim ve İşleme Fuarı'nda (UUIF)
sergiledi. Novus uzmanları enzimleri,
antibiyotik alternatiflerini, eser
minerallerini, yem koruyucularıni ve
yem asitleştiricilerini tartıştılar.
Novus is a global leader in nutrition and health-based solutions
foNovus, üretken, verimli ve sürdürülebilir ürünleri ile tanınmasının
yanı sıra, hayvan tarım endüstrisinde beslenme ve sağlık temelli
çözümlerde de dünya lideridir. 150'nin üzerinde ürün portföyü
bulunan şirket, yem beslenme sektörünün saygın ve ikonik bir
üyesidir. 1991 yılında kurulan Novus, şu anda 30'dan fazla ülkede
700'den fazla çalışana sahip olmakla bereber kümes hayvanları,
domuz, sığır ve su ürünleri yetiştiricileri için kaliteli beslenme
çözümleri üretmektedir. Novus araştırmacıları, Uluslararası Üretim
ve İşleme Fuarı kapsamında gerçekleşen Uluslararası Tavukçuluk
Bilim Forumu'nda (UTBF) en son yeniliklerini ve bulgularını
sergiledi. UTBF, önde gelen endüstri üyelerine kümes hayvanları
üretiminde, sağlık ve beslenmede, tavuk piliç hastalıkları konusunda,
fizyoloji ve çevre yönetimi ile ilgili çalışmalarını da sunmaları için
bir eğitim forumu olarak hizmet vermektedir.
Novus’un önde gelen bilim insanlarından üçü, fitaz ve mısırsoya küspesi yemine dayalı diyetler, soya küspesi içindeki tripsin
inhibitörleri, piliç üzerindeki gerekli yağlar ve organik asitlerin
birleşimi hakkındaki bulgularını sunmaya davet edildi.
Novus’un Hayvan Araştırmaları Kıdemli Direktörü Mercedes
Vázquez-Añón, UTBF'de sunulan araştırmanın kümes hayvanları
endüstrisi için hayati önem taşıdığını, UTBF’nin aynı zamanda
müşterilere kümes hayvanlarının fizyolojisini, belirli yemlerin farklı
takviyelerle nasıl etkileşime girebileceğini, veya besin takviyelerinin
kendi içinde birbirleriyle nasıl etkileşime girebileceği hakkında yeni
bilgiler öğrenmeleri için bir platform sağlayacağını belirtirken aynı
zamanda bu bilgilerin, tavuk üreticilerinin tesislerini işletmeyi nasıl
seçtiği konusunda da gerçek bir fark yaratabileceğini vurguladı.
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UTBF Sunumları

Piliçlere diyet takviyesideki gerekli yağ ve organik asidin tek
başına veya kombinasyon halindeki etkisi:
Aşağıdaki çalışma Novus bilim insanı Dr. Frances Yan tarafından
yönetilmiştir. Dr Yan yem üretiminde hem organik asidin hem de
uçucu yağları birleştirmenin potansiyel faydalarını değerlendirdi.
Organik asitlerin yanı sıra uçucu yağların kullanımının,
piliçlerde hem büyümeyi hem de bağırsak sağlığını geliştirdiğini
kanıtlanmıştır. Novus ekibi, her iki çözeltinin birleştirilmesinin daha
da iyi sonuçlara yol açıp açmayacağını keşfetmek istemiştir.
Bu hipotezi test etmek için 1728 günlük ve gerekli yağ karışımı
verilen erkek piliçler uzerinde bir kümes çalışması gerçekleştirildi.
(Yağ karışmı olarak Next Enhance® 150, 1:1 timol karvakrol ve
organik asit karışımı ile Avimatrix® korumalı benzoik asit, kalsiyum
format ve fumarik asit verildi.)
Bunun sonucunda piliçler hafif Eimeria parazitine maruz kaldı.
Vücut ağırlığı, yem alımı, yem dönüşüm oranı ve ölüm oranı
da dahil olmak üzere büyüme performansı, çalışmanın farklı
aşamalarında (21, 28, 35 ve 41.günlerde) ölçüldü.
Üç seviye Next Enhance® 150 (0, 15 ve 30g / t) ve üç seviye
Avimatrix® (0, 250 ve 500g / t) karışımı olarak 3x3 faktöriyel
düzenlemede toplam dokuz diyet tedavisi kullanılmıştır. Her diyet
sekiz kümeste bulunan toplam 24 pilice verilmiştir. Çalışmanın 14.
gününde, her bir pilice, önerilen dozun beş katında oral olarak bir
koksidiyoz aşısı da uygulanmıştır.
22. günde büyüme performansının yanı sıra, sitokin mRNA
ekspresyonu için jejuna (ince bagirsagin bir bölümü) dokusu
toplanıp 42. günde ayak tabanı dermatit lezyonları da kaydedilmiştir.
Veriler, diyet takviyelerinin birincil etkilerini ve etkileşimlerini
değerlendirmek için iki yönlü varyans analizine (ANOVA)
tabi tutulup ayni zamanda Fisher’ın korumalı LSD testi ile de
ayrıştırılmıştır.
Sonuclar: FCR diyet tedavilerinden önemli ölçüde etkilenmiş ve
en iyi yanıtlar 28. ve 35. günlerde gözlemlenmiştir. Next Enhance®
150 ve Avimatrix® arasında, gozle gorunur bir etkilesimin olduğu
tüm tedavilerin (15g / t'de Next Enhance® 150 hariç) FCR'yi önemli
ölçüde artırdığı ve gözlemlenen en etkili çözümün 15g / t Next
Enhance® 150'yi ve 250g /t Avimatrix® karisimi olduğu görülmüştür.
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500 g / t Avimatrix'i bir sonraki Enhance® 150 dozu ile birleştirmek,
ayak pedi dermatit kaydini da önemli ölçüde azaltmıştır. Next
Enhance® 150 ve 30g jejunal interlökin 10 mRNA ekspresyonunu
azalttıği da kaydedilmiş. Sonuc olarak ozetle; Piliçlerin
diyetinde, Next Enhance® 150 ve Avimatrix birleşiminin ek fayda
sağlayabileceği tesbit edilmiştir.

Yüksek oranda mikrobiyal fitazın, mısır soya küspesi
esaslı diyetler kullanılarak orta derecede yetersiz fitaz
olmayan fosforla beslenen piliçlerde performansı ve
kemik külü üzerindeki etkileri:

Novus çalışanlarından Dr Megharaja Manangi tarafından yapılan
çalışmanın amacı, mısır soya küspesi esaslı diyetlerdeki çeşitli
fitaz düzeylerinin etkilerini saptamaktı. Bu çalışma, 2017 yılında J
Pieniazek tarafından yapılan bir çalışmadan sonra izlenmiştir.
Bu çalışma için, altı tedavi gerçekleştirilirken 41-d kümesi
kullanildi. 1548 Ross cinsinden 308’i erkek piliçti ve kümes başına
22 civciv düştü.
Birinci tedavi, azalmış NPP seviyelerinden oluşuyordu ve ilave
fitaz içermiyordu (Negatif Kontrol). İkinciden beşinciye kadar olan
tedaviler önceden mevcut olan ve birinci tedavide sırasıyla eklenen
500, 750, 1000 ve 1500U fitaz / kg diyetinden oluştu. Altıncı Tedavi,
endüstri standardında fitat olmayan fosfor (NPP) (Pozitif Kontrol)
ile desteklendi.
Başlangıçta, yetiştirici ve bitirici diyetleri için Pozitif Kontrol
NPP seviyeleri sırasıyla yüzde 0.48, 0.45 ve 0.42'de tutulurken Ca
seviyeleri sırasıyla yüzde 0.93, 0.86 ve 0.80'de tutuldu. Her üç faz
için de Negatif Kontrol NPP ve Ca PC'den sırasıyla yüzde 0.20 ve
yüzde 0.15 azaltildi. Veriler tek yönlü ANOVA kullanılarak analiz
edildi ve anlamlılık P £0.05'te test edildi.
Sonuçlar: D27 sonuçları şunu gösterdi. Negatif Kontrol Pozitif
Kontrol ile karşılaştırıldığında FCR (1.335'e karşı 1.322; P³0.05) ve
FG'ye (kuş başına 1.83'e karşı 2.14kg) kazanç sağladığını (P 0.05)
(kuş başına 1.37'ye karşı 1.62 kg) ve FI'ya (1.335'e karşı 1.325;
P³0.05) sahip olduğunu gösterdi. Cibenza® Phytaverse® formundaki
500U ve daha yüksek fitaz seviyeleri FCR'de bir artış tesbit edilirken
Negatif Kontrol (P³0.05) üzerindeki kazanç (P <0.05) artış gösterdi.
Yüksek kazanç sağlayan tek gurup (56g daha fazla) aynı zamanda
2.3 puanlık bir yükselme (P <0.05) ile FCR’de kıyaslandığında
1500U fitazı bulunan Cibenza® Phytaverse® formunda besleyen
gruptu.
D41 sonuçları, Negatif Kontrolün (kuş başına 2.84'e karşı 3.26kg),
FI (kuş başına 4.30'a karşı 4.87kg), FCR'ye (1.513'e karşı 1.495),
ölüme (yüzde 4.93'e karşı 1.44) azaldığını gösterdi. Pozitif Kontrole
kıyasla (44.84 vs 46.61) gibi bir artış gözlendi. Hem FI hem de FCR
için kaydedilen kazanç, Pozitif Kontrol ve daha yüksek (P £ 0.05)
dahil olmak üzere diğer tüm dozlar için kaydedilen Negatif Kontrol
degerlerine benzedi (P = 0.05). Bu, 500U / kg diyetlerin NPP
azalması yoluyla fitaz eksikliğinin gerçekten telafi edebileceğini
göstermektedir.
Araştırma, 1500U'nun aslında sadece yüzde 0.2 NPP azaltımını
telafi etmekle kalmayıp, aynı zamanda d27'nin sonunda hem FCR'yi
hem de Pozitif Kontrolün ötesinde kazancı artırdığını da ima etmiştir.
Bu çalışma aynı zamanda, 41 güne kadar, kazanımı iyileştirmek için
500U yeterli olmasına ve Negatif Kontrolün ötesinde Pozitif Kontrol
ile karşılaştırılabilir. Kayıp yüzdesinin düşürülmesi için FCR, 750U
ve daha fazlasının gerekli olduğunu göstermiştir.

Soya fasulyesi unu ve proteaz takviyesinin geleneksel
tripsin inhibitörü düzeyleri ve piliçlerde sindirilebilme
etkileri:

Aşağıdaki çalışma Novus araştırmacısı Raquel Araujo tarafından
yürütülmüştür. Bu çalışmanın amacı, tripsin inhibitörlerinin soya
fasulyesi unu bazlı diyetle beslenen piliçlerin sindirilebilirlik

üzerindeki etkilerini analiz ederken Novus'un kendi proteaz enzimi
Cibenza® DP100'ün sindirilebilirlik üzerindeki olumsuz etkilerini
azaltmak için bir araç olarak da değerlendirilmesidir.
Tripsin inhibitörü, soya fasulyesinin en anti-beslenme
bileşenlerinden biri olarak kabul edilir. Tripsin'e bağlanmak
için rekabet eden proteinlerdir ve bu nedenle sindirim sürecini
etkileyerek ekonomik kayıpları teşvik ederler. Soya fasulyesinin
yetersiz bir şekilde işlenmesi, tripsin inhibitörlerinin ısı sonucu
tahrip edilerek antinütriyal etkiden kaçınmasına yardımcı olacaktır.
Bununla birlikte, günümüzde hala soya fasulyesinin işleme
kalitesini değerlendiriken üreaz aktivitesi gibi daha ucuz ve daha
az karmaşık dolaylı yöntemlere de bakılıyor.
Son Novus çalışmalarında, mevcut tripsin inhibitörleri, dolaylı
parametreler ile tripsin inhibitör düzeyleri arasında zayıf bir
korelasyon olduğu sonucuna varılmıştır. Soya bazlı içeriklerimizin
işleme kalitesinin izlenmesindeki verimliliği, ve piliçlerin
sindirilebilirliği konusunda ki performansında kayıplara yol
açabileceği de düşünülmüştür.
Çalışmaya başlamak için Brezilyalı kümes hayvanı üreticilerinden
17 soya küspesi numunesi alınmış ve beşi aşağıdaki ‘in vivo’ deneyi
için seçilen tripsin inhibitörü açısından analiz edilmiştir.
624 Cobb erkek piliçleri kafeslere konulup 1.ve 21.gün aralığında
ortak mısır soya küspesi diyetiyle beslenmiştir. 22 ve 28.gun
aralığında tek gıda kaynağı olarak soya fasulyesi unu verilip her biri
12 piliçten oluşan beş gruba ayrılmıştır. Her gruba, 3.30-4.24mg / g
soya fasulyesi unu arasında değişen seviyelerde tripsin inhibitörleri
ile soya fasulyesi unu verilmiştir.
4.24mg / g tripsin inhibitörü içeren soya fasulyesi unu da 500g /
mt'da Cibenza® DP100 ile temin edilip soya küspesi numunelerinin,
sindirilebilirlik üzerinde oluşacak herhangi bir etkiyi önlemek için
standart tanecik boyutunda muhafaza edilmesi sağlanmıştır.
28. günde ileal digesta (ince bağırsağın en alt kısmından çıkarılan
sindirim altındaki içerik) toplanmış hem ANOVA hem de Tukey
testleri ile analiz edilmiştir. Tepki eğrileri doğrusal, kuadratik ve
kesik çizgili modeller kullanılarak da oluşturulmuştur.
Sonuçlar: Çoğu amino asit ve brüt enerji için, en düşük
sindirilebilirliğe soya küspesi kaynaklı 3.47-3.99 mg / g tripsin
inhibitörü arasında ulaşılmıştır. Bu deneydeki tripsin inhibitörlerinin
ortalama sindirilebilirlik seviyesi de yaklaşık % 4 oranında
azalmıştır. Proteaz CIBENZA® DP100, yüksek tripsin inhibitörüsoya küspesinin yaklaşık% 5.2 AA ve % 7.6 brüt enerjide
sindirilebilirliğini artırarak ticari SBM kalitesindeki değişimlerle
ilgili risklerin azaltılmasında etkili olmuştur.
Sonuç olarak, soya fasulyesi yemindeki bulunan tripsin inhibitörü
kesinlikle pilicin sindirilebilirliğini etkilemiştir. Yüksek tripsin
inhibitörü Proteaz Cibenza® DP100’ de soya fasulyesi yeminin
sindirilebilirliğini artırarak ticari soya küspesi öğünlerindeki
değişimlerle ilgili risklerin azaltılmasında etkili olmuştur.

