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Dünyadaki en büyük 
un değirmeni şirketi 
daha da büyüdü
• Küpler: İlginç bir niş 
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• Karma yem ve 
bireysel bileşenlerin 
genişlemesi ve 
şekillendirilmesi

• İnovatif Un İşleme 
Teknolojisi

• Çığır açan bir teknoloji, 
tahıl kurutma pazarına 
giriyor

Arşivimizi ve derginin 
diğer dillerdeki basımını 

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

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

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

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

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

STEEL BUILDINGS
• Industrial Strength
• Built To Last
• Higher Elemental Resistance
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Pneumatic or Mechanical
Ship Loaders & Unloaders

Port Equipment - Turnkey Projects

Your Solution starts here !
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AGGROWTH.COM   |  @AgGrowthInl  

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

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

AGO’nun tüm ürün ve çözüm kataloğu hakkında daha fazla bilgi için
İletişim: emea@aggrowth.com veya +39 051 798 107
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Kanatlı hayvanlarda termal stres ve hafifletici stratejiler

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

GIDA DEPOLAMA
SÜREÇ YEMKORUMA

Karma yemin ve bireysel bileşenlerin 
genişlemesi ve şekillendirilmesi
Tek bir makine ile iki adım: Kahl Crown 
Expander sadece karma yemi ya da 
bireysel bileşenleri genişletmiyor, onları 
aynı zamanda şekillendiriyor.

SAYFA  50

ÇİN

Çin yem endüstrisi:  
Gelişen trendler
Çin yem endüstrisi 1978 yılında ciddi oranda 
büyümeye başladı ve Çin’i geçtiğimiz yıllarda 
yem üretiminde küresel bir lider hâline getirdi. 

SAYFA  60

LİMANLAR

COVID-19 sürecinde liman ekipmanlarının 
inşasında sorun yaşanıyor
Limanlar ve inşaat endüstrisi şu anda dünya 
çapında yaşanan kısıtlamalar nedeniyle istisnai 
bir durumun içinde.

SAYFA 88

Milling and Grain’in COFCOET 
ile işbirlikçi bir ortaklığı vardır

Kışın sıcaklık sıfırın 
altındayken kümesleri sıcak 
ve iyi havalandırılmış olarak 
tutmaya çalışmaktan, dış 
sıcaklık ve nispi sıcaklık uygun 
olmadığında hayvanları serin 
tutmaya çalışmaya kadar 
kanatlı üretimindeki termal 
stresin yönetimi zor olabilir. 
Genellikle termal stresi, 
özellikle de ısı stresini, tropikal 
ve sub-tropikal iklimlerle 

ilişkili bir sorun olarak düşünüyoruz, bu doğru olsa da, yine de 
ısı stresi ılıman iklimler için de bir sorundur. Giderek tahmin 
edilemeyecek hâle gelen hava koşulları ve sıcak yazlar kalıcı 
olabilir. Kanıtlar kuşkusuz bir şekilde dünyanın ısındığını 
gösteriyor. Ve bununla birlikte de daha önce sorun yaşamadan 
kanatlı üreten coğrafyalarda ısı stresi riski meydana geliyor. 

Aşırı sıcaklıkların kümes hayvanı üretimini ve bununla ilişkili 
ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini, bunun performans kaybına, 
yumurta kalitesinin kötüleşmesine ve hatta ölüme yol açabileceğini 
biliyoruz. Isı stresini azaltmada kullanılan stratejiler bu yüzden 
bu kadar önemli. Yeni Hampshire Kırmızısı ya da Rhode Island 
Kırmızısı gibi bazı tavuk ırkları doğal bir şekilde diğerlerine 
göre daha yüksek ısılara dayanabilir ama bunlar büyük ölçekli 

tavukçuluk çalışmaları için gereken (et veya yumurta üretiminde) 
yüksek verimli olan ırklar değillerdir. Yani, genetik yapı, ısı stresi 
için önemli bir faktör olmakla birlikte, hafifletici stratejiler başka 
araçlar kullanır. Bu araçlar, kümes yapımı ve yönetimini ve aşırı 
proteinin veya E vitamini takviyesinin azaltılması gibi su/elektrolit/
yem alımının yönetilmesine benzer besleme stratejilerini içerir. 
Besleme stratejilerindeki bir başka yön ise yem katkı maddelerinin 
kullanılmasıdır, bu bağlamda bitki bazlı katkı maddeleri giderek 
daha popülerleşmektedir.