Yem icin parlak bir gelecek

Novus’un Üretim ve Çözümler Başkan Yardımcısı ve İnovasyon
Sorumlusu Scott Hine “Dünya nüfusu artıyor ve daha fazla insan
kaliteli, güvenli ve uygun fiyatlı tavuk istiyor. Bunu göz önünde
bulundurarak, kanatlı üreticiler üretimlerini en üst düzeye çıkarmak
ve kaliteyi sürdürmek veya iyileştirmek için yenilikçi veya yaratıcı
yollar bulmak için sürekli olarak faaliyetlerini değerlendiriyorlar.”
dedi.
Sınırları zorlayan mesajımız şudur ki; ‘Hayvan beslenmesinin uzun
vadedeki faydalarını derinlemesine incelemekteyiz. Hedeflerimize
ulaşmak için müşterilerimiz, beslenme uzmanları ve veterinerler
ile ortaklığımızı sürdürüyoruz. Ürünlerimiz, çözümlerimiz ve
müşterilere yardımcı olma arzumuz, sadece bir yem katkı maddesi
şirketinden beklenenin ötesine geçmektedir. ”
www.novusint.com
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Daha iyi
tahıla erişimin
sağlanması

Y

Laurie Goodwin, Ruhsatlandırma Uzmanı ve Savunma Direktörü, Bitki Biyoteknolojisi ve John McMurdy
PhD, Gelişmekte Olan Pazarlar ve Kalkınma Ortaklıkları Direktörü, CropLife International, Belçika
eniliklere erişim tahıl tedarik zincirinin
temel taşıdır. Ne yazık ki, küresel
düzenleyici sistemlerdeki gecikmeler,
genetik olarak değiştirilmiş
(GM) ürünlerin eşzamansız
onayları ve esnek olmayan düşük
seviyeli varlık (LLP) politikaları,
çiftçilerin biyoteknolojik olarak
iyileştirilmiş bazı tahıl çeşitlerini
yetiştirememelerine yol açmaktadır. Bitki bilimi endüstrisini temsil
eden küresel bir federasyon olan CropLife International, çiftçiler için
yeniliği sağlayan ve sürdürülebilir tarımı destekleyen düzenleyici
çerçeveleri savunmak için çalışmaktadır.
CropLife International’ın düzenlilik uyumlaştırma çalışmalarının
temeli, çiftçilere daha sürdürülebilir bir şekilde yiyecek yetiştirme
olanağı sunan sağlam, öngörülebilir, bilim temelli düzenlemeleri
sağlamaktır. Öngörülebilir ve zamanında yapılan düzenlemeler
piyasaya yenilik getirip hem ihracat yapan hem de ithal eden
ülkelere fayda sağlarken, bu süreçlerdeki gecikmeler küresel
ekonomiyi ve gıda arzını etkileyebilir.
GM bitkileri için küresel olarak düzenlenmiş bir düzenleyici
sistemin önündeki en önemli engellerden biri, farklı veri
gereksinimleri olan yinelenen güvenlik değerlendirmeleridir. Daha
fazla bilgi sunmak ve daha fazla çalışma yapmak tüketiciler veya
çevre için ürün güvenliği düzeyini artırmasa bile birçok düzenleyici
otorite yine de riske dayalı güvenlik değerlendirmesi için gerekli
olmayan çalışmaların ve verilerin sunulmasını talep etmektedir.
CropLife International olarak, mevzuatın düzenlenmesini teşvik
etmek için GM teknolojisi ve tesislerle ilgili sahip olduğumuz
geniş deneyim ve bilgiden yararlanıyoruz çünkü genetik olarak
değiştirilmiş (GM) ürünlerin başarılı bir şekilde ticarileştirilmesinin
üzerinden 25 yıldan fazla süre geçmesinden sonra, düzenleyici
engeller çiftçinin iyileştirilmiş tohum çeşitlerine erişimini hala
sınırlamaktadır. CropLife International ayrıca endüstrinin önemli
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bir rolü olduğunu kabul etmektedir. Ürün geliştiricileri güvenlik
değerlendirmeleri için sıraya koyulmuş ve uyumlu veriler
sunduğunda, düzenleyicilerin bilimi paylaşması daha kolay olacaktır.
Düzenleyicilerin işbirliğini daha fazla teşvik etmek için CropLife
International, mevcut bilim ve deneyime dayanan GM tesisleri için
gerçek bilim temelli risk değerlendirmesine sunulması gereken
çalışmaları ve bilgileri öneren bir proje üzerinde çalışmaktadır.
Projenin amacı, gelişmiş GD tohum çeşitlerine daha iyi erişim
sağlamak için uluslararası düzeydeki yargı alanları arasında daha
fazla düzenleyici diyaloğunu ve işbirliğini teşvik etmeye devam
etmektir.
CropLife International'ın savunduğu bir başka alan da mevzuat
düzenlemeye bir yol olarak farklı düzenleyici modellerin kullanımını
desteklemek ve tekrarlayan güvenlik değerlendirmelerini azaltmak.
Dünyada halihazırda yinelenen çalışmaları azaltırken veya ortadan
kaldırırken hiçbir şekilde özerkliğinden veya sağlık ve güvenlikten
ödün vermeyen, kaynakların en üst düzeye çıkarılmasına izin veren
birkaç başarılı düzenleyici model var.
Ana hedef daima öngörülebilir ve GM tesisleri için zamanında
verilen ithalat onaylarıyken, gelişmiş tahıl ticaretini kolaylaştıran
ithalat onayı zamanında verilmediğinde, işletilebilir Düşük Düzeyde
Varlık (LLP) politikalarının uygulanmasına da önem verilir. LLP,
daha büyük bir emtia sevkiyatı içinde, ihracat yapılan ülkede değil,
ithalat ülkesinde onaylanan az miktarda biyotek tahılının varlığı
olarak tanımlanmaktadır. CropLife International ve diğer değer
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zinciri ortakları, Ag Biyoteknoloji Ticareti Küresel Birliği (GAABT)
aracılığıyla fonksiyonel LLP politikalarının uygulanmasını teşvik
etmek için hükümetlerle birlikte çalışmaktadırlar.
Ürünler için sıfırdan farklı LLP eşiklerinin uygulanması henüz
ithalat için onaylanmadı (ancak uluslararası normlara göre ihracat
yapan ülkeler tarafından onaylandı) ticaretin aksama riskini
azaltırken aynı zamanda çiftçilerin düzenleyici asenkronizasyon
dönemlerinde yeni biyoteknoloji ürünlerine erişmesine izin verebilir.
Küresel tahıl hareketlerinin ölçeği ve daha iyi tahıl, sıfır, seviyeye
erişmesi gereken çiftçiler için olmadığından CropLife International

ve GAABT’nin çalışmaları bunu vurguluyor. Dahası koalisyon
gıda güvenliği onaylarının önceden verildiği göz önüne alındığında,
LLP'nin ortaya çıkması bir güvenlik sorunu değildir ve daha çok bir
pazarlama ve uyumluluk konusu olduğunu yinelemktedir.
CropLife International, tahıl ticareti yapan diğer kuruluşlarla
ortaklıklar ve açık işbirliğiyle bitki bilimi yeniliğini sağlamak için
düzenleyici sistemde olumlu değişiklikler yapıp dünya çapında
sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerine büyük katkıda bulunarak
gelişmiş tahıl çeşitlerine erişim sağlamak için çalışmaya devam ediyor.
www.croplife.org
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Tarımın, sürdürülebilirliği geliştirmeye neden
ihtiyacı var?

S

Duynie, İNGİLTERE

ürdürülebilirlik ihtiyacının tarım
gündeminin ilk sırasında yer alması
sürpriz değil. Dünyanın artan nüfusunun
beslenmesi ve gelecek nesillere yaşanabilir
bir gezegen bırakılması şu anki eylemlere
bağlıdır. En basit tanımıyla, sürdürülebilir
bir tarım etkinliği, çevreye olan yararları
korurken veya iyileştirirken verimi de
koruyan veya artıran bir tarım etkinliğidir.
Beklenen sonuçlar şunlardır:
• Mevcut olan ve gelecekteki nüfusu
besleyecek yeterli gıda üretimi.
• Doğal çevrenin korunması ve restorasyonu
ve gelecekteki arazi verimliliğinin
sağlanması.
• Tarım işletmelerini ve bunlara dahil olanların
yaşam kalitesini destekleyen ticari olarak
uygulanabilir sistemlerin oluşturulması.

Çevreyle ilgili endişeler

İngiltere topraklarında çalışan neredeyse
500.000 kişinin hepsi karşı karşıya kaldığımız
zorluklara şahit olacaktır. Bu zorluklar şunlardır:
• İklim değişikliği ve giderek daha sık görülen
sert hava koşulları
• Biyolojik çeşitliliğin kaybı
• Toprak verimliliğinde azalma
• Hava kirliliği
• Su yetersizliği
Günümüzde, doğal kaynakları, doğanın
üretebileceğinden daha fazla kullanmaktayız.
Su, gıda bitkileri ve “yan ürünler” de dahil
olmak üzere her türlü atık bu sorunun
merkezinde yer almaktadır.

Değişen Fikirler

Artan nüfusun gıda talebiyle başa çıkma
baskısı ve çevresel değişimin getirdiği zorluklar
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yavaş yavaş arttı, fakat artık durum acil. Günlük yaşamlarımızda,
endüstride, devlette ve tarımda yeni bir görünüme ihtiyaç var.
Diğer tarafa bakmak bir seçenek değil. Şahıslardan küresel
şirketlere kadar herkesin, üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini
farkederek konuşmalarında değişiklikler oldu. Geleceği korumak
hepimizin ortak sorumluluğudur.

Tarım işletmeleri üzerindeki baskılar

Tarımsal bir işletmeyi devam ettirme gerçeği zor bir iştir.
Aile çiftlikleri için geçerli olan baskılar, çokuluslu şirketleri de

F

etkilemektedir. Tarımın karşılaştığı tüm zorlukların yanıtını verecek olan sürdürülebilir
bir sihirli değnek yoktur. İngiltere'nin coğrafi çeşitliliği ve farklı sektörlerin ihtiyaçları,
sürdürülebilir tarım için tek yönlü bir yaklaşımın uygulanmasını zorlaştırmaktadır.
İki yol gösterici ilke olan kaynakları verimli bir şekilde kullanmak ve etkiyi en aza
indirmek ile herkes fark yaratabilir.

Döngüsel gıda sistemi

Geçmişte, dünya nüfusu bugünkünden çok daha azken gıda üretimi de daha basitti.
İnsanlar kendi yiyeceklerini avladılar, besleyip büyüttüler ve işlediler. Eğer fazla
yiyecekleri olsaydı, ellerinde olmayan ürünler için ticaret yaparlardı. Her yenilebilir
zerre tüketildi ve yenmeyenler hayvan beslemeye veya arazi gübrelemeye yaradı. Bu
durum döngünün ucunun (atık) doğrudan başlangıca (yetiştirme) bağlandığı dairesel
bir gıda sistemine bir örnektir.
Nüfus büyüdükçe ve kentleşme yaygınlaştıkça gıda üretimi yeniden tasarlandı.
Üretimin büyük ve verimli olması gerektiğinden süreçler uzmanlaştı. Tek bir gıda
maddesinin üretimi için ham kaynaklar kullanıldı ve "yan ürünler" olarak bilinen
şeyler çöpe gitti. Bu ‘büyütme à kullanma à atma’ felsefesi döngünün sonu ve
başlangıcının birbirine bağlı olmadığı doğrusal bir gıda sistemine bir örnektir.

Duynie Feed UK neden döngüselliği destekliyor?

Duynie olarak, döngüsel bir gıda sistemini yine norm haline getirmeye çalışıyoruz.
Neden? Çünkü kendimizi beslemenin ve gezegenin doğal kaynaklarını korumanın tek
sürdürülebilir yolu bu. İlhamı doğrudan doğadan ödünç aldığımızda ve kaynakları
döngüsel olarak kullandığımızda atıklar yeni büyüme için katkı haline gelir.
Bizim işimizde döngüsellik şu şekilde çalışır: tarla çiftçileri (bira, ekmek ve cips gibi)
ürünlere dönüşen (tahıllar, meyve ve sebzeler) yetiştirirler. Üretimden sonra kalan yan
ürünler (bira posası, patates kabukları) besleyici hayvan yemi haline gelir. Hayvanlar et
ve süt ile gübre üretir. Et ve süt insanları beslerken, gübre tarla çiftçilerinin kullandığı
araziyi verimli hale getirir. Bu, her aşamanın bir sonraki aşamaya açıkça bağlı olduğu
'kapalı devre' döngüsüdür. Bu döngünün işleyebilmesi için her bağlantının büyük
önemi ve yerine getirilme sorumluluğu vardır. Hayvancılık çiftçileri, döngü dengesinde
çok önemlidir. Hayvanları ekime uygun olmayan topraklarda otlatarak ve rasyonları
ortak ürün yemleriyle destekleyerek, insan gıda üretimiyle rekabet etmek yerine onu
tamamlarlar. Buna karşılık Duynie, insan ve hayvan yemi üretimi arasındaki döngüyü
kapatarak kritik bir işlevi yerine getirir.

Döngüsellik Duynie’nin işine nasıl ilham veriyor?

Duynie Feed UK süreci basit bir süreçtir: yüksek etkili, lezzetli ve besleyici hayvan
yemi yapmak için yiyecek ve içecek endüstrilerinden (aksi takdirde çöpe gidebilecek)
'ortak ürünleri' kullanırız.
Bunun bir dizi yararı vardır:
• Kaynakları tam ve verimli kullanır ve gereksiz israfı önler
• Büyümek ve sıfırdan hayvan yemi üretmek için gereken enerjiyi ve girdiyi azaltır
• İnsan gıdası üretiminde kullanılacak araziyi serbest bırakır.
Milling and Grain - May 2020 | 77

FAWEMA GmbH
Wallefelder Straße, 51766 Engelskirchen, Germany, Tel: +49 2263 716-0, www.fawema.com

F

Bu yararların her biri sürdürülebilir, dairesel bir gıda sisteminde bağlantı görevi
görerek birlikte çalışır.

Döngüselliğin yararları

Elbette ki katılımcıların döngüsel bir gıda sisteminde kalmaları için o sistemin
yararları olmalıdır. Ticari karma yemler ve yardımcı ürün yemleri arasında seçim
yapabilen çiftlik hayvanları çiftçileri için bu yararlar şunlardır:
• Azaltılmış karbon ayak izi: Yan ürün yemleri, eşdeğerdeki karma yemlerden
daha düşük karbon ayak izine sahiptir. Bunun nedeni, bir ürünün yetiştirilmesi
ve işlenmesinden kaynaklanan CO2 emisyonlarının, o ürünün işlendiği ana
ürüne dayanmasıdır. Karma yemler, özellikle hayvan beslenmesi için yetiştirilen
ürünlerin “ana ürünü” dür. Yan ürün feed'leri, insan gıda zinciri için yetiştirilen
ürünlerin 'ikincil ürünüdür' – işlenmesi sırasında üretilen emisyonlar, örneğin
bira, ekmek veya cips gibi "ana ürünler" ile ilişkilendirilir
• Yerellik: Ürünlerimizin çevresel etkilerini daha da azaltmak için Duynie, kendi
yöresinde yetiştirilen ürünleri işleyen İngiltere merkezli gıda üreticileriyle
birlikte çalışıyor. Birçok karma yem, soya gibi ithal bileşenleri içerdiğinden
hammadde ithal etmiyoruz
• Sürdürülebilirlik: İngiltere kaynaklı ürünleri daha az karbon ayak izi ile
beslemek, çiftçilerin sürdürülebilir çalışmaya olan bağlılıklarını göstermelerinin
pratik bir yoludur. Süpermarketler de dahil olmak üzere müşteriler,
tedarikçilerinden sürekli olarak sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl ulaştıklarını
göstermelerini talep etmektedirler.
• Karlılık: Duynie olarak odaklandığımız konu evde yetiştirilen ürünlerin getirisini
en üst düzeye çıkarmak amacıyla müşterilerimizin çiftlikte sahip olduğu
kaynakları tamamlamaktır. Sonuç, karı optimize eden beslenme açısından
dengeli, hedeflenmiş bir yem rejimidir.
• Performans: Duynie'nin yan ürün yemleri besin değerlerinin dengeli ve tutarlı olmasını
sağlamak için titizlikle formüle edilmiş ve bilimsel olarak analiz edilmiştir. Lezzetli
karışımlar kolayca tüketilir (israfı en aza indirir), yem alımını teşvik eder ve sindirimi
kolaydır. Beslenme uzmanı ve satış yöneticilerimiz, bireysel çiftlikler için buzağılama
endeksinde gelişme veya canlı ağırlık kazanma hedefleri gibi hedefleri göz önünde
bulundurarak en iyi yaklaşım konusunda tavsiyelerde bulunmaya hazırdırlar.

Döngüsel sistemde Duynie’nin yeri

Duynie, gıda üreticilerini doğrudan çiftçilere bağlayarak kaynak kullanımını en
üst düzeye çıkaran döngüyü tamamlıyor. 50 yılı aşkın bir süredir çiftlik hayvanları
çiftçileri ile çalışiyoruz. Onlara, (hayvan yemi olarak acil görülmeyebilen) yan
ürünlerin aslında ne kadar etkili olduğunu gösterdik.
İngiltere çiftçiliğinin gerçekten sürdürülebilir olması için tek başına hükümet
politikası çözüm değildir. Bireylerin ve işletmelerin kendi insiyatiflerini benimsemeleri
de dikkate alınacaktır. Yaratacağınız farkın küçük olduğunu düşünebilirsiniz ama ya
hepimiz bir şey yaparsak? Olumlu değişim için ne kadar önemli bir güç olurdu.
www.duynie.com
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Ri'ichi'nin Ötesinde: Bölüm 6:
Un değirmenciliği – Sağlık bilincine
sahip pazara eklenen değer

Yutaka Kawamoto, Asya Ticaret Bölümü Başkan Yardımcısı, Yoshihiro Tokui, Tahıl İşleme Grubu
Destek Bölümü Başkanı, Teknik Bölüm, Satake Corporation, Japonya
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almak gerekir. Bununla beraber, buğday tanelerinde doğal
enel olarak kullanılan buğday
olarak bulunan mineraller unda fazla yer almaz, ancak öğütme
unu, buğday tanesinin öğütülmesi
işleminden sonra çoğunlukla kepek ve artık tozda bulunabilir.
ve daha sonra endospermin
Tam tahıllı buğday ununun lifler ve mineraller içermesine
çıkarılmasıyla elde edilir. Elde
rağmen, sıradan unda ki az miktarda bulunan mineralde
edilen buğday unu asla olduğu
bulunduğu da yaygın olarak bilinen bir gerçektir.
gibi yenmez, su eklenir ve hamur
yapımında glüten oluşturmak
üzere yoğrulur. Daha sonra ekmek PeriTec Unu
ve erişte gibi gıdaların tüketimi
PeriTec ununun genel özellikleri bu seride çıkan daha önceki
için işlenir. Bu buğday tanesinin işlenmesi ve bitmiş ürünün
bir makalede anlatılmıştı. Burada, bu una özgü özellikler
ortaya çıkmasından itibaren, unun kalitesi içine
karıştırılmış kepek ile ortaya çıkar.
Beyazlık derecesi ve kül içeriği gibi
<Wheat grinding 䠄 break 䠅 Process image>
bu faktörler, buğday ununun kalitesini
1st
2nd
3rd
4th
5th
değerlendirmek için birincil yöntem olarak
Conventional
kullanılır. Beyazlık derecesi, undaki
kahverengi kepek karışımından dolayı un
renklendirilmesinin niceliğidir. Kül içeriğini,
br an
Wheat
Se mo lin a
Se mo lin a Se mo lin a
unu yaktıktan ve kül haline getirdikten sonra
Grain
Se mo lin a
kalan maddenin ölçülerek unda karıştırılan
Endosperm
* Semollnawith wheat bran
kepek miktarı gösterir. Bunun nedeni,
endospermin tamamen yanması ve sadece
Debranning
1st
2nd
3rd
br an
kepeğin, mineralleri ile birlikte yakıldıktan
sonra kalmasıdır.
PeriTec
Son yıllarda, sağlık bilincindeki artış, daha
Cre ase p o rt i o n
işlevsel gıdalar için bir talebe yol açmıştır
ski n
Se mo lin a
ve gıdaların içeriği bu işlevlerden biri
olarak belirtilmiştir. Vücudumuz mineralleri
Se mo lin a
br an
sentezleyemediğinden dolayı onları gıdalardan
* S e m o l i n a w i t h o u t w h e at br an
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daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır. PeriTec unu, pirinç öğütme işleminde olduğu
gibi kabuğu tahıldan soyulmuş buğdaydan yapılır. Buğday tanesinin kabuğu çoklu
katmanlardan oluşur ve en fazla mineral içeren katman Alorin adı verilen katmandır.
Alorin tabakası kabuk ve endosperm arasında yer alır. Endosperminkine çok benzer
bir renk tonuna sahiptir. Alorin tabakasına bağlı olan kepek ile yapılan geleneksel
öğütme yönteminde daha fazla besin içeriğine sahip un elde edilir. Büyük miktarda
kepek ve toz toplanır ve rengi solar.
Ancak PeriTec sistemi ile öğütme, kepeği Alorin katmanına kadar soyduktan
sonra yapılır, yani sonrasında Alorin katmanını koruyan hiçbir kepek katmanı
olmayacağından, endosperm ile tamamen öğütülecek ve un ile toplanacaktır.
Bu şekilde yapılan PeriTec unu daha fazla Alorin katmanı içerir, ancak kabuğunun
çoğu önceden soyulduğu için rengi geleneksel öğütme yöntemiyle yapılan undan
farklı değildir. Bununla birlikte, daha fazla mineral içerdiğinden, aynı zamanda daha
yüksek besin içeriğine ve aynı zamanda güzel bir renge sahiptir, bu da normal unla
karşılaştırıldığında kendine özgü bir niteliktir. Başka bir deyişle, PeriTec unu, tam
tahıllı buğday unu ile normal un arasına yerleştirilebilecek şekildedir.
Ayrıca, kabuğa yapışan saf olmayan maddeler (canlı bakteriler, artık tarımsal
kimyasallar, vb.) soyulur ve öğütme işlemine sokulmaz. Bu atıklar sıfıra inecek
şekilde azaltılamasa bile, bu atıkların sayısı büyük ölçüde azalır.
Günümüzde, daha sağlıklı ve bilinçli beslenme alışkanlıkları nedeniyle kepekli
tahıl unu talebindeki artışla karşı karşıya kalınırken, daha az safsızlığa sahip, dış
kabuğu soyulmuş ve raf ömrü yüksek olan bu ürün talebi karşılayabilir. Bu nedenle
de PeriTec unu, daha hijyenik gıda ürünlerinin üretimine yol açar.
Bu yöntemle PeriTec unu, Niasin, γ-aminobutirik asit, inositol vb. buğday
tanelerinden bol miktarda mineral içerir. PeriTec unu normal undan daha fazla
işlevselliğe sahiptir. Dış kabuğunun ve Alorin tabakasının bir kısmı birlikte
öğütülecek endosperm ile korunduğu için verimin de yaklaşık yüzde 4 arttığı
belirtilebilir.

PeriTec ununun uygulanması

PeriTec unu ile yapılan ekmek iyi bir dokuya sahiptir ve herhangi bir kepek
içermediği için kurumaz, ancak geleneksel undan yapılan ekmekten daha yüksek bir
besin içeriğine sahiptir. Bununla beraber PeriTec Sistemi, diğer buğday tanelerinden
farklı olmasına rağmen, durum buğdayının irmik için öğütülmesinde de kullanılır ve
ürünün kalitesinin iyileştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunur.
Durum buğdayı, normal buğdayın aksine, kaba tahıl adı verilen bir durumda hasat
edilir. Durum buğdayını PeriTec Sistemi ile irmikle birlikte öğütürken, önceden
ayrılan ve endospermi koruyan sadece ince bir kabuk vardır. Kaliteli buğday irmiği,
tam buğday tanesinin kırılması aşamasından itibaren üretilebilir.
Şirketimizdeki testler sırasında, üç molaya kadar irmik çıkarma oranı yüzde
10 artmıştır. Ayrıca, yüksek besin değeri olan Alorin tabakası kaba taneli irmikten
ayrılırsa, aynı besin değerine sahip daha yüksek ürün verimi ortaya çıkar ve PeriTec
sistemiyle yapılan irmik içindeki daha düşük kül içeriği elde edilir.

GABA pirinç unu

Satake'de un değirmenciliği sadece buğday unu değirmenciliğinden ibaret değildir.
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Artan sağlık bilinci nedeniyle daha fonksiyonel gıdalara olan
talep, pirinç pazarındakiyle aynıdır ve GABA (γ-aminobutirik
asit) açısından zengin GABA pirincinin gelişmesine yol
açar. Esas olarak nöral iletimin bir inhibitörü olarak bilinen
GABA, tansiyonu düşüren bir ajandır. GABA pirinci,
işlenmemiş beyaz pirincinkinden 5 ila 10 kat daha fazla
GABA içeriğine sahiptir.
GABA pirinci esas olarak pişirmek ve yemek masasında
servis yapmak için geliştirilmiş olup ancak bunun dışında
kırık pirinci ve olgunlaşmamış kahverengi pirinci GABA
pirinç ununa dönüştüren bir teknoloji yaratılmıştır. Bundan
on yıl önce Japonya'da, pirinç unu tüketiminin artmasını
sağlamak için buğday unu yerine pirinç unu kullanarak
ekmek ve erişte yapabilecek bir teknoloji geliştirilmiştir.
O zamandan beri, buğday unu ve glüten ile karıştırılmış
pirinç unundan ekmek yapmak mümkün hale getirilip, daha
yakın zamanda kullanılan teknik ile buğday unundan glüten
kullanımı olmadan glutensiz ekmek üretmek de mümkün
olmuştur.
GABA takviyesi olmayan unla, glüten eklenen ve GABA
pirinç unu kullanılarak yapılan ekmek, karşılaştırıldığında,
normal pirinç unu ile yapılan ekmek 1.4 mg / 100g d.b iken
GABA pirinç unu kullanılan ekmekteki değerler 6.9mg /
100g d.b’dir. Bu da, GABA pirinç unu ile yapılan ekmeğin
içinde GABA değerlerinin beş kat daha yüksek seviyede
bulunduğunu doğrular. Ayrıca, glüteni karıştırmadan
pirinç unu ile glutensiz bir ekmek yapmak da ekmeğin
içeriğindeki GABA değerini arttırmaktadır. Pirinç unu
ile ürünler yaparken, GABA'nın suda çözünür olduğu ve
150 derece üzerindeki sıcaklıkta çözüldüğünü dikkate
alınırsa, daha yüksek bir GABA içeriğine sahip GABA
pirinç unu kullanmak, ürünlerin kalitesini de olumlu yönde
etkileyecektir.
Pirinç unundan yapılmış ekmek pişerken, kabuk kısmı (veya
dış kısmı) yüksek sıcaklıkta ısıtılır, ancak iç sıcaklık o kadar
yükselmez, böylece GABA pişmiş ekmeğin içinde kalır.
GABA pirinç unu, sadece glütensiz toz içerikli bir madde
olarak buğday ununun yerine geçmez, aynı zamanda daha
birçok kullanışlı işlevleriyle de katkıda bulunur.
Sağlık ve yaşam kalitesi iyileştirmeleri konusunda
farkındalığın gıda tüketimi, sağlık ve sıhhat eğilimleri
ve günlük diyetler aracılığıyla artması, tüketicilerin
gelecekteki ihtiyaçlarıdır ve dünya çapında daha da artması
beklenmektedir.
Satake, sağlık bilincine sahip ürünler geliştirmek ve
tüketicilere sağlıklı ve güvenli ürünler sunmak için
çabalamaktadır. Unumuzun, bilinçli olarak eklenmiş
işlevlerle, ikincil un işlemcilerimize yardımcı olduğunu
düşünüyor ve sonuç olarak da tüketicilere sağlık bilincine
sahip gıdalar geliştirmelerinde yardımcı olduğuna
inanıyoruz.
https://satake-group.com
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OUR EXPERIENCE IS
YOUR SUCCESS
The ideal solution for packaging
flour and powdery products

STATEC BINDER can draw on years of experience and in-depth knowledge. For more than 40
years the Austrian company is finding the perfect solutions for bagging and palletizing of
different products .
Numerous references in the food and feed industry speak for themselves – STATEC BINDER
stands as a strong and reliable partner for the
packaging of your products.

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 without a start-stop system in order to achieve a
maximum output.

extended filling
time through

bags per
hour

spouts

1200 6 filling
for open-mouth
bags:

woven PP,
PE or paper
bags

For the packaging of flour and powdery products the CIRCUPAC is the ideal solution.
The CIRCUPAC is a high-performance bagging
STATEC BINDER GmbH
Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria
Tel.: +43 3112 38 580 0, office@statec-binder.com

up to

filling weight:

10 kg to
50 kg

www.statec-binder.com

SPECIALIST IN
S Q UA R E S I LO S
CO M P O UND FEED
P REM IX

AQ UAFEED

FLO UR P LANTS
P LANTS

RICE

P ETFO O D
BREWERIES

CO FFEE ROAS TING
GRAINS & S EEDS

www.tsc-silos.com
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Katkı
Maddeleri
Et tavuklarında ısı stresinin yarattığı olumsuz etkiyi
azaltmak için fitojenik yem katkı maddelerinin kullanımı

N

Manu de Laet, CTS, Delacon Biotechnik GmbH

üfus ve rağbetin artması nedeniyle,
küresel olarak kümes hayvanlarına
olan talep de artmaktadır.
Tavuk eti, dünya genelinde pek
çok bölgede kolay erişilebilir
bir zengin protein kaynağıdır.
Bununla birlikte, talebin en
yüksek olduğu bölgeler, yalnızca
yüksek sıcaklıkların değil, aynı
zamanda yüksek nem seviyelerinin kümes hayvanı üretiminin
verimliliği üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu (alt) tropikal
bölgelerdedir.
Et tavuklarında büyüme ve metabolik etkinlik için seçili
olan genetik faktörler onları ısı stresine karşı duyarlı hale
getirmektedir.
Daha hızlı büyüyen türler, yavaş büyüyen türlere oranla daha
hassastırlar. Erkeklerde performans düşüklüğü dişilere oranlara
daha fazladır ve ısı stresinin negatif etkileri yaşla birlikte artar.

Isı ve nem performansı azaltır

Isı stresi, ısı üretimi ile ısı kaybı arasındaki dengesizlik olarak
tanımlanmaktadır. Sıcaklığın ve nemin çevresel etkileri nedeniyle
kuşlar ısı bakımından nötr olma durumunu koruyamazlar. Isı
stresinin süresi (kronik veya akut,) ısı stresinin doğası (döngüsel
veya sabit) ile sıcaklık-nem endeksi (THI), üretim performansı
üzerindeki etkinin şiddetini belirler.
Isı üretimini azaltmak ve ısı kaybını hızlandırmak için
fizyolojik termoregülasyon mekanizmaları, üretim verimliliğinin
azalmasına ve mortalitenin artmasına neden olabilir. Düşük
hareket ve yem alımı, solunumsal alkaloz ve asit / baz
dengesizliğine yol açabilen besin eksikliğine ve kesik solumaya
neden olabilir.
84 | May 2020 - Milling and Grain

F
Ayrıca artan oksidatif hasar, iltihaplanma,
bağırsak sağlamlığının azalması ve stres
hormonu üretiminin artması, üretim
verimliliğinin yanı sıra son ürünlerin, et ve
yumurtaların kalitesini de olumsuz yönde etkiler.

Fitojenikler, kötü koşullarda rahatlık
sunabilirler

Isı stresinin olumsuz etkilerini azaltmak
için birçok besin ayarı, yönetim prosedürü ve
yem katkı maddesi kullanılır. Bu teknolojinin
etki biçimi daha iyi anlaşılmaya başladığı
için fitojenik yem katkı maddelerinin (PFA)
kullanımı giderek daha popüler hale gelmektedir.
Çeşitli baharatlar, flavonoidler ve uçucu
yağlar gibi fitojenik bileşenlerin, ısı stresinin
olumsuz etkilerine bağdaştırıcılık etmede
olumlu etkiler sağladığı gösterilmiştir.
Arkansas Üniversitesi'nde, belirli bir fitojenik
yem katkı maddesi (Biostrong® Comfort,
Delacon Biotechnik GmbH) eklenerek, ısı stresi koşullarında et
tavuğu üretim performansının faydalarını değerlendirmek için bir
deneme gerçekleştirildi.
Üç hafta boyunca, üç haftalık erkek Cobb500 tavuklar rastgele,
12h / d döngüsel ısı stresi (HS) (35 ° C) veya termonötr (TN)
(24 ° C) olmak üzere iki çevresel koşulda tutuldu. Deney
boyunca bağıl nem TN'de ortalama yüzde 27 ve HS odalarında
ortalama yüzde 24 olmuştur.
Üç aşamalı mısır/soya içeren Control (CON) bazal diyet
ve iyileştirme (PFA) bazal diyeti ile PFA (400g/T) uygulandı.
İstatistiksel önem P <0.05 olarak bildirildi. Bu çalışmanın
sonuçları, beklendiği üzere, TN koşullarıyla karşılaştırıldığında
HS koşullarında, genel olarak azalmış bir yem alımını (FI) ortaya
koydu. Bununla birlikte, HS koşulları altındayken FI, PFA grubunda
CON grubu üzerinde önemli ölçüde iyileştirildi ve bu da Şekil l'de
gösterildiği gibi vücut ağırlığında önemli ölçüde iyileşme sağladı.
Aynı biçimde, PFA grubu ısı stresi koşullarında FCR'de dört
puanlık bir iyileşme gösterdi. Çalışma için toplam mortalite,
iyileştirmeler arasında belirgin bir fark olmadan yaklaşık yüzde
3.6’ydı. Isı stresinin karkas kalitesi ve verimi üzerindeki zararlı
etkileri sektörde iyi bilinmektedir. Bu çalışmanın sonuçları TN
ve HS koşulları arasındaki bu reaksiyonu kanıtlamıştır. Bununla
birlikte, HS koşulları altında, CON grubuna kıyasla PFA grubu
sayısal olarak daha yüksek karkas ağırlığı ve göğüs eti verimi
göstermiştir. Bu sonuçlar Şekil 2'de gösterilmektedir.