Bu da sözü, bitki bazlı yem katkı maddeleri (veya fitojenikler) 
ve patentlerin üretimini yapan Delacon’a getiriyor. Delacon, 
kümes hayvanları da dâhil olmak üzere çeşitli hayvan türleri 
üzerinde araştırma yapabileceğimiz tesislere ve özel bir AR-GE 
departmanına sahip, fitojenik yem katkı maddeleri alanında da lider 
bir şirkettir. Beni Delacon’a getiren şey de sunduğumuz çözümlerin 
dayandığı bilimi anlamaya yönelik yapılan sıkı çalışma. Bu sıkı 
çalışma sayesinde şirket kümes hayvanları için ısı stresine yönelik 
patentli bir fitojenik çözüm (Biostrong® Comfort) sunuyor. Doğal 
uçucu yağlar ve flavonoidlerin benzersiz bir şekilde birleştirildiği 
Biostrong® Comfort, tesislerimizde hem laboratuvarda (ürünün 
nasıl işlediğini anlamak için) hem de canlı hayvanda (gerçekten 
işe yaradığını kanıtlayacak) harici ortaklar tarafından titizlikle test 
edildi. Kanatlı hayvanlarda ısı stresi riski olduğunda, bilmediğim 
bir şeye şans vermektense, titizlikle test edilmiş ve üzerinde çok 
çalışıldığı anlaşılan bir çözüm kullanmayı tercih ederim.

David Harrington, Kümes Hayvanları Bölümü Lideri, Delacon

David Harrington

UN

Çin’de un değirmenciliğinde büyüme
Çin’in yeni bir un değirmeni var! Dört 
üretim hattı olan bu değirmen günde 
1800 ton öğütebiliyor.
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YOUR GLOBAL PARTNER

Yaşanan son gelişmeleri öğrenin
Milling and Grain’in online baskısını  

ÜCRET ÖDEMEDEN okuyun!
Arşivimizi konuya göre tarayın.

Bugün deneyin:

millingandgrain.com





Micro-Dozajlama sistemi
Dinnissen’in Magi-Con Dozajlama Sistemi, yem dozajlama 

için ideal bir çözüm sunmaktadır. Bu çözüm, müşterilerin 
ciddi bir hassasiyetle hem küçük hem de büyük yem yığınları 
üretmelerini sağlamaktadır. Magi-Con, en iyi sonucu elde etmek 
için katkı maddelerini granüllere çekerek mikro malzemeleri 
derinlemesine bir vakum yoluyla tahılın içine emmektedir.

MAG TV internet sitesinde, Hollandalı yem uzmanı 
Dinnissen'in çözümleri de dâhil olmak üzere benzersiz 
öğütme makinelerini inceleyen çeşitli videolar bulunuyor.

Bag in Box sistemi
Dinnissen’in Bag in Box (Kutu İçinde Torba) sistemi, 

son derece kolay ve güvenilir bir şekilde paketin tozsuz 
doldurulmasını ve sızdırmaz olmasını sağlayan benzersiz 
bir inovasyondur. Paketler tamamen otomatik olarak 
düzleştirilip etiketlenir ve makine saatte 60 torba işleyebilir.

myMAG.info/e/870

myMAG.info/e/871

mymag.info/e/872

Haberleri
Değirmencilik

gfmt.blogspot.com

Milling and Grain’in bu sayısındaki makalesinde 
Satake, Batı Afrika’da, tam olarak Fildişi 
Sahili’ndeki çalışmalarını inceliyor. Pek çoğumuz 
Satake’yi Satake Japan, Satake USA veya Satake 
Europe’un bir parçası olarak gerçekleştirdiği 
öncü çalışmalarla tanıyor. Ancak Afrika ofisi de 
hammadde sektöründe bahsetmeye değer pek 
çok çalışma yürütüyor.