Fitojenikler bağırsak sağlamlığını koruyabilirler

HS koşulları altında PFA grubunda belgelenen performans
iyileştirmeleri, hücre düzeyinde fitojenik bileşenlerin temel
yararlarından meydana gelmektedir. Bu faydalar arasında kuşun
antioksidatif durumundaki iyileşme, daha az iltihaplanma ve
bağırsak sağlamlığının iyileştirilmesi yer almaktadır. Bağırsak
sağlamlığının en yaygın bilinen ölçüsü Transepitelyal Elektrik
Direnci'dir (TER).
Şekil 3'te gösterildiği gibi, ısı stresinden sonra PFA grubunun
TER'i önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları,
ısı stresinin tavuk eti üretimi üzerindeki olumsuz etkilerini
azaltmada fitojenik yem katkı maddelerinin faydaları hakkında
daha önceki çalışmalar ve literatür ile mutabıktır.

Conclusion

Modern et tavuğu cinsleri, artan ısı toleransı ile örtüşen
sürekli artan bir büyüme oranına ve yem verimliliğine sahiptir.
Yüksek ortam sıcaklıkları, et tavuklarının performansını,
bağırsak sağlamlığını, bağışıklık tepkisini ve et kalitesini
olumsuz etkiler. Isı stresinin olumsuz etkilerini hafifleten
fitojenik yem katkı maddeleri gibi katkılar, kümes hayvanı
üretiminin performansını ve rantabilitesini korumak için değerli
bir araçtır.
www.delacon.com
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TAHIL
DEPOLAMANIN
KISA TARİHİ

T

Yazan: Naomi Newman, Arkeoloji Alanı Gazeteci Yazarı, Birleşik Krallık

ahıl depolamanın tarihi hem çiftçilikten
daha eskiye dayanıyor hem de çiftçilik
tarihi ile bağlantılı. Tarım Devrimi’nden
neredeyse 30.000 yıl önce yaşayan
Neandertal kuzenlerimizin dişlerinde
pişmiş ve pişmemiş tahıllara rastlandı.
İlk çiftçilerin, kökenleri Mısır’a dayanan
Natuflar olduğu düşünülüyor. Natuflar,
Levant’ın bazı bölgelerini içeren alanlarda
mevsimsel yerleşim sürdürmüş ve hasatlarını deri torbalarda ya da
dokuma sepetlerde depolamıştır. Yaklaşık üç haftalık hasat, dört
kişilik bir aileyi bir yıl boyunca besleyebilmekteydi.
Genç Dryas koşulları, özellikle Avrupa ve Orta Doğu çapında
büyük bir iklim değişikliğine yol açmıştır. Bu da Levant’ın
Step alanlarını azaltmış, insanların göl ve su kenarları etrafına
yerleşmesine neden olmuştur. Sakladıkları son tahılları ekmiş ve
alıştıkları bitkileri yetiştirmişlerdir.
Daha yerleşik bir yaşam tarzı, çömlek gibi taşınamaz depolama
araçlarının ve orak ile havan ve tokmak gibi tahıl işleme
teknolojilerinin üretilmesine olanak tanımıştır. Tahıl, tahıl bidonları
ve silolarda depolanmıştır (en eski bulgular, 11.300 yıl öncesi civarı
Dhra, Jordan Valley’dedir).
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Tahıl taneleri, yüksek kalorili bir takviyeden insanların dayandığı
ana besin kaynağına dönüşmüştür. Nüfusun artmasına, daha
fazla insanın tarlaları işlemesine, daha büyük bir üretim fazlasına
ve alkolün keşfedilmesine olanak tanımıştır. Buğday taneleri,
ıslandıklarında doğal olarak fermentasyona başlar. İlk bakışta büyük
olasılıkla bozulmuş bir tahıl stoğu olarak görülmüş olan bu karışım,
insanlığın en popüler içkilerinden biri olan biraya dönüşmüştür.
Tahıl fazlası, aynı zamanda elitlerin ve alışık olduğumuz sosyal
hiyerarşinin gelişimine izin vermiştir. Çiftçi toplumlarda, sanatçılar,
zanaatkarlar, reisler, muhasebeciler, tüccarlar ve çiftçiler dışındaki
tüm meslek gruplarını beslemek için üretim fazlası gereklidir.
Üretim fazlasına dayanmak, çevresel bozulma ile insanları açlığa
karşı korumasız bırakmıştır. Bu durum, tahılların çoklu silolarda
saklanması ile kısmen çözülmüştür. Bir siloda tahılların çürümesi
halinde diğer silolar etkilenmez. Ayrıca, tahıl hırsızlarının birden
fazla siloya girmesi, tek bir siloya girmesinden çok daha fazla
zaman alır. Silolar genellikle dairesel bir tabana sahip olduğundan
ve birçok silo sıralı olarak yerleştirildiğinden arkeolojik kayıtlarda
kolayca tanınır.
Vahşi kediler ilk kez, kemirgenlere karşı tahıl depolama
bekçileri olarak Mezopotamya’nın Verimli Hilal bölgesinde
evcilleştirilmiştir. Yalnızca Asya veya Afrika kökenli kediler
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CONSISTENT FEED QUALITY!
WITH THE SINGLE SHAFT PADDLE MIXER

4545 BOYCE PARKWAY STOW, OHIO 44224
INFO@ANDERSONFEEDTECH.COM

www.andersonfeedtech.com
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evcilleştirilebilmiş ve
birçok zengin reis, bir
güç sembolü olarak
evcilleştirilmiş çita
beslemiştir.
Kediler daha sonra Antik
Mısır’da evcilleştirilmiş
(beş kedi çeşidinin
evcilleştirilmesiyle) ve
tanrı benzeri bir statü
kazanmıştır. Birçok
Romalı, evcil kuşlarına
saldırmadıklarından yerli
gelincik ve kokarcaları tercih etmiş olsa da kedilerin Avrupa çapında
yayılmasını Antik Romalılara borçluyuz.
Dünya çapında insanlar tarafından farklı dönemlerde kullanılan
birçok farklı depolama tekniği bulunur. Topluluk ne kadar büyükse
depolama tesisleri de o kadar geniştir.
En basit depolama tekniği, torba, çuval veya hayvansal dışkı
temelli çömleklerdir. Bunlar, bireysel veya aile tipi depolama
amaçlıdır. Kanarya Adaları, Kuzeybatı Afrika (İsa’dan sonra
1000 yılından itibaren) veya İber Yarımadası boyunca (İsa’dan
sonra 12-13. Yüzyıl civarlarında) bazı topluluklar, birçok ailenin
ve hatta farklı toplulukların tahıl torbalarını beraber sakladığı toplu
ambarları kullanmıştır. Bu ambarlar, karşılıklı olarak korunmuş
ve topluluk silolarına ayrılmıştır. Bu ambarlar, kayalık kenarlarına
kazılmış ya da topluluk arası binalar olarak inşa edilmiştir.
Yine İber Yarımadası boyunca (İsa’dan Önce 5. milenyum civarı)
keşfedilen depolama çukurları da etkili bir yöntemdir. Tahılların
dış katmanı filizlenerek anaerobik koşullar oluşturarak tahılların
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geri kalanını korur. Bunlar aynı zamanda zeminin üzerinden
görülemediğinden tahıl hırsızlarına karşı da çok etkilidir.
Girit’teki Minoan uygarlığının “saray” binaları gibi detaylı
depolama tesislerinin içi, hırsızların kafasını karıştırıp onları tuzağa
düşürmek üzere labirent şeklinde tasarlanmıştır.
Tahıl depolama teknolojisinin büyük bir bölümü, endüstriyel
devrimden ve sonrasında günümüze kadar gelen teknolojik
ilerlemelerden etkilendiği 20. Yüzyıl başlarına kadar aynı devam
etmiştir.
Silolar, tahılların zeminden yüksekte depolanabilmesi amacıyla
geleneksel olarak içleri katmanlı (havada depolamayı temel alan)
dairesel yapılar şeklinde inşa edilmiştir. Bunlar, hava koşullarına,
haşere ve kemirgenlere karşı korumalıdır ve birden fazla silonun
kullanılması, çevresel bozulma riskini azaltır.
Depolama ve ticaret, muhasebe amacıyla yazı ve matematiğin icat
edilmesine yol açmıştır.
Teknoloji alanındaki bu modern ilerlemelerden biri, metal
silolardır. Metal silolar, Latin Amerika’da kullanılmaya başlamıştır
ve Afrika’nın kırsal alanlarında uygulanmaya başlamaktadır. Tahıl
kaybında yüzde 96 azalma sağladıkları kanıtlanmıştır ve tahıl, darı
ve fasulyeyi üç yıla kadar saklayabilmektedir.
Bu silolar, bölge halkı tarafından yerel malzemeler ile inşa
edilmektedir ve siloların aile ile topluluk düzeylerinde çiftçilik ve
yaşam koşullarını geliştirdiği görülmektedir. Bu gelişim o kadar
etkili olmuştur ki küçük çiftçiler, çiftlikleri için birçok reform
uygulayabilmiş ve hayvancılığa geçiş yapabilmiştir. Bu siloların
kullanımı, insanların halen geleneksel depolama yöntemleri
kullananlara kıyasla tahılları aylarca daha uzun süreyle saklamasına
olanak tanır. Bu da onlara piyasaya açılıp tahılları için en iyi
fiyatları yakalamasına yönelik bir avantaj sağlar.
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When it Comes to Aquafeed Production
Carefully Choose Who You Partner With for Equipment Solutions
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FE E D AN D B IOFU E L

YOU KNOW YOUR PRODUCT.
WE KNOW PRODUCTIVIT Y
HOW CAN WE HELP FEED YOUR BUSINESS?

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 traceability, we have your needs
covered from raw material intake to bulk
loading of finished feed. Whatever your
ambitions, our marketleading solutions
and aftermarket services can help you
get there. So put our process knowledge

to work, and let’s talk pro ductivity.
Find out how our worldclass 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
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Behlen Steel

BUILT TO LAST
Behlen Grain Systems...
Standing the test of time with
competitive prices and Customer
Service second to none.
COMMERCIAL GRAIN BINS
Behlen bins range in
size from 2,630 to
1,500,000 bushels.
These silos feature a
unique trapezoidal wall
panel design.

COMMERCIAL HOPPER TANKS
Behlen hoppers are
designed to ensure
strength, ease of
assembly, and trouble
free operation.

GRAIN STORAGE BUILDINGS
Behlen buildings are
highly efficient, low
cost grain storage
structures, allowing
you to store grain up to
20’ against sidewalls.
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Her tür değirmencilik gereksinimi
için ideal bir bina çözümü var

B

Yazan: Silo Construction & Engineering, Belçika

u belirsiz dönemde tüketicilerin alışveriş
davranışları, tüm aileyle evde daha fazla
zaman geçirmeye yönelik gereksinimleri
karşılamaya odaklandı. Bu da diğer gıda
kategorilerine ek olarak ambalajlı gıdaların
hızla genişlemesiyle sonuçlanacak. Yem
ve gıda endüstrisine yönelik değirmencilik
şirketleri, bu talebi karşılamak için çok
önemli bir köprü niteliğinde.
Bu nedenle, değer zincirinin başında, hem gıda hem de yeme
yönelik değirmencilik tesislerinde sürdürülebilir bir yaklaşım
sağlamak için sorumluluk almalıyız. Zorluklar arasında gıda ve
yemin çok daha verimli bir şekilde üretilmesi, üretim sırasında
enerji tüketiminin önemli ölçüde azaltılması, aksama sürelerinin
minimum düzeye indirilmesi, değerli ham maddelerin daha da
iyi değerlendirilmesi, gıdaların besinsel değerlerinin arttırılması,
ürünlerin izlenebilirliğinin geliştirilmesi ve değişen piyasalara
daha hızlı yanıt verilmesi bulunuyor.
Herhangi bir değirmencilik tesisinde, maliyetlerin yüzde 80’e
varan kısmı, ham maddelerden kaynaklanıyor. Bu nedenle,
modüler binalarımız kaliteli ürünlerin üretilmesi ve maksimum
verimin sağlanması için tasarlandı. Verimi küçük bir parça bile
arttırabilirseniz sonuçlara doğrudan yansıyor.
Gıda endüstrisinin dünyamız üzerindeki etkisi, giderek artan küresel
tüketim nedeniyle daha da artıyor. Bu nedenle, biz müşterilerimizi
tüm atık türlerini ortadan kaldırarak daha yeşil, daha hızlı ve akıllı
inşaat, depolama ve üretim süreçleri için desteklemek istiyoruz.
Hedefimiz, hayvanlara ve insanlara yönelik gıda endüstrisi için
önde gelen bir modüler inşaat ortağı olmak. Beraberce daha iyi
bir dünya kuruyoruz.
SCE, tüm müşteri paydaşlarının gelecekteki güçlüklere
başarıyla yanıt verebilmesini istiyor.
Nihai müşteriler sadık olacak, ama sağlıklı “sürdürülebilir”

94 | May 2020 - Milling and Grain

gıda imalatına yönelik kanıtlar sunmamızı isteyecek. Bu nedenle,
şirketin itibarını arttırıp her tür “atık” tipini önleyecek şekilde
inşa edilen bir tesise yatırım yapma gereksinimi mevcut.
Mühendislik ekipleri, daha az alan, zaman ve enerji gerektiren
atıksız bir süreç talep edecek. Bu nedenle, süreç gereksinimlerini
anlayan, deneyimli ve yenilikçi bir ortak arayacaklar.
Yeni tasarımları ve teknolojileri incelemek, Proje Yöneticilerinin
zaman sıkıntısını arttıracağından bütçe ve zaman aşımlarını minimum
düzeye çekecek güvenilir ortaklar ile çalışmak isteyecekler.
İnşaat programları, kalite ve güvenlikten ödün vermeyen
yeni kurulum yöntemleri talep edecek. SCE’nin modüler “kit”
kurulumunu daha da fazla şirketin tercih etmesinin nedeni de bu.
Tesis kullanıcıları, nihai müşterilere gösterebilecekleri “daha
temiz” tesisler isteyecek. Verimin de güvenilir olması gerekiyor
ve SCE’nin yeni patent alan kelebek konik tabanlı silo yapıları
sayesinde daha düşük bakım süreçlerine sahip kütle akışlı depolama
tesisleri sunuluyor.
Neden kare silo?
SCE, müşterilerin gereksinimlerini temel alan modüler kare bina
bileşenleri tasarlıyor, üretiyor ve sunuyor. Bu dinamik kare parçalar
ile kare silolarımızı tüm üretim birimlerine entegre edebiliyorsunuz.
Binanızın işlevine göre özel olarak üretilen bu bileşenlerden
istediğinizi seçiyorsunuz ve biz de silo binanıza yönelik özelleştirilmiş
parçaları oluşturuyoruz. Ayrıca, ilerideki gereksinimlerinize göre
binanızı daima kolayca genişletebiliyorsunuz.

Silolarda kütle akışı hayatınızı kolaylaştırabilir mi?

Konik tabanlı silolar, kütle akışlı siloların önemli bir parçası ve bu
nedenle ürününüze yönelik büyük özenle tasarlanıyorlar. Silodan
makine sürecine mükemmel bir aktarım sağlıyoruz. Her ürünün
kendi türüne ihtiyacı olduğundan her konik tabanlı silo daima özel
olarak üretiliyor. SCE’de yeni patent alan yeniliğin adı kelebek
konik tabanlı silo.
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SCE’nin AGRI-V yem üreticisi için yükseltme
22 Temmuz 2019’da AGRI V, Kuzeybatı Almanya’daki yeni
yem tesisinin açılışını kutladı. Eski tesis, 2016 yılında büyük
bir yangında yandığından AGRI V’nin olabildiğince kısa zaman
içinde yeniden çalışmaya başlaması çok önemliydi. Bu nedenle,
hayvan yemi üreticisi, SCE’nin modüler kare siloları özellikle
hızlı bir şekilde kurulabildiğinden SCE ile çalışmaya karar
verdi. Ayrıntılı proje planlaması ve SCE’nin özellikle tanındığı
bir konu olan müşteri ile yakın etkileşimin kurulması sayesinde
gecikmeler önlendi.

Yoğun bir program

Projenin başında yoğun bir program sunuldu ve bu programa
halen uyuluyor. Böylece, yalnızca dokuz aylık bir süre içerisinde
yepyeni bir tesis geliştirildi. 91 yepyeni kare siloya kısa zaman
içinde hayvan yemi aktarılacak. AGRI V sorunsuz bir akışın
sağlanması için kelebek konik tabanlı silo yapısını tercih etti.
SCE, yeni yem tesisinin zemini, merdivenleri, vb. dahil olmak
üzere tüm çelik yapısını geliştirip inşa etti ve 2005 yılında
kurulan ve yangından etkilenmeyen siloları da yenileyip
iyileştirdi.

Increase nutritional value
with our innovative
split-grinding solution.
Optimized feed conversion rate.
Improved feed quality.
Higher line-capacity.
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Split-grinding: Minimum investment. Maximum results.
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 subbatches of different raw materials, which enhances the nutritional value, increases the quality of the
feed, all at a low investment.
www.aarsen.com/machines/hammer-mills
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Son teknoloji bir somon yemi fabrikası
MOWI, uluslararası düzeyde tanınan bir somon çiftliği operatörü
ve işleyicisi ve balık yumurtasından dilimli ve ambalajlı balığa kadar
tüm zinciri yönetiyor. 2014 yılında şirket, kendi özel somon yeminin
üretimi için ilk fabrikasını kurdu ve kısa zaman içinde İskoçya’da
ikinci bir alanın inşası planlarına başlandı. Bu amaçla SCE ile
iletişime geçildi. Bu, Lichtervelde temelli kare silo uzmanlarının o
zamana kadar yürüttüğü en prestijli projelerden biriydi.
MOWI, İskoçya’daki yeni yerinde, İrlanda, İskoçya, Norveç
ve Faroe Adaları’na kısa zaman önce somon yemi tedarik etti.
Bu, kendi özel adaptasyonlu dalgakıranına sahip ve en ileri
teknolojileri içeren tamamen yeni bir fabrika.

Sürdürülebilir konum

MOWI, yeni somon yemi fabrikasının konumunu kararlaştırma
aşamasında seçeneklerini dikkatli bir şekilde değerlendirdi. Sonunda,
İskoçya’da Skye Adası’nda bulunan Kyleakin köyündeki eski bir taş
ocağı seçildi. Tüm tesis, deniz seviyesinden biraz yüksekte bulunuyor
ve bu 40 metre yüksekliğindeki yapının görsel bakımdan oluşturduğu
rahatsızlık, kısmen etraftaki tepeler sayesinde azaltılıyor. MOWI’nin
özel tasarımlı gemilerinin, dönüştürülen dalgakıran aracılığıyla
Atlantik Okyanusu’na doğrudan bağlantısı bulunuyor. Gemiler
buradan denizdeki somon çiftliklerine tedarik sağlıyor.

Pazar Yeri
Pazar Yeri

SCE, yıllık olarak
170.000 ton balığın
işlenebildiği bu dev
alanda yeni bir tesis
kurdu. Gemi ve
kamyonlara yönelik
40 metre yüksekliğindeki
bir boşaltma istasyonuna
ek olarak, 35 metre
yüksekliğinde bir
bağlantı köprüsü,
31 dozlama silosu ve
nihai ürünlere yönelik
34 büyük yığın silo ile
5.774 metrekarelik bir
zemin alanına sahip
depo alanı da geliştirildi.
Tüm bunlar, yalnızca
on sekiz ay içerisinde
gerçekleştirildi.

Pazar Yeri

Yalnızca 18 ay

İleri düzey kelebek hopper yapıları

Yeni MOWI kare silolarda ileri düzey kelebek hopper yapılar
bulunuyor. Bu özel imalat yığın silolar, düz ve palplanş duvarlar
sayesinde ürünün kütlesinin oluşturduğu dev basınç altında
peletlerin kırılmasını önlüyor. Bu duvarlar, kelebek hopper
yapılar ile birlikte ürünün sorunsuz ve tam olarak dışarı akmasını
sağlıyor. SCE artık bu yenilikçi silo teknolojisi sayesinde
büyük bir ün elde etti. Dünyanın en verimli ve sürdürülebilir
fabrikalarından biri olan yeni somon yemi fabrikası için
MOWI’nin 110 milyon Euro’luk yatırım yapması gerekti.
Daha ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki adres ile iletişime geçin:
Wim Delameilleure | wim.delameilleure@sce.be
http://sce.be

VİDEO: Gıda zincirimizi kontrol altına almak
için on yılımız daha var

myMAG.info/e/824

VİDEO: Silolarda kütle akışı hayatınızı
kolaylaştırabilir mi?

myMAG.info/e/825

VİDEO: Almanya’da SCE’nin yepyeni yem
değirmeni

myMAG.info/e/826
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Endüstri Profili

Bliss CSE

B

Müşterileri ön plana koyan aile şirketi

liss ailesi, 40 yılı aşkın bir süredir
temel altyapı endüstrisine yönelik
kritik ekipmanların güvenilir
bir tedarikçisi niteliğinde.
Günümüzün zorlu ortamında, halk
için gerekli ürün ve hizmetleri
üreten, sağlayan ve teslim eden
kritik işletmeleri desteklemek
amacıyla “her zamanki gibi” iş
yapmaya devam ediyoruz. İşletmemiz açık ve müşterilerimize
kaliteli ürün ve hizmetlerimizi sunuyoruz.
Şirketimizin temel işletme ve hizmetleri sürdürmek
bakımından oynadığı rol çok önemli ve bunu hafife
almıyoruz. Bir aile şirketi olarak her zaman müşterilerimizin
gereksinimlerini karşılamanın işletmemizin birinci önceliği
olduğuna inandık ve bu durum, günümüzün iş ortamında her
zamanki kadar geçerli.
Bu belirsiz dönemde, müşterilerimiz için yapabileceğimiz
en iyi şeyin, hizmetlerimize her zamanki gibi devam
etmek olduğunu düşünüyoruz. İhtiyaç duyan şirketlere
ihtiyaç duydukları zamanlarda en kaliteli boyut küçültücü
ekipmanları sağlamaya devam etmek, gıda, yem, yakıt ve
diğer ürünleri üreten kurumlar için çok büyük önem taşıyor.
Ayrıca, müşterilerimize ulaşıp onlara halen çalışmalarımızı
sürdürdüğümüzü bildiriyor ve onlara olabildiğince yardımcı
olabilmek amacıyla her tür adımı atabileceğimizi söylüyoruz.
Bunlara, sorun giderme, teknik destek veya yaygın sorunların
çözümüne yönelik talimatlar ile telefon üzerinden ya da
görüntülü destek de dahil.
Ayrıca, CSE Bliss Manufacturing Şirketi’nde çalışanlarımızın
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CSE Bliss Manufacturing Şirketi, çekiçli değirmen, döner
besleme üniteleri, pelet soğutucular, ekipman parçaları ve
ekipman yenileme alanında endüstri lideri ürün ve hizmet grubu
bakımından uzmanlık sahibi. Bliss ailesi, şirket sahipleri ve
operatörler, Bengal Machine ile ortak olmaktan gurur duyuyor.
1980 yılında Alan Bliss ve Rick Bliss, Bill Bliss ile birlikte
Bliss Industries’i kurdu. Beraber, bugün halen üretimi yapılan
Bliss Çekiçli Değirmenini tasarlayıp ürettiler. 2007 yılı
Temmuz ayında Bliss Industries’i satıp şirketin yeni sahipleri
ile 2016’nın Mayıs ayına kadar çalışmaya devam ettiler.
Ailenin oğlu Jason Bliss, 2016 yılında CSE Bliss
Manufacturing LLC şirketini kurdu.
CSE Bliss Manufacturing LLC yeni bir şirket olsa da
büyük bir deneyim, endüstri bilgi birikimi ve geçmişe
sahip. Müşterilerin gereksinimlerini karşılamak, işletmenin
birinci önceliği niteliğinde ve bu iş ve endüstride başarılı
olmanın kilit noktası. Aile şirketi olmak, müşteriler ile
teması sürdürmenin harika bir yolu.
sağlığı, güvenliği ve refahını sağlamaya derinden bağlıyız.
Müşterilerimizin dayandığı destek ve hizmetleri sağlamak için
bunun kesinlikle gerekli olduğunun bilincindeyiz. Ekibimizin
güvenli kalmasını ve kaliteli boyut küçültücü ekipman ve
ekipman parçaları üretmeye devam etmesini sağlamak için tüm
rehber ilkelere uyduğumuzdan emin olabilirsiniz.
Size yardımcı olabileceğimiz bir konu olması durumunda
lütfen bizimle iletişime geçin: (580) 749-4895, rick@csebliss.
com, jason@csebliss.com.
www.csebliss.com

Solid.

Move up
with
Brock
grain
handling.
Get your grain where it needs to go
every time. Brock grain handling
equipment is a step up from the
standard. Our drag conveyors have
solid welded flange connections for
extra durability. Our bucket elevators
are welded solid on the inside and
outside so moisture doesn’t penetrate
the trunking. Our distributors have
an inverted cone design that prevents
grain dust and moisture from building
up. This attention to detail translates to
long-lasting equipment that keeps your
operation moving.
Move up at brockgrain.com

+1 812.886.5500

sales@brockgrain.com

Storage | Handling | Conditioning | Structures
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VAKA İNCELEMESİ

Fas un değirmeni kurulumu

Alapala, kısa zaman önce, Ocak 2020’de, Fas’ta
yeni bir un değirmeninin kurulumunu tamamladı.
Bu, aynı zamanda Alapala’nın Fas’taki üçüncü
anahtar teslim un değirmeni projesi niteliğinde.

F

as’ta yer alan Flour Mills bir aile şirketi
ve Alapala’nın uzun süreli iş ortağı. Şirket
günümüzde faaliyetlerini sürdürüyor
ve yeni değirmen El Jadida bölgesinde
mevcut tesislerinin birine yakın
olduğundan iki konumda toplam 900 ton
buğday üretiyor.
Tesisin günlük 300 tonluk kapasitesi
bulunuyor. Yerli yarı sert buğday işliyor
ve özellikle fırınlarda yerli tüketime yönelik üç farklı un tipi
üretiyor. Değirmen, yeni ve altı katlı beton bir binaya kuruldu.
Bina aynı zamanda en yüksek hijyen standartlarına uygun şekilde
tasarlanıp inşa edildi.
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Değirmende Similago II valsli değirmenler (DAVG),
daha büyük eleklere sahip Quadro eleği (GPAK) ve kontrol
eleklerinden (RKEM) oluşan en yeni Alapala teknolojisi
ekipmanlar bulunuyor. Tesiste aynı zamanda buğdayın
öğütülmeden önce son derece hassas temizliği için bir optik
sınıflandırıcı bulunuyor ve böylece en yüksek gıda güvenlik
düzeylerinin karşılanması sağlanıyor.
Tesis, tüm temizlik, öğütme ve paketleme süreçlerinin merkezi
şekilde denetimi ve yönetimine izin veren ileri düzey bir
otomasyon sistemi ile verimli çalışıyor. Bu sistem, gerçek zamanlı
hata teşhisi ve mesafeli bağlantı işlevleri ile ayrıntılı üretim
raporlarının verimli ve basit şekilde oluşturulmasını sağlıyor.
Alapala, dünya çapında 650’yi aşkın fabrikası ile 100’ü aşkın
ülkede değirmencilik makineleri ve anahtar teslim un değirmeni
kurulumlarının önde gelen tedarikçilerinden biri. 1954 yılında
kurulan şirket, vizyonunu gerçekleştirmek için büyük adımlar
atıyor ve günümüzde Türkiye’deki en iyi 1000 ihracatçı arasında.
Toplam makine üretim hatlarının yüzde 95’ini ihraç ediyor.
Alapala, aynı zamanda kısa zaman önce dünyanın ilk ve tek
hükümet destekli marka geliştirme programı olan Turquality
Marka Destek Programı’na kabul edildi. Bu programın amacı,
dünya çapında ve gerçek anlamda uluslararası markalar
olabilecek Türk markaları oluşturmak.
Seçim süreci, şirketin planlama sistemleri, finansal
performansı, tedarik zinciri yönetimi, marka yönetimi,
marka gücü, ürün tasarımı geliştirme, pazarlama ticari
yönetim, kurumsal yönetişim ve bilgi sistemleri gibi
çeşitli konuların incelenmesi yoluyla gerçekleştiriliyor.
Sektörde Turquality Marka Destek Programı’na
kabul edilen ilk şirket olan Alapala, küresel bir marka
olmaya doğru emin adımlarla ilerleyeceğini vurguladı.
Alapala Grubu CEO’su Görkem Alapala, bu haberi
sevinçle karşıladı. Görkem Alapala, “Bugün dünya
çapında değirmencilik teknolojileri sektöründeki
iki en büyük şirketten biri haline geldik. Dört
kıtada, Almanya, Fransa, İtalya ve Amerika Birleşik
Devletleri gibi gelişen endüstriyel ülkeler dahil 120’yi
aşkın ülkede 650’nin üzerinde anahtar teslim fabrika
kurduk.

VAKA İNCELEMESİ F

Turquality Marka Destek Programı’na kabul edilmekten
gurur duyuyoruz. Uluslararası düzeyde daha sağlam
adımlar atıp ülkemizin önemli markalarını tüm dünyaya
tanıtma çalışmalarını sürdüren devletimizin desteği
ile kurulmuş ilk ve tek markalaşma programı ile ülke
ekonomisine büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz.”
şeklinde konuştu.
Alapala, aynı zamanda Afrika piyasasında da çok
etkin. Afrika’da yerel şubeleri, ülke ofisleri ve geniş
çaplı temsilci ağı ile Senegal, Zambiya, Angola, Kenya,
Tanzanya, Mozambik ve Gana gibi bölgedeki farklı
ülkelerde birçok un, irmik ve mısır değirmeni referansları
bulunuyor.
www.alapala.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
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Emtialar