Pirinç, Afrika'daki çoğu insanın beslenme düzeninin 
temel bir parçasını oluşturuyor. Özellikle son otuz yılda 
pirincin tüketimi ve talebinde keskin bir artış yaşandı, 
bu talebi karşılamak için ülkede tüketilen pirincin 
yüzde 70'i ithal ediliyor. 2019 yılında Gana, 900 bin 
metrik tonluk bir pirinç üretim seviyesine ulaştığını 
bildirdi ve Gana'da kişi başına ortalama pirinç 
tüketiminin 1.135 metrik tona ulaşacağı düşünülüyor.
Uluslararası Pirinç Araştırma Enstitüsü (IRRI), 
Afrika'nın gıda üretimi için en yüksek kullanılmayan 
doğal kaynak rezervine sahip olduğunu bildirdi. 
Yaklaşık 10 milyon hektarlık arazi şu anda pirinç 
üretimi için kullanılıyor, 130 milyon hektarlık arazinin 
sadece küçük bir kısmının bu amaçla kullanıma uygun 
olduğu düşünülüyor. Bu sayıları artırmak için aşılması 
gereken engellerden biri de tarımsal gıda sistemlerinin 
daha esnek ve beslenme odaklı hâle getirilmesidir. 
Güvenilir olmayan su tedariki ve pirinçlerin 
hastalıklara ve zararlılara karşı korunmasız olması da 
pirinç tarlalarının gelişimini yavaşlattı.
Pek çok şirket bu engelleri aşmanın yolları üzerinde 
çalışıyor. Geçtiğimiz on yıl içerisinde, IRRI, 
Afrika Pirinç Merkezi (AfricaRice) ile iş birliği 
yaparak 20'den fazla iklim akıllı pirinç çeşidini 
Afrika’da piyasaya sürdü. Bu pirinç çeşitlerinden 
her biri, hastalıklardan/zararlılardan korunan, kârlı 
ve kolay yetiştirilebilen pirinç üretimi konusunda 
çiftçilere yardımcı olmak amacıyla Afrika'daki 
pirinç çiftçilerinin karşılaştığı belirli sorunlara karşı 
dayanıklılık göstermeleri nedeniyle seçildi.
Çiftçilerin özel sektördeki kaliteli tohumlara 
erişimini sağlayan etkili tohum sistemleri de 
kurulmaktadır. Buradaki amaç, kaliteli gübre ve 
zirai kimyasalların tedariki için benzer bir sistem 
oluşturmaktır. Bunun gibi çalışmalar sayesinde 
çiftçiler, daha zorlu koşullardan kolayca etkilenen 
bölgelerde bile kârlı ve sürdürülebilir bir gıda 
geleceği sunabilecekler.

Sevenum’da yeni üretim tesisleri
Dinnissen Hollanda’da Sevenum’daki üretim tesislerini 

yakın zamanda genişletti. Tesisler şu anda dökme katıların 
taşınması, öğütülmesi, kesilmesi ve diğer işlemler için 
en kaliteli katı maddelere sahip. Tesisler, Dinnissen'in 
inovasyonlarını kurum içinde test etmesini ve her 
makinede kalite seviyesini daha da yükseltmesini sağlıyor.
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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.



DSM, ERBER Grubu’nu aldığını açıkladı

Beslenme, sağlık ve sürdürülebilir yaşam alanında 
çalışan küresel bir bilim temelli şirket olan 
Royal DSM, AB işletme değeri 980 milyon 
Euro olan ERBER Grubu’nu satın almak için 

anlaşmaya vardığını duyurdu.
ERBER Grubu’ndaki iki küçük birim bu alımın dışında 

tutulmuştur. Satın alımın tamamlanmasından sonraki ilk yıl 
içinde kazancın artması bekleniyor. 

ERBER’in özel hayvan besleme ve sağlık işletmeleri olan ve 
mikotoksin risk yönetimi başta olmak üzere bağırsak sağlığı 
performans yönetimi ve gıda ve yem güvenliği teşhis çözümleri 
konusunda uzmanlaşan Biomin ve Romer Labs, DSM’in 
yüksek katma değerli özel çözümler yelpazesini genişletiyor.

En gelişmiş araştırma ve üretim tesislerine sahip ve dünya 
çapında yaklaşık 1200 çalışanı olan ERBER’in alımı ile 
benzersiz stratejik bir fırsat elde edilecek, böylece arzın, 
küresel müşteri tabanının ve tamamlayıcı coğrafi güçlerin 
birleşmesiyle gelir artırımı mümkün olacak. Avusturya 
merkezli ERBER, DSM’e mikotoksin risk yönetim pazarına 
dünya lideri olarak girme imkânı sunuyor ve hızla büyüyen 
hayvan bağırsakları performans yönetimi pazarında en büyük 
tedarikçilerinden biri olan DSM’in konumunu güçlendiriyor.