ÜLKE PROFİLİ: İRAN

Yazan: Mehmet Uğur
Gürkaynak / Perendale
Publishers Ltd. Bölge
Direktörü – Türkiye,
Avrasya ve Orta Doğu
Tarihi ve kültürü çok
eskiye dayanan, karadan
ve denizden 15 ülke ile
sınırı bulunan İran, eski
İpek Yolu sayesinde
geçmiş çağlardan bu
yana Avrupa ve Asya’nın
birleşim noktasıdır.
Stratejik bir konuma
sahip olan İran, ülkesinde
petrolün bulunması ile
birlikte bölgenin önemi
artmıştır. Başkenti
Tahran’dır.
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Nüfus ve Coğrafi Yapı, İklim ve Çevre
Ülke yüzölçümü 1.628.760 km2’dir. Dünya Bankası verilerine göre nüfus 81.800.269 kişidir.
Bu nüfusun %49,4’ü kadın ve %50,6’sı erkektir.
Genel olarak kurak ve yarı kurak bir iklime sahip olan ülkede Hazar Denizi kıyıları
subtropikal bir iklime sahiptir. Ortalama hava sıcaklığı 22 – 37 °C olan ve yılın en sıcak
dönemi olan Temmuz ayında ortalama yağış miktarı 3 mm’dir. En soğuk ay olan Ocak ayında
ise hava ısısı eksi 3 – 7 °C’ye düşer ve yağış miktarı 46 mm civarında olur.
Tahran’da yaz ve kış ayları arasında hava sıcaklığı oldukça uç noktalarda değişkenlik
gösterir. Yazları 30 – 40 °C arasında sıcak ve kuru geçerken kışlar 0 – 15 °C arasındadır.
Yüksek olan kesimlerde kar yağışı görülür.
Ülke topraklarının % 55’i otlak, % 23’ü çöl ve % 8’i ormanlık alanlardan oluşur. % 14’lük
bölüm ekilebilir arazi özelliklerine sahiptir. Kısım kısım engebeli ve dağlık araziler de vardır.
Tarım ve Hayvancılık
İş gücünün dörtte biri tarım ve hayvancılık alanlarında istihdam edilmektedir. Tarımsal
üretim çoğunlukta ülkenin kuzey ve batısındaki arazilerde yapılır.
İran’ın başlıca tarım ürünleri buğday, mısır, arpa, pirinç, şekerkamışı, çeşitli meyveler,
şekerpancarı, pamuk, fıstık, soğan ve hurmadır. Hazar Denizi civarında balıkçılık konusunda
yapılan yatırımlar sayesinde üretilen havyar, dünya pazarları tarafından büyük ilgi
görmektedir. Diğer taraftan ülkede kırmızı ve beyaz et sektörü de büyük gelişme kaydetmiştir.
İran Tarım Bakanlığı verilerine göre ülkenin gıda ihtiyacının % 80 gibi büyük bir bölümü
ülkenin kendi üretimi tarafından karşılanmaktadır. Ülke arazisinin % 20’si tarıma elverişli olup
% 4’ünde sulu, % 8’inde kuru tarım yapılmaktadır. Tarım sektörü nüfusun % 23’ünü istihdam
etmektedir. Başlıca tarımsal alanlar kuzeybatı kesimi ile Hazar Bölgesi’dir.
İklimsel sıkıntılardan dolayı zaman zaman sulama konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Son
10 yıldır yaşanan kuraklık üretimi olumsuz etkilemiştir.
Dünya yağış ortalaması 800 mm iken İran’da bu oran 250
mm civarındadır.
İran hükümeti buğday gibi başlıca ürünlerde belirli
fiyattan alım garantileri vermekte, traktör temini
konusunda da çiftçilere destek vermektedir. Ekilebilir
arazinin azlığına rağmen ülkede ürün çeşitliliği oldukça
yüksektir. Buğday, arpa, mısır, pirinç yanı sıra diğer önemli
tarımsal ürünleri incir, hurma, nar, üzüm, kavun, pamuk,
pancar, şeker, şeker kamışı, zeytin, fındık, baharat, çay ve
safran’dır.
İran kırmızı et, balık ve buğdayda ithalat yapmaktadır.
Hayvan yemi hammaddesi konusunda % 70 oranında dışa
bağımlılık vardır.
Mart 2016 – 17 döneminde yerli üretimin % 14 civarı
artmış olması ticaret açığını azaltmıştır. IRNA’ya göre
geçen yıl içerisinde 1,4 milyar dolar değerinde hayvan
yemi, 909 milyon dolar değerinde soya fasulyesi ve
690 milyon dolar değerinde pirinç ithal edilmiştir. Verilen
bilgilere göre İran'ın gıda konusundaki ithalatı, bir önceki
yıla oranla hacim olarak %14, değer olarak da % 13
oranında azalmıştır.
İran’ın önemli ihracat ürünlerinden süt yine aynı
şekilde önemli bir gelir kaynağıdır. Bu sektör içerisinde
hacimsel olarak % 9.3 artış sağlayarak 387 bin ton ihracata
ulaşmıştır. Söz konusu ihracatın mali değeri ise 634 milyon
dolardır.
İran hükümeti geçtiğimiz yıl içerisinde bazı tedbirler

uygulayarak tarım sektöründeki ticaret açığını azaltmayı
hedeflemiştir. Şeker ve pirince uygulanan ithalat vergisinin
artırılması, yerel üreticileri desteklemek amacıyla bitkisel yağ
ve yağlı tohum ithalatının kontrol altına alınması, hayvancılık ve
balıkçılık ürünleri ihracatı yapanların desteklenmesi ve buğday
rezervlerinin artırılması başlıca tedbirler arasında sayılabilir.
İran’da ekmek fazla şekilde tüketilir. Ülkede kişi başına
ekmek tüketimi 160 kilogramdır. Bu oran uluslararası verilerde
kişi başına yılda
25 kilogramdır.
Balıkçılık
Umman ve
Hazar Denizleri
ile Fars Körfezi
İran için önemli
bir balık yetiştirme
alanlarıdır. Elde
edilen son verilere
göre yıllık olarak
yaklaşık 1 milyon
ton deniz ürünü elde
edilmektedir. Bu
miktarın yaklaşık
% 58’i balık avcılığı,
% 42’lik bölümü de
yetiştiricilik ile elde
edilmektedir.
Balık avcılığı ağırlık
olarak Umman Denizi
ve Fars Körfezi’nde
yapılmaktadır. En çok
avlanan balık türleri
arasında uskumru, ton
balığı, köpek balığı,
yelken balığı, sardalya,
karides, gri kefal ve
Sazan yer almaktadır.
Diğer taraftan kültür
balıkçılığında en
çok yetiştirilen
balıkları arasında
Gökkuşağı alabalığı,
Çin sazanı, karides,
Çipura, Mersin balığı
ve Hazar somonu
bulunmaktadır.
Su kültürü balıkçılığı
konusunda en faal
bölgeler ülkenin kuzey
ve batı bölgeleridir.
Karides ise güney
kesiminde yetiştirilir.
İhtiyaç duyulan balık
yemlerinin % 90
gibi çok büyük bir
kısmı ülke içerisinde

üretilmekte, kalan % 10’luk kısım Fransa ve Asya ülkelerinden
ithal edilmektedir.
Üretilen su ürünlerinin % 10 gibi bir kısmı ihraç edilmektedir.
İhracat yapılan başlıca ülkeler Irak, Tayland, Hong Kong,
Vietnam ve Çin’dir. İran’ın ayrıca havyarı da meşhurdur. 1 tonu
bulan ihracatın geliri 2.5 milyon dolardır. Başlıca alıcı ülkeler ise
Almanya, Fransa, Belçika ve İtalya’dır

KÜRESEL ORTAĞINIZ

GO MOBILE
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ENDÜSTRİ ETKİNLİKLERİ
Birkaç ay önce kimsenin COVID-19’dan haberi olmamasına
rağmen bu virüs artık dünya çapında 200 ülke ve bölgeye
yayıldı. Kısacası, bu virüs artık tüm insanlığın üstesinden
gelmesi gereken bir sorun.

2020

2-3
Black Sea Grain 2020
Kyiv, Ukraine
www.ukragroconsult.com
Postponed from 22-23 April to 2-3 September

Sergiler, konferanslar ve atölye çalışmaları,
endüstrilerimizi geliştirmek üzere bilgi aktarmanın ve
ağlar kurmanın çok etkili bir yolu. COVID-19’un enfeksiyöz
yapısı, dünya çapında birçok etkinlik organizatörünün
etkinliklerini iptal etmesine, ertelemesine veya fiziksel bir
ortamdan dijital ortama almasına neden oldu.

2020

4-5
JTIC 2020
France
www.jtic.eu
5-7
Livestock Taiwan 2020
Taiwan
www.livestocktaiwan.com

15-17
AFIA Liquid Feed Symposium 2020
Chicago, Illinois, USA
www.afia.org
17-19
VIV Qingdao 2020
Qingdao, China
www.viv.net

En son güncellemeler için millingandgrain.com/events
adresini ziyaret edin
Mayıs

☑

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

18
ONE: Alltech ideas Conference
Conference will be online
https://one.alltech.com/
Haziran
10
IGC Grains Conference 2020
Conference will be online
www.igc.int
10-11
Cereals 2020
Event now online
www.cerealsevent.co.uk

Livestock Taiwan Expo & Forum is an exclusive trade show
representing Taiwan’s premier, international and professional B2B
trading platform that focuses on the state-of-the-art technologies
in the field of livestock.
With the rising issues of climate change and food safety, the
livestock business opportunity has expanded potentially as well
as the development of IoT and biological technology. Livestock
Taiwan aims to provide diverse solutions which help optimise and
upgrade the industrial facility and increase livestock productivity.
As a result, it brings together manufacturers, wholesalers, and
retailers to showcase animal healthcare products, biogasoriented equipment, technologies for circular economy and
automated devices.
The annual Livestock Taiwan is held in conjunction with
Aquaculture Taiwan and Asia Agri-Tech. The grand tradeshow
contains one-on-one business matchmaking programmes and over
50 thematic seminars and forums. Not only it reveals the strength
and competitiveness of Taiwan’s supply chains, but also it enacts a
perfect platform to see the world in Taiwan and Taiwan in the world.
2021

2-3
Women in Agriculture Europe 2020
Paris, France
www.womeninageurope.com

26-28
IPPE
Atlanta, Georgia USA
www.ippexpo.org

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

2020

Ağustos
31-2
☑
VIV MEA 2020
Abu Dhabi, UAE
www.viv.net
Postponed from 9-11 March to 31 August

☑ = Meet the Milling and Grain team at this event
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Ocak
6-8
16th ICC Cereal and Bread Congress
Christchurch, New Zealand
www.icbc2020.icc.or.at

Temmuz

22 – 24
☑
Ildex Vietnam 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.ildex-vietnam.com
Postponed from 18-20 March to 22-24 July

Kasım
TBA
TUSAF 2020
Antalya, Turkey
http://tusaf2020.org

15-18
SPACE 2020
France
http://uk.space.fr

Perendale Publishers Ltd. olarak yer aldığımız etkinliklerin
her biri hakkında güncel haberleri vermenin uygun
olacağını düşündük. Birçok etkinliğin normal tarihlerinde
gerçekleştirilmesi planlansa da 24 etkinlik iptal edildi,
ertelendi veya dijital ortama taşındı.

2020

31-3
World Mill Tech
Antalya, Turkey
www.worldmilltech.org

8-10
Livestock Malaysia 2020
Malacca, Malaysia
www.livestockmalaysia.com
Postponed from 7-9 April 2020 to 8-10 September

Etkinlik organizatörlerinin hiçbiri bu kararları hafife
almadı ve ilgili etkinlik konumlarındaki mevcut Covid-19
durumu iyice değerlendirildi. Herkes ister doğrudan
ister dolaylı olarak sergiler, konferanslar ve atölye
çalışmalarından bir şekilde fayda sağlıyor.

2020

14-16
Agritechnica Asia 2020
Bangkok, Thailand
www.agritechnica-asia.com

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

İster yem veya gıda ister su ürünleri veya tarım alanında olun
hepimiz dünyaya iyi besin kaynakları sağlama konusunda
önemli bir rol oynuyoruz. Gıdanın insanların sağlıklı kalmasını
ve dolayısıyla virüse karşı en iyi savunmayı elde etmesini
sağlamak konusunda en önemli unsur olduğu söylenebilir.

2020

Eylül

2021

2020

Ekim

Şubat
25-3
Interpack 2020
Düsseldorf, Germany
www.interpack.com

2021

Mart

1-2
3rd Agrifood International Congress
Port Tarragona, Spain
www.agrifoodporttarragona.com
Postponed from 7-8 May to 1-2 October 2020

17-18
Solids Dortmund 2020
Dortmund, Germany
www.easyfairs.com
Postponed from 24-25 June to 17-18 March

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

11-13
PIX AMC
Gold Coast, Australia
www.pixamc.com.au

AMINONIR®
Advanced –
Discover the next
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
www.aminonir.com

INGREDIENT
ANALYSIS

FINISHED FEED
ANALYSIS

ALL PARAMETERS
FROM ONE SCAN

BEST NUTRITIONAL
MATRIX

.THINK SAVINGS
.THINK VIBRONET®

ETKİNLİKLER

COVID-19’UN KÜRESEL ETKİLERİ DEVAM EDERKEN ENDÜSTRİ ETKİNLİKLERİNİN DURUM GÜNCELLEMELERİ
Su Ürünleri Yem Ekstrüzyon Konferansı
Bangkok, Tayland
Ertelendi - yeni tarih duyurulacak
GRAPAS Yenilikçilik Konferansı
Bangkok, Tayland
mymag.info/e/291
Ertelendi - yeni tarih duyurulacak
VICTAM 2020 Asya Hayvan Sağlığı ve Besin
Bangkok, Tayland
Ocak 2022’ye ertelendi

VIB-MMS ©
ONLINE MOISTURE CONTROL
WATER DOSAGE
SCALE

Build my Feed Mill Konferansı
Bangkok, Thailand
Ertelendi - yeni tarih duyurulacak

VIBRONET ®
ACCELERATED
CEREAL
DAMPENING

VIB-SMC ©
WATER MONITORING
AFTER TEMPERING

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
VIBTM©

TEMPERATURE CONTROL RETROFIT KIT
FOR ALL TYPES OF ROLLER MILLS
FIRE PROTECTION & OPERATIONAL SAFETY

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

NEW

GEAPS Exchange 2020
Minneapolis, Minnesota, ABD
İptal Edildi
PIX AMC 2020
Gold Coast, Avustralya
17-19 Mayıs tarihlerinden ertelendi
(yeni tarihler duyurulacak)
ONE: Alltech ideas Konferansı
Lexington, ABD
18 Mayıs 2020 tarihinde online ortamda
gerçekleştirilecek
Livestock Philippines 2020
Manila, Filipinler
28-30 Mayıs 2020 tarihlerinden ertelendi
(yeni tarihler duyurulacak)
2020 IGC Grains Konferansı
Londra, Birleşik Krallık
Halen 9-10 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması
planlanıyor
Cereals 2020
Cambridge, Birleşik Krallık
10-11 Haziran 2020 tarihlerinde online ortamda
gerçekleştirilecek
FOOMA Japan 2020
Osaka, Japonya
2021’e kadar iptal edildi. Normal tarihleri 23-36
Haziran 2020 şeklindeydi.
Katı Ürünler ve Geri Dönüşüm - Technik
Dortmund 2020
Dortmund, Almanya
1-2 Nisan tarihlerinden 24-25 Haziran 2020
tarihlerine ertelendi
2020 Avrupa Tarımda Kadınlar Konferansı
Paris, Fransa
9-10 Mart tarihlerinden 2-3 Temmuz 2020
tarihlerine ertelendi
Indo Livestock 2020
Jakarta, Endonezya
Halen 8-10 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması
planlanıyor
VICTAM 2020 Asya Hayvan Sağlığı ve Besin
Bangkok, Tayland
24-26 Mart tarihlerinden 9-11 Temmuz 2020
tarihlerine ertelendi
GEAPS Exchange 2020
Minneapolis, ABD
21-24 Mart tarihlerinden 16-19 Temmuz 2020
tarihlerine ertelendi
ILDEX Vietnam 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
18-20 Mart tarihlerinden 22-24 Temmuz 2020
tarihlerine ertelendi
VIV MEA 2020
Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri
9-11 Mart tarihlerinden 31 Ağustos - 2 Eylül 2020
tarihlerine ertelendi

Black Sea Grain 2020
Kiev, Ukrayna
22-23 Nisan tarihlerinden 2-3 Eylül 2020 tarihlerine
ertelendi
Livestock Malaysia 2020
Malacca, Malezya
7-9 Nisan 2020 tarihlerinden 8-10 Eylül 2020
tarihlerine ertelendi
SPACE 2020
Rennes, Fransa
Halen 15-18 Eylül 2020 tarihlerinde yapılması planlanıyor
2020 Tarım İşletmelerinde Kadınlar Zirvesi
Nashville, ABD
Halen 16-18 Eylül 2020 tarihlerinde yapılması planlanıyor
VIV Qingdao 2020
Qingdao, Çin
Halen 17-19 Eylül 2020 tarihlerinde yapılması planlanıyor
2020 3. Tarımsal Gıda Uluslararası Kongresi
Tarragona Limanı, İspanya
7-8 Mayıs tarihlerinden 1-2 Ekim 2020 tarihlerine ertelendi
IAOM 10. Yıllık Güneydoğu Asya Bölgesi
Konferans ve Fuarı
Jakarta, Endonezya
Halen 6-8 Ekim 2020 tarihlerinde yapılması planlanıyor
Agritechnica Asia 2020
Bangkok, Tayland
7-9 Mayıs 2020 tarihlerinden 14-16 Ekim 2020
tarihlerine ertelendi
Vietstock 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
Halen 14-16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılması planlanıyor
FIGAP 2020
Jalisco, Meksika
Halen 21-23 Ekim 2020 tarihlerinde yapılması planlanıyor
JTIC 2020
Tours, Fransa
Halen 4-5 Kasım 2020 tarihlerinde yapılması planlanıyor
2020 Ekipman İmalatçıları Konferansı
New Orleans, ABD
Halen 4-6 Kasım 2020 tarihlerinde yapılması planlanıyor
Livestock Taiwan Expo 2020
Taipei, Tayvan
Halen 5-7 Kasım 2020 tarihlerinde yapılması planlanıyor
TUSAF 2020
Antalya, Türkiye
12-15 Mart tarihlerinden 9-12 Kasım 2020 tarihlerine
ertelendi
ALIM 2020
Lima, Peru
Halen 15-18 Kasım 2020 tarihlerinde yapılması
planlanıyor
Eurotier 2020
Hanover, Almanya
Halen 17-20 Kasım 2020 tarihlerinde yapılması
planlanıyor
2020 ICBC Konferansı
Christchurch, Yeni Zelanda
15-17 Nisan 2020 tarihlerinden 6-8 Ocak 2021
tarihlerine ertelendi
Interpack 2020
Düsseldorf, Almanya
7-13 Mayıs 2020 tarihlerinden 25 Şubat - 3 Mart 2021
tarihlerine ertelendi
2020 Satın Alım ve Malzeme Tedarikçileri Konferansı
Seattle, ABD
2020 yılındaki konferans iptal edildi. 2021 yılının
konferansı 9-11 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşecek
124. IAOM Yıllık Konferans ve Fuarı
Oregon, ABD
2020 yılındaki konferans iptal edildi. 2021 yılının
konferansı 13-16 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek

ETKİNLİKLER

VIV Asia 2019’dan
aklımızda kalanlar
13-15 Mart 2019 tarihleri arasında Bangkok, Tayland’da bulunan
Bangkok Uluslararası Sergi Merkezi (BITEC), dünya çapında birçok
gıda ve yem endüstrisi üyesini bir araya getiren ve yılda iki kez
gerçekleştirilen VIV Asia ticari fuarına ev sahipliği yaptı.
Sergi, ihtişamlı bir etkinlik niteliğindeydi ve salonlar, kümes
hayvanları, canlı hayvan, domuz ve su ürünleri üzerine yoğunlaşan gıda
ve yem üretimi endüstrisinin her alanında uzmanlık sahibi şirketler ile
doluydu. Üç günlük etkinliğe 45.000’i aşkın ziyaretçi katıldı ve endüstri
üyelerinin katılımı için onlarca konferans gerçekleştirildi.
VIV, 2019’da Bangkok’un dışından yapılan ziyaretlerde yüzde
yedilik bir artış bildirdi. Bu da, etkinliğin sektöre en yararlı
etkinliklerden biri olarak giderek daha uluslararası hale geldiğini ve
ün kazandığını kanıtlıyor. Yurtdışından ziyaretçiler, 120’den fazla
ülkeden katıldı ve en çok ziyaret eden piyasalar Çin, Hindistan,
Filipinler, Vietnam, Endonezya, Malezya, Bangladeş, Kore
Cumhuriyeti, Tayvan ve Pakistan şeklinde oldu.
2017 yılındaki etkinlikte 1245 sergi sahibi şeklinde önemli bir
rakam kaydedilmişti (%18’lik bir artış) ve sergiler, BITEC’teki
alanın ekstra yüzde 30’luk bir kısmını kaplamıştı. VIV Asia’da
Milling and Grain de Aquatic Asia, Build my Feedmill ve Su
Ürünleri Yem Ekstrüzyon Konferansları dahil olmak üzere çeşitli
konferanslara ev sahipliği yaptı.
Zheng Chang’in standına, peletli yemlerin üretiminde yardımcı
olmak için ağaç yan ürünlerini etkin bir şekilde kullanabilen
inanılmaz MZLH serisi pelet değirmeni hakim oldu. MZLH
serisindeki kapasite, önceki modellerle kıyaslandığında yüzde 15
kadar artış gösterdi ve bu seri aynı zamanda boyutları 6-12mm
arasında olan yem peletlerini kolayca üretme kapasitesine de sahip.
Çin temelli makine şirketi Matador da, M Tipi en yeni pelet
değirmenlerini VIV Asia’da sergiledi. Matador’dan M Tipi Pelet
Değirmene yönelik yedi çeşit bulunuyor. Bunların her biri, kullanıcının
ideal gereksinimlerine uygun olacak şekilde birbirinden farklı.
Sukup adlı tahıl depolama şirketi de depolama çözümlerinden
çeşitli modeller sergiledi. Sukup’un Uluslararası Satış Müdürü John
Bowes standdaydı ve sunulan en yeni Sukup yeniliklerinden bahsetti.
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VICTAM 2019’dan aklımızda kalanlar

VICTAM International 2019, 12-14 Haziran 2019 tarihlerinde
Almanya’nın güzel ve tarihi şehri Köln’de, KoelnMesse Salon 6’da
gerçekleştirildi. 5000’i aşkın ziyaretçiyi ağırlayan fuar, dört yılda bir
yapılıyor.
VICTAM, hayvan yemi işleme endüstrileri alanında dünyanın en
büyük etkinliklerinden biri. Fuar, tahıl, un ve pirinç değirmenciliği
endüstrilerini ele alan GRAPAS EMEA ile aynı tarihlerde
gerçekleştiriliyor.
Teknik konferans ve seminerlere ek olarak, bu büyük fuarda en
yeni ve en muhteşem ekipmanlarını ilgili alıcılara sergilemeyi
amaçlayan dünyanın her yerinden imalatçılar da ağırlandı.
2019 yılında Milling and Grain dergisi, gıda endüstrisi
imalatçılarından en son teknoloji ürünlerin en iyilerine yönelik
olarak GRAPAS Yenilikçilik Ödülleri’ni sundu. Fuarda hem yem
hem de gıda işleme alanında inanılmaz yenilikler yer aldı ve üç
kazanan seçildi: Petkus’un OptoSelector 901t ürünü, Selis’in DAPS
System ve Bühler’in Lümovision ürünü.
Aynı zamanda, Van Aarsen, Famsun ve Geelen Counterflow’un
yem sektöründeki etkileyici yenilikleri için kupalarını eve götürdüğü
Hayvan Yemi ve Besin Ödüllerine ilk kez ev sahipliği yapmaktan
gurur duymuştuk. Buna ek olarak, FrigorTec, GSI, SCAFCO ve EyeGrain gibi kurumlardan çeşitli uzman endüstri konuşmacılarının yer
aldığı ilk Tahıl depolama ve Saklama seminerimizi gerçekleştirdik.
VICTAM 2019’da, Bühler’in evcil hayvan maması ve su ürünleri
yem endüstrilerine yönelik yepyeni PolyOne tek vidalı ekstrüzyon
makinesi dahil olmak üzere birçok önemli yenilik sergilendi. Diğer
eşsiz yenilikler arasında, tohum ve tahılların hızlı ve kolay analizine
yönelik Lumex Instruments’ın yeni Near-IR Fourier Analiz Cihazı
InfraLUM FT-12 yer aldı. Fragola da Fragola Continuous Mixer adlı,
saatte 100 tona varan işleme kapasitesine sahip en yeni karıştırıcısını
tanıtıyordu.

VIV ve VICTAM, VICTAM Asya Hayvan Sağlığı ve Besin
Fuarına ev sahipliği yapmak üzere güçlerini birleştiriyor

2020 yılında VICTAM ve VIV, hayvan yemi, besin ve gıda
değirmenciliği endüstrisine yönelik tek bir tam kapsamlı etkinlik
sunmak için işbirliği yapıyor. Bu fuarın normalde Mart 2020’de
gerçekleşmesi planlanıyordu, ancak COVID-19 nedeniyle 9-11
Temmuz 2020 tarihlerine ertelendi.
Bangkok, Tayland’da BITEC’de gerçekleşecek olan bu etkinlik,
malzeme ve katkı maddeleri, yem makineleri, un değirmenciliği,
paketleme, besin ve daha fazlası için önde gelen bir etkinlik olacak
gibi görünüyor.
2022 yılında VICTAM ve VIV, hayvan yemi, besin ve gıda
değirmenciliği endüstrisine yönelik tek bir tam kapsamlı etkinlik
sunmak için işbirliği yapıyor. Bu fuarın normalde Mart 2020’de
gerçekleşmesi planlanıyordu, ancak COVID-19 nedeniyle Ocak
2022’ye ertelendi. Bu etkinlik, malzeme ve katkı maddeleri, yem
makineleri, un değirmenciliği, paketleme, besin ve daha fazlası için
önde gelen bir etkinlik olacak gibi görünüyor.
Etkinlikte görüşmek üzere!

THE BUSINESS NETWORK
LINKING PROFESSIONALS
FROM FEED TO FOOD
VIV WORLDWIDE FULL EVENTS CALENDAR 2020-2022
VICTAM AND ANIMAL HEALTH AND NUTRITION ASIA 2020
BY VICTAM & VIV

VIV MEA 2020
VIV QINGDAO 2020

Bangkok, July 9-11
Abu Dhabi, August 31-September 2
Qingdao China, September 17-19

POULTRY AFRICA 2020

Nairobi, October 14-15

VIV ASIA 2021
VIV EUROPE 2022

Bangkok, March 10-12
Utrecht, Amsterdam

30 min, May 31-June 2

PARTNER EVENTS SUPPORTED BY VIV WORLDWIDE
ILDEX VIETNAM 2020
MEAT & POULTRY INDUSTRY RUSSIA 2020
VIV TURKEY 2021
ILDEX INDONESIA 2021

Ho Chi Minh, July 22-24
Moscow, October 6-8
Istanbul, June 10-12
Jakarta, September 15-17

THE BUSINESS NETWORK LINKING PROFESSIONALS FROM FEED TO FOOD

WWW.VIV.NET

Online
24/7 knowledge networking from feed to food

Our directory, now in its 28th incarnation, has continued to
provide those in the food and feed industries with the best
source for contacts from around the globe. Every year, our
directory only continues to expand, and new companies are
joining all the time.
The International Milling Directory reaches a massive group
of industry experts and customers, as we regularly distribute
copies worldwide at trade shows and various events.

28TH EDITION
COMING SOON

internationalmilling.com
ONLINE | PRINT | MOBILE

Elevatör kovası

Pazar Yeri

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

To be included into the Market Place, please contact Martyna Nobis
+44 1242 267700 - martynan@perendale.co.uk

Hava ürünleri
Kaeser Kompressoren
+49 9561 6400
www.kaeser.com

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

Sertifikasyon

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

GMP+ International
+31703074120
www.gmpplus.org

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

Renk sınıflandırıcılar

Analiz
Romer Labs
+43 2272 6153310
www.romerlabs.com

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

Paketleme sistemleri
Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org
Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com
TMI
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Ekmek geliştiriciler
ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr
Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.de

Yığın depolama
NACHI EUROPE GmbH
+90 216 688 4457
www.nachi.com

Yığın depolama
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

Tahıl ve baklagil tavlama
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

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

Asansör ve konveyör parçaları
4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com

Gime Tech Company Limited
+86 1351037 2500
www.gimetech.com

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

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

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

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

Bilgisayar yazılımları

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

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

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

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

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

Soğutucular ve kurutucular
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
Grain technik
+91 114608 9500
https://graintechnik.com
FAMSUN
+86 514 87848880
www.famsungroup.com
Manzoni
+55 19 3765 9331
www.manzoni.com.br
Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

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

Enzimler
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

Ekstrüzyon makineleri
Almex
+31 575 572666
www.almex.nl
Andritz
+45 72 160300
www.andritz.com

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

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

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com

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

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

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

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

Yem değirmenciliği
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

Tahıl elleçleme sistemleri
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

Çekiçli değirmenler
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com
Aybakar AS
+90 312 398 0247
www.aybakar.com.tr

Gime Tech Company Limited
+86 1351037 2500
www.gimetech.com
Next Instruments
+61 2 9771 5444
www.nextinstruments.net
Perten Instruments
+46 8 505 80 900
www.perten.com
Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com
Tekpro
+44 1692 403403
www.tekpro.com

Yükleme ve boşaltma ekipmanları
Golfetto Sangati
+39 0422 476 700
www.golfettosangati.com

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

Neuero Industrietechnik
+49 5422 95030
www.neuero.de

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

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

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

Değirmen tasarımı ve kurulumu
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

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

ASG Group (Değirmen Makine)
+90 342 357 01 50
www.degirmen.com

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

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

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

Laboratuvar ekipmanları
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

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
Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com
Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr
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Yem temelli besin

Pazar Yeri

Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

Paletleme

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Pelleting Technology
Netherlands (PTN)
+3 73 54 984 72
www.ptn.nl

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.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
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Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

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

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

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

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

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

Neogen Corporation
+44 1292 525 600
www.neogen.com

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

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

Tesis

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Mikotoksin yönetimi

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

Pingle
+86 311 88268111
www.plflourmill.com

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

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

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

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Viteral
+90 332 239 01 41
http://viteral.com.tr

Next Instruments
+61 2 9771 5444
www.nextinstruments.net

Paketleme

Pelleting Technology
Netherlands (PTN)
+3 73 54 984 72
www.ptn.nl

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

Brabender
+49 203 7788 0
www.brabender.com

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

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Pelet presi

Nem ölçümü

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

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

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

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

Hydronix
+44 1483 468900
www.hydronix.com

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

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com
Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

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

Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Vals topu
Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com
Shandong Jintai Rolls Co., Ltd
+86 533 3058815
www.jintai-rolls.jssytm.com
Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

Valsli değirmenler
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com
ASG Group (Değirmen Makine)
+90 342 357 01 50
www.degirmen.com
Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com
Genç Degirmen
+90 444 0894
www.gencdegirmen.com.tr

Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

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

Ölçüm
NorthWind
+1 785 284 0080
www.northwindts.com

Elek
ASG Group (Değirmen Makine)
+90 342 357 01 50
www.degirmen.com
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

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

Kansas State University
+1 785 532 6161
www.grains.k-state.edu

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

nabim
+44 2074 932521
www.nabim.org.uk

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

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

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

Titreşim üniteleri

Maya ürünleri

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Leiber GmbH
+49 5461 93030
www.leibergmbh.de

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

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

Tartma ekipmanları
Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Pazar Yeri
Contact: martynan@perendale.co.uk

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

Sıcaklık denetimi
Inteqnion
+31 543 49 44 66
www.inteqnion.com
Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

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

28TH PRINT EDITION

OUT NOW!
PERENDALE PUBLISHER'S
INTERNATIONAL MILLING
DIRECTORY 28 IS NOW ON
AVAILABLE.
With close to 30 years of publication
behind it, the International Milling &
Grain Directory (better known as the
IMD) is a high-visibility, high-prestige
directory for your company to appear
in if you are selling products or services
to millers.
The IMD enjoys a global reach of more
than 23,400 readers.
New for IMD 28 you will find fascinating
articles drawn from our sister
publication, Milling and Grain. These
articles provide real world examples
from each different milling specialty,
including interviews with leading
industry figures, case studies based on
visits to flour mills, feed mills and grain
storage and handling manufacturers
around the world.

Member news
Kemin release a Ruminant Essentialities
portfolio to further improve poultry health
Novus International release a new book,
Nutrition of Hyperprolific Sows, discussing a
growing segment of the industry
Petkus establish a new seed processing
plant in Toowoomba, Australia

The International Milling Directory is free to
join.
List your company, products and services
today at:

internationalmilling.com

IAOM
+1 913 338 3377
www.iaom.info
IFF
+495307 92220
www.iff-braunschweig.de
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Silo

Research trials have demonstrated that the higher
bioavailability of MINTREX® Cu allows producers to meet the
animal’s nutritional requirement with low levels of inclusion.
MINTREX® Cu chelated trace mineral is a highly bioavailable
source of copper, protected by HMTBa, the active ingredient
in methionine source ALIMET® feed supplement.

®NOVUS and MINTREX 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
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Pazar Yeri

myMAG
BU SAYIDA TANITILAN ÜRÜN VE HİZMETLER

Pazar Yeri nedir?
Pazar Yeri, Milling and Grain dergisi ile kardeş yayınlarımız olan
Uluslararası Değirmencilik Rehberi ve The Global Miller arasında bir
işbirliği.
Pazar Yeri, 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.