Mikotoksinler, hayvan yeminde bulunan doğal mantar 
kirleticilerden kaynaklanır ve hem hayvan hem de insan 
sağlığını tehdit eder. Hastalık riskini arttırmanın yanı sıra, 
mikotoksinler yemlerin besin değerini de azaltır. Biomin'in 
patentli ve tescilli teknolojisi, bilimsel olarak şu ana kadar en 
gelişmiş mikotoksin korumasını sunar.

Avusturya, İngiltere, ABD ve Singapur'da resmi olarak tanınmış 
tam hizmet sunan laboratuvarlarıyla Romer Labs, yem ve gıdadaki 
mikotoksinlerin, gıda alerjenlerinin ve patojenlerinin ve ayrıca 
veteriner ilaç kalıntılarının analizi için yenilikçi test çözümleri 
sayesinde teşhis teknolojisi konusunda öne çıkmaktadır.

DSM’in Eş CEO’ları olan Geraldine Matchett ve Dimitri 
de Vreeze şunları söylüyor: “Bu işletmeler, kârlı bir 
şekilde büyüyen ve cazip marjlara sahip olan, geçmişteki 
performansları güçlü olan işletmeler. Biomin ve Romer 
Labs, büyük verilerimiz ve teşhis kapasitelerimiz de dâhil 
olmak üzere özel hayvan beslenmesi ve sağlığı konusunda 
sunduklarımızı güçlendirmeye ve hızlandırmaya yardımcı 
olacak. Aile işletmeleri olan bu işletmeleri ileriye taşımak 
üzere bunların bize emanet edilmesi heyecan verici. ERBER 
Grubu'ndakilerin amaç odaklı misyonumuzu paylaştığı ve 
DSM'ye harika bir katkıda bulunacakları hemen belli oldu.”

ERBER Grubu’n Kurucusu  ve Başkanı Dr. Erich Erber, 
“DSM’de bizim için çok önemli olan sürdürülebilir yönetimin 
karşılıklı olarak sunacağı değerlerin farkındayım. Dünya, 
2050 yılına kadar 10 milyar insanı beslemek için protein 
üretimini arttırırken çiftçiliğin çevresel etkilerini azaltmalıdır. 
Bunu yapmak için, hayvanların sağlığını korurken, mümkün 
olduğunca yenilenebilir malzemeler kullanarak proteinin 
sürdürülebilir şekilde üretildiğinden emin olmalıyız. DSM, 
bizim işletmelerimiz için mükemmel bir ev olacak, çünkü 
Biomin ve Romer Labs daha sürdürülebilir bir dünyada gıda 
tedarikine olan ortak katkımızı güçlendirmek için ulaşacakları 
yeni pozisyonu kullanabilecekler.”
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AB yem endüstrisi, sorumlu ve ormansızlaştır-
mayan soyaya ulaşmak için doğru yolda

Hayvan yemi üretiminde 
soya küspesi giderek daha 
da sorumlu bir şekilde 
tedarik edilmektedir, bu 

amaçla tasdikli ormansızlaştırmayan 
soya ürünleri de kullanılmaktadır. 28 
Mayıs 2020’de yayınlanan 2018 yılı 
IDH Soya Monitörü raporuna göre 
Avrupa’da toplam soya tüketimine 
eşdeğer yüzde 38 oranında soya küspesi 
ve yüzde 19 oranında da tasdikli 
ormansızlaştırmayan soyanın FEFAC 
(Avrupa Yem Sanayicileri Federasyonu) 
Soya Tedarik Kılavuzu’na göre tedarik 
edildi.

Rapor ayrıca FEFAC’ın ilk risk 
değerlendirmesine de yer verdi. 
Değerlendirmeye göre AB ticaret 
istatistikleri ve sektör uzmanlarının 
değerlendirmeleri AB soya ithalatının 
yüzde 77’sinin düşük ormansızlaşma 
olan bölgelerden yapıldığı tahmin 

ediliyor.
FEFAC, sorumlu soya tedarik 

programları için ITC (Uluslararası 
Ticaret Merkezi) tarafından desteklenen 
FEFAC referans sisteminin başlatıldığı 
yıl olan 2015 yılından beri Avrupa’daki 
pazarı sorumlu soya üretimi yapan bir 
pazara dönüştürmek için kaydedilen 
önemli gelişmeleri vurgulamak istiyor. 
Aslında, FEFAC’ın hesaplamalarına 
göre 2018 yılında endüstriyel karma 
yemde kullanım için tedarik edilen 
soya küspesinin yüzde 49'unun FEFAC 
Soya Tedarik Kılavuzu’nun kriterlerine 
uygundu.

FEFAC, 2018 yılı IDH Soya 
Monitörü’nün Avrupa’da kullanılan 
tüm soyanın ormansızlaşma riskine 
maruz kalma durumu için yapılan 
değerlendirmelerin ne kadar önemli 
olduğunun farkında olmasından dolayı 
memnun. FEFAC'ın hesaplamalarına 

göre, 2018'de AB'de kullanılan tüm 
soyanın yüzde 79'unun (AB içerisinde 
tedarik edilenler de dâhil olmak üzere) 
düşük bir ormansızlaşma riski taşıdığı 
düşünülebilecek kaynaklardan (örn. 
BM, ABD, Kanada, Ukrayna, Sırbistan, 
Hindistan, Çin) gelmiştir. 

FEFAC Başkanı Nick Major ise 
şöyle diyor: “Sektörümüz ve tedarik 
zinciri ortaklarımız tarafından şimdiye 
kadar sorumlu soya tedariki konusunda 
kaydettiğimiz ilerlemeden dolayı 
gururluyum. AB’deki soya ithalatının 
yüzde 77'sinin düşük ormansızlaşma 
bölgelerinden yapıldığı bilgisi önem 
arz ediyor, ama yapılacak daha 
çok iş var. Makul bir zaman dilimi 
içerisinde, perakendede çalışan tedarik 
zincirindeki tüm ortaklarımızla, IDH 
ile ve tedarik zinciri çözümleri bulmak 
için iş birliği yapmaya istekli olan 
sivil toplum kuruluşları ile birlikte 
ormansızlaştırmayan tedarik zincirlerine 
ulaşma amacımızı yerine getireceğimize 
inanıyorum.”

Ocrim Fas’ta önemli bir başarı 
elde etti

Ocrim’in CEO’su Alberto Antolini, kurumsal ekibinin 
bir kısmı ile birlikte, Kuzey Afrika’daki en büyük 
değirmenlerden biri olan Compagnie SABA’nın üst 
yönetimi ile bir araya geldi ve yönetime başarılı bir 

şekilde sonuçlanan görüşmelerde belirleyici bir rol oynayan 
herkes tarafından imzalanmış bir futbol topu verdi.

Proje 
Ocrim, yeni bir binada 24 saatte 650 ton kapasiteli ortak 

buğday öğütme sistemi inşa etmek üzere Compagnie 
SABA ile anlaşma imzaladı. Faslı şirketin tam ortaklığını 
yapacak olan Ocrim, buğday ön temizleme hattı ile yapılan 
alım işleminden, ürünler, yan ürünler ve granüller için 
yapılmış yüksek kapasiteli torbalama istasyonları ile nihai 
ürünün sevkiyatına kadar tüm sisteminden sorumlu olacak.

Yeni tesis, Ocrim’in en gelişmiş makinelerinin ve yeni 
nesil donanımlarının bulunduğu son teknoloji bir tesis 
olacak. Tesiste, enerji tasarrufu ve temizlik konusunda 
yüksek verimlilik sunmak, yenilikçi ve uyumlu bir tesis 
otomasyon ve yönetim sistemi sağlamak amaçlanıyor. 
Ocrim ayrıca tüm hattı durdurmadan yalnızca ilgili 
makinelerde bakım yapılmasını sağlayan benzersiz modüler 
sistemlerini de tanıtacak, bu sistemler üretkenliğin artmasını 
ve planlı veya acil bakım durumunda esneklik sağlıyor.

Tek bir atış ve… gol!
Aynı penaltı vuruşu yapacak ve galibiyet golünü atmak 

için tek bir şansı olan bir futbolcu gibi, Compagnie SABA, 
Ocrim’e görüşmelerde ciddiyet ve pragmatizm istediğine 
dair açık bir mesaj gönderdi. Ocrim vakit kaybetmeden 
eksiksiz bir biçimde müşterinin isteklerini yerine getirdi. 
Alberto Antolini ve Ocrim ekibi, istendiği gibi benzersiz 
bir teklif sunmak üzere, yani bu önemli toplantı için 
Cremona’dan Nador’a seyahat eden herkes tarafından 
imzalanan bir futbol topunu vermek üzere Compagnie 

SABA’nın Yöneticisi Mostafa El Maddarsi ve ailesi ile bir 
araya geldi. Ocrim golü attı. Bu zorluğun üstesinden geldi 
ve Compagnie SABA’nın bir ortağı oldu. 

Toplantı sırasında Mostafa El Maddarsi şunları söyledi: 
“Gerçek bir futbol maçından farklı olarak bu kez her iki 
takımın da kazandığını beyan edebiliriz. Bizi bir araya getiren 
profesyonel empati sayesinde her iki takım da bu projeyi 
büyük bir başarı ile tamamlamak için birlikte çalışacaklar.”

Ocrim’in üst yönetimi, Compagnie SABA’nın 
El Maddarsi ailesi tarafından karşılanıyor

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

bruks-siwertell.com

Part of Bruks Siwertell Group

Mobil boşaltıcı
Rekabet üstünlüğü sağlar

• Gemi boşalta-
ma

• Gemi yükleme 
• Taşıma 

• İstifl eme
• Tır boşaltma 
• Pullama

• Öğütme
• Görüntüleme
• Ahşap kalıntı işleme

SiwertellAd_2019_FRANCE_PMU.indd   4 23/07/2019   09:14



De Heus, Neovia 
Indonesia’yı satın 
alarak Endonezya’daki 
konumunu güçlendirdi

2Haziran’da De Heus, ADM’den Neovia 
Indonesia’nın (Welgro Feedmill ve Wirifa 
Sakti) karma yem operasyonlarının satın alımını 
tamamladı. Batı ve Doğu Java’da kurulu iki karma 

yem değirmeni ile 2019 yılında 125 bin ton toplam satış 
hacmine sahip olan Welgro ve Wirifa, ağırlıklı olarak 
kümes hayvanları, su ürünleri yemi ve domuz yemi 
bölümlerine odaklanıyor. Bu alım işlemi, Endonezya 
hayvan yemi pazarında lider bir oyuncu olma amacına 
sahip olan De Heus için önemli bir adımı temsil ediyor.

De Heus’un Asya İş Grubu Yöneticisi Gabor Fluit 
şöyle diyor: “Batı Java’da, Bekasi’deki Universal Agri 
Bisnisindo (UAB) şirketinin alımı ile 2018 yılında 
Endonezya pazarına başarılı bir şekilde girdikten sonra, 
bu satın alım ile Endonezya’daki büyüme stratejimizi 
hızlandıracağız. Mevcut ve potansiyel yeni müşterilerimize 
yakın olacak şekilde, önemli hayvancılık ve su ürünleri 
yetiştiriciliği alanlarında konumumuzu genişletmek için bu 
işlem mükemmel bir fırsat sunuyor.

COVID-19 virüsü nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyoruz, bu 
nedenle hayvan yemine olan talepte de biraz düşüş yaşandı. 
Uzun vadede pazarın toparlanacağına inanıyoruz. De Heus, uzun 
vadeye odaklanmış ve müşterilerle yakın bir şekilde çalışarak 
faaliyet gösterdiğimiz pazarlara yeni teknoloji getirmeyi ve 
somut ilerleme gerçekleştirmeyi amaçlayan bir şirket.”

2019 yılında 19 milyon ton olan Endonezya hayvan yemi 
pazarının 2022 yılına kadar 22 milyona çıkacağı tahmin 
edilmektedir. Endonezya’nın şu anki nüfusu 273 milyon, 
bu da ülkeyi protein açısından Güney Asya’daki en büyük 
tüketici pazarı hâline getiriyor.

Gabor Fluit sözlerine şöyle devam ediyor: “UAB alımından 
beri De Heus, diğer Güney Asya ülkelerinde geliştirdiği 
başarılı pazar yaklaşımını tekrar uyguluyor ve yerel 
düzeyde hayvancılık yapan bağımsız çiftçilerin daha da 
profesyonelleşmesini ve su ürünleri yetiştiriciliğini birinci 
sınıf hayvan yemi ürünleri ile ve uygulamalı yem ve çiftçilik 
danışmanlığı ile destekliyor. Ayrıca, şirket olarak üretim 
süreçlerini geliştirdik, personelin teknik eğitimi için yatırım 
yaptık ve UAB’teki mevcut yem değirmeninde su ve kümes 
hayvanları yemi için yeni bir üretim hattının inşasına başladık.” 

Made in Britain, 
Trusted Worldwide.
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IFAJ–Alltech Uluslararası 
Tarımsal Gazetecilik Liderlik 
Ödülü’nün kazananı belli oldu

Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu 
(IFAJ) ile bağlantılı olarak Alltech, 
Gana’da çalışan Joseph Opoku Gakpo, genç 
gazetecilerin seçkinliğini ve liderliğini 

gösteren IFAJ-Alltech Tarımsal Gazetecilikte 
Uluslararası Liderlik Ödülü’nün sahibi oldu. Radyo, TV 
ve İnternet gazetecisi olan Opoku Gakpo, dünyadaki 
IFAJ dernekleri tarafından sunulan adaylar arasından 
seçildi. Gakpo, Pazartesi günü Alltech ONE Virtual 
Experience’ın ilk etkinliğinde ödüllendirildi. 

Cornell Üniversitesi’nde öğrenim gören Gakpo, 
Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu Yıldız 
Ödülü'nü, MTN Değişim Kahramanları Ödülü'nü ve 
üç kez tarım, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve 
yoksulluğu azaltma raporu alanında Gana Gazeteciler 
Birliği Ödülü'nü kazandı.

On yıldan fazla bir süredir çevre, tarım ve kırsal 
kalkınma gazetecisi olarak çalışan Opoku Gakpo, 
radyo, televizyon ve çevrimiçi platformlar için 
belgeseller ve bazı içerikler hazırladı. Bilim iletişimi 
ve geliştirme iletişiminde uzmanlaşan Gakpo, medya 
yayıncılığı için çeşitli konularda görsel-işitsel 
belgeseller üretti, 5 binden fazla radyo ve televizyon 
röportajı yaptı ve İnternet üzerinde ve yazılı basında 
yaklaşık bin makale yayınladı.

“Alltech, uzun zamandır tarım gazetecilerinin 
dünyanın dört bir tarafındaki çiftçilere bilgi 
iletmedeki rolünün farkında ve onları destekliyor” 
diyor, IFAJ Başkanı Owen Roberts. “Alltech’in tarım 
gazetecilerinin profesyonel gelişimine yönelik verdiği 
söz, kâr elde etmeleri, bilgili ve sürdürülebilir olmaları 
için üreticilere yardımcı olabilecek dengeli, kanıta 
dayalı bilgiler için aradıkları becerileri geliştirerek 
doğrudan çiftçilere fayda sağlıyor.”

IFAJ-Alltech Uluslararası Tarımsal Gazetecilik 
Liderlik Ödülü, Alltech’in yeni teknolojilerin, daha iyi 
tarımsal yönetim uygulamalarının ve insan zekâsının 

kullanımı ile mümkün 
kılınacak bolluk 
dünyasını ifade eden 
Planet of Plenty vizyonu 
ile uyumludur.

“Şimdi her 
zamankinden daha fazla 
önem arz eden şey, 
gerçek bilgileri dünyaya 
iletmek için sözü tarıma 
ve gıda tedarik zincirine 
vermektir” diyor Alltech 
Başkanı ve CEO’su Dr. 
Mark Lyons. “IFAJ ile 
devam eden ortaklığımız 
sayesinde, sektörümüzü 
küresel bir kitleye 
ulaştırmak isteyecek 
ve tarımsal gazetecilik 
alanında çalışacak 
geleceğin liderlerini 
destekleyebiliyoruz.”

IFAJ-Alltech Uluslararası Tarımsal Gazetecilik Liderlik Ödülü için 
2019 Mayıs’ta düzenlenen ONE: The Alltech Ideas Konferansı’nda 
Alltech Başkanı ve CEO’su Dr. Mark Lyons (solda) ve Uluslararası 
Tarım Gazetecileri Federasyonu (IFAJ) Başkanı Owen Roberts 
(sağda).

Gana’da Multimedia Group şirketinde 
gazeteci olarak çalışan Joseph Opoku 
Gakpo, 2020 IFAJ-Alltech Uluslararası 
Tarımsal Gazetecilik Liderlik Ödülü’nün 
sahibi.
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Bühler, yıllarını şirketin büyümesine 
adayan ve dünyadaki ilk SORTEX 
ayırıcısını tasarlayan Herbert Max 
Fraenkel’i andı

Gıda işleme ve optik sıralama çözümleri sunan 
küresel bir lider olan Bühler, 1947 yılında 
piyasaya sürülen SORTEX G1 olarak bilinen 
dünyadaki ilk Sortex Ayıklama Makinesi’nin 

tasarımına yardımcı olan mucit ve