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

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

30
54

mymag.info/e/37

myMAG bağlantıları
myMAG bağlantıları, tarayıcıya
girdiğinizde sizi doğrudan içeriğe
aktaracak kısaltılmış hiper bağlantılar

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

myMAG.info/e/747

5

VIGAN > myMAG.info/e/665

myMAG.info/e/760

89

WENGER > myMAG.info/e/666

myMAG.info/e/753

HENRY SIMON > myMAG.info/e/608

myMAG.info/e/727

18

WYNVEEN > myMAG.info/e/667

myMAG.info/e/717

HYDRONIX > myMAG.info/e/333

myMAG.info/e/332

25

YEMMAK > myMAG.info/e/668

myMAG.info/e/167

IMAS > myMAG.info/e/613

myMAG.info/e/754

19

YENAR > myMAG.info/e/670

myMAG.info/e/718

12

INTEQNION > myMAG.info/e/615

myMAG.info/e/772

98

ZACCARIA > myMAG.info/e/671

myMAG.info/e/759

39

IMECO > myMAG.info/e/614

myMAG.info/e/732

55

ZHENGCHANG > myMAG.info/e/698

myMAG.info/e/751

81,92
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röportaj

Motoharu Yoshimasa, Başkan ve CEO, Satake USA Inc

Motoharu Yoshimasa, Japonya’nın Hiroşima kentinde doğmuştur. Kendisi Satake’ye tahıl işleme
tesisi için bir temsilci olarak katılmıştır. Başarılı bir dizi projenin ardından 2010 yılında Tesis Biriminin
Satış Planlama Ofisi yöneticiliğine terfi etmiş ve kurumsal satış stratejisinin yönetiminde önemli
bir rol üstlenmiştir. 2018 yılında Kurumsal Planlama Ofisinin Başkan Vekili olarak görevlendirilmiş,
ardından Satake’nin ABD şubesinin Yönetici Başkan Yardımcılığına yükselmiştir. Ocak 2020’de
ise Satake ABD’nin Başkanı ve CEO’su olmuştur.

Satake’ye nasıl katıldınız?

Hiroşima’da liseden mezun olduktan sonra Fukuoka
bölgesindeki Kyushu Üniversitesi’ne gittim. O dönemde
biyoteknoloji ilgi odağı bir konu olduğundan tarımsal kimya
alanında eğitim almaya karar verdim. Araştırmamı devam
etmeye yönelirken hayatımı derinden etkileyen bir şey oldu.
Tam mezun olmadan önce üniversite son sınıftan Koichi
Wakata uluslararası astronotluk kariyerine başladı. Bu bana
büyük ilham kaynağı oldu. Laboratuvardan çıkıp uluslararası
bir şirkete geçiş yaparsam onun gibi küresel bir oyuncu olarak
yeni bir dünyanın kapılarını açabileceğimi düşündüm.
Yaşadığım yerde iş aradığımda, hem tarım hem de gıda
endüstrisine odaklanan uzun bir geçmişe sahip ve hem
Japonya’da hem de uluslararası piyasada büyük bir piyasa
payı olan Satake gözüme çarptı. O anda Satake’ye katılmak
istediğimi fark ettim.

Satake’de geçirdiğiniz süre içinde en çok gurur
duyduğunuz başarınız hangisiydi?

Satake’deki kariyerim boyunca iki adet unutulmaz başarım
var. Bunların biri, pirinç pişirme üretim hattı projesini oluşturmak
oldu. Çok sıkı çalıştık ve sonunda bir pirinç pişirme sistemi
siparişi aldık. Japonya’daki en büyük şirketlerin birinden
gelen büyük bir siparişti. O zamandan beri bu endüstride pay
elde etme ve şirket için kâr oluşturma fırsatımız oldu. Bunun
günümüzde tüm dünyada uyguladığımız pirinç pişirme tesisi
işletmesinin başlangıcı olduğunu söyleyebilirim.
Diğer başarımsa, Kesintisiz Pirinç Tohumu Dezenfeksiyon
Sisteminin geliştirilmesi oldu. Bu yeni bir konsept olduğundan
ve endüstride başka kimse denemediğinden tasarımını
sıfırdan kendimiz yaptık. Yine kolay bir iş olmadı, ama kimyasal
olmayan ve çevre dostu tohum dezenfeksiyon sistemlerine
olan gereksinimi gördüm ve tüm zorlukların üstesinden
gelebileceğimize inandım. Sistemin yalnızca pirinç tüketicileri
için değil aynı zamanda artık hiçbir kimyasal madde içermeyen
pirinç yetiştirebilen çiftçiler için de yararlı olduğuna inandım. Bu
sistem çiftçilerin ürünlerine katma değer sağlıyordu.

Satake, Japonya’nın enerji ile çalışan ilk pirinç
değirmencilik makinesi imalatçısı olarak giriş yaptı
ve endüstride yenilikçi pirinç işleme makineleri ile
tanınıyor. Köklü çözümleriniz şu anki projeler ile nasıl
kullanılıp yenileniyor?

Şirketimiz işlerine neredeyse 130 yıl önce Sake (Japonya’ya
özgü pirinç şarabı) yapmak üzere pirinç öğüterek başladı.
Yalnızca yoğun iş gücünü azaltmak bakımından değil aynı
zamanda ürünün tadını geliştirmek açısından çok büyük bir
değişimdi. O zamandan bu yana tahıl üreticileri ve işleyiciler
ile yoğun şekilde çalıştık. Şirketimizin hem tarım hem de gıda
endüstrisine katkı sağladığını söyleyebilirim.
Bunun şirketimizin her zaman hatırlamamız gereken temeli
olduğuna inanıyorum. Kâr amaçlı bir şirket olarak kurumun
hayatta kalması için kâr elde etmemiz gerekli olsa da
varlığımızı uzun süre sürdürmek için toplumun, tüketicilerin ve
endüstrinin de yararına çalışmak zorundayız. Kısacası, topluma
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katkıda bulunup yarar sağlayabilirsek başarılı oluruz. Durulama
gerektirmeyen pirinç makinemiz veya kimyasal içermeyen
Kesintisiz Pirinç Tohumu Dezenfeksiyon sistemimiz gibi makineler
ilk çıktığında birçok kişi bunların satılmayacağını düşündü.
Ama güvenlik ve katma değer sağlayarak endüstriye yararlı
olduklarından önemli başarılar elde ettiler.

Önümüzdeki beş yıl içinde gıda endüstrisini hangi
önemli zorlukların etkileyeceğini düşünüyorsunuz ve
Satake bu zorlukların üstesinden nasıl gelecek?
Bir makine imalatçısı olarak, donanım ve yazılım şeklinde iki
konudan bahsetmek istiyorum.
Teknolojik ilerlemeler düşündüğümüzden daha hızlı
gerçekleşiyor. Teknoloji her gün ilerlemeye devam ediyor.
Ekipman ve sistemlerimizi en iyi şekilde tasarlamak ve
endüstride imalat bakımından liderliğimizi sürdürmek için
bu ilerlemeleri uygulamak bizim için bir zorunluluk. Ancak,
müşterilere yenilikçi çözümler sunmak için aynı zamanda
başkalarından farklı düşünmemiz gerek. Yani yalnızca
piyasadaki en iyi makineleri sağlamakla kalmayıp aynı
zamanda müşterilerimizin yararına olacak en iyi çözümleri
sunmak zorundayız.
Yazılım bakımından, yukarıda bahsettiğim donanım sürecine
benzer olarak katma değer önemli olacak. Örneğin, optik
sınıflandırıcılar yalnızca sınıflandırıcı olmakla kalmayacak. Aynı
zamanda bir veri toplama cihazı olacak. Sınıflandırıcı, gelen
ürün kalitesi verilerini toplayıp kalitenin arttırılması için bunları
analiz edecek. Ayrıca, yapay zeka da birçok sistemimize
dahil olacak ve böylelikle, gelişmiş verim elde edilecek. Daha
dün görmeyi beklemediğimiz yeni şeyler ertesi gün gerçek
olduğundan heyecan verici bir çağdayız.

Gıda endüstrisinde sürdürülebilirlik konusunun nasıl
ilerleyeceğini düşünüyorsunuz ve bu konunun Satake
üzerindeki etkisi nasıl?

Bu endüstri, en önemli yaşamsal gereklilikleri, yani toplum için
temel gıdaları sağlıyor. Bu endüstriye ve sektörümüzde yer
alan kişilere çok büyük saygı duyuyorum. Satake olarak biz
yalnızca makine geliştirme sürecinde rol almakla kalmayıp aynı
zamanda tarım, gıda ve ilgili endüstrilerin sürdürülebilirliğine
katkı sağlayan devamlı projelerde de rol oynuyoruz.
Çevre dostu makinelerin geliştirilmesi, nüfusun az olduğu kırsal
bölgelerde daha verimli tahıl işleme tesislerinin kurulması,
gençlerin eğitimi için üniversitelere fon sağlanması veya ilgili
ISO’ların ve diğer endüstriyel standartların elde edilmesi bunun
bir parçası. Her zaman endüstrinin refahını düşünüyoruz çünkü
bu sürdürülebilirliğin kilit noktası.

Satake ABD’nin yeni başkanı olarak bizimle
düşüncelerinizi paylaşır mısınız?

ABD’ye ilk geldiğimde ülkedeki en eski pirinç değirmencilik
tesislerinden birini ziyaret ettim. Orada 1950’lerde kurulmuş ve
halen kullanılan Satake makinelerinin olduğunu gördüm. O
anki hislerimi sözcüklerle anlatamam, ama çok etkilenmiştim
ve bu makineleri buraya getiren eski meslektaşlarımın sıra dışı

çabalarını ve bize güvenip elli yılı aşkın
bir süredir ekipmanımızı kullanmaya
devam eden müşteriyi düşündüm.
Hem tarım hem de gıda endüstrisinin
bir parçası olarak şu anda
birçok güçlükle karşılaştığımızın
bilincindeyim. Açlık, iklimsel
değişiklikler ve elbette hastalık.
Yalnızca endüstri değil tüm nüfus
bu zor dönemden geçiyor. Ancak,
hepimiz bir olarak çalışırsak bu
sorunların üstesinden geleceğimize
eminim. Çözüm yolları bulmak
amacıyla atalarımızın bilgi birikimi
ve bilgeliği ile sahip olduğumuz tüm
diğer kaynakları bir araya getirmek,
endüstrinin devamlı ilerlemesi için
kilit bir nokta ve bunun bir parçası
olmaktan gurur duyuyorum.
Son olarak, tüm desteklerinden
dolayı aileme teşekkür etmek
istiyorum. Yaşadığımız durumdan
dolayı ABD’ye henüz gelemeseler
de olumlu bakmaya devam ediyor
ve yaşlı annem ve babam da dahil
olmak üzere birbirlerini kolluyorlar. Bu
da bana büyük ilham ve motivasyon
sağlıyor.

KİŞİLER ENDÜSTRİNİN YÜZLERİ
Dave Braun, Hububat ve
Tahıl Birliği Başkanı seçildi

H

ububat ve Tahıl Birliği, birliğin yönetim kuruluna yönelik yeni görevlileri
duyurdu. Duyuru, birliğin Denver, Colorado, ABD’deki yıllık Cereals & Grains 19
toplantısında yapıldı.

Dave Braun, başkanlığa atandı ve Maureen Olewnik’in yerini alacak. Braun, Bunge
Milling’de Ticari Yönetici ve 38 yıldır un değirmenciliği endüstrisinde çalışıyor.

Dave, satış, pazarlama, iş geliştirme, kalite güvence ve çeşitli un değirmenciliği görevlerinde
çalıştı. Dave, İşletme Yönetimi alanından mezun oldu ve Findlay, Ohio’da bulunan Findlay
Üniversitesi’nde Master derecesini tamamladı. Dave, 1995 yılında katıldığından bu yana
Hububat ve Tahıl Birliği’nin etkin bir üyesi.

Yeni Yönetici Başkan Yardımcısı,
Buğday Kalite Konseyi’ne katıldı

D

ave Green, Buğday Kalite Konseyi’nin (WQC) yeni Yönetici Başkan Yardımcısı
seçildi. WQC Başkanı Lee Sanders, “Green, bu görevine zengin teknik deneyim ile
pratik bilgi birikimi getiriyor.” Buğday Kalite Konseyi, Dave’in sıradışı liderliği
ve kapsamlı becerileri ile kurumun yalnızca misyonunu ve vizyonunu sürdürmekle
kalmayıp Konseyi daha da gelişmiş bir düzeye taşıyacağından emin.” şeklinde konuştu.

Green’in ADM Milling Co. Şirketi’ndeki eski görevi, Kalite Kontrol ve Laboratuvar
Hizmetleri Müdürlüğü şeklindeydi ve sorumlulukları arasında mahsul anketleri, buğday
harmanları, müşteri yazışmaları ve teknik şartnameler yer alıyordu. Kendisi, Amerika
Fırıncılık Topluluğu’nun 25 yıllık bir üyesi, geçmişte WQC’nin başkanlığını yapmış ve teknik
komitelerinin birkaçının üyesi olmuş.

Gerard Marneth, Adifo’nun CEO’luğuna atandı

A

difo NV, Gerard Marneth’ı CEO’luğa atadı. Kendisi, Temmuz 2017 tarihinde geçici
CEO olan Alex Roelvink’in yerini alıyor. Marneth’ın Bilişim Teknolojisi temelli
şirketlere büyüme aşamalarında yardımcı olmak ve hem piyasa liderliklerini
hem de uluslararası genişlemelerini desteklemek konusunda kapsamlı deneyimi
bulunuyor. Bir yandan müşterilerine ürün liderliğinde mükemmelliğe ulaşmak konusunda
yardımcı olurken diğer yandan müşterileri ile beraber gıda ve yem endüstrisinde uzmanlığını
arttırmak Adifo’nun hedefi.
Marneth, yeni CEO olarak, Adifo’nun geçmiş yıllarda elde ettiği başarıyı devam ettirmeye
yönelik binlerce fırsat görüyor. “Önümüzdeki yıllarda hedefimiz yalnızca gelir oluşturmak
değil. Büyümenin müşterilerimiz için gerçekleştirdiğimiz iyi işlerin bir sonucu olduğuna
inanıyoruz.
“Önümüzdeki yıllarda öncelikle müşterilerimizin hedeflerini karşılarken etki alanımızı
arttırmaya odaklanacağız. BESTMIX® ve MILAS® ürünlerimizi, hem müşterilerimizin
hem de piyasanın gereksinimlerine göre daha da geliştirmek ve diğer yandan da
ürünlerimizin uluslararası yayılımına yatırım yapmak istiyoruz. Adifo yazılımında yer alan
herkes ile birlikte önümüzdeki yıllara yönelik iddialı planlarımızı gerçekleştirmek için
sabırsızlanıyorum.”

ADM Milling, yeni Başkanını atadı

D

aniels Midland Co. Kruse’un Başkanı olarak seçilen Tedd Kruse, 2011 yılından bu
yana ADM ve ACH Gıda Şirketleri arasında ortak bir girişim olan Stratas Foods’un
CEO’su şeklindeki görevini sürdürdü.

ADM’de Karbonhidrat Çözümleri Departmanının Başkanı olan Christopher
M Cuddy, “Tedd’in kapsamlı liderlik deneyimi ve uzmanlığı, müşteri değer tekliflerimizi
geliştirmeye ve operasyonel verimi geliştirmeye yoğunlaşmayı sürdürürken değirmencilik
işletmemizi büyütüp modernize etmeye devam etmek için bize yardımcı olacak.” dedi.

Stratas Foods ortak girişimi, 2008 yılında kurulmuştur ve gıda hizmetleri, gıda malzemeleri
ve perakende satış özel etiket pazarlarına katı ve sıvı yağ tedarik etmektedir. Kruse, 1993
yılından beri ADM’de çalışmıştır ve Stratas’a geçmeden önce şirketin tatlandırıcı ve gıda
yağları alanlarında liderlik konumlarında görev almıştır. Ames, Iowa State Üniversitesi’nde
Tarım Ekonomisi alanından mezun olmuştur.
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One solution for a whole
new world of products.
AlPesaTM Milling System.

AlPesa offers flexibility in the production
of different flour qualities from wheat and
sorghum. The compact milling system is
designed to run. Fast installation, reliable
and easy operation allows you to develop
new markets quickly.
buhlergroup.com/alpesa

Innovations for a better world.

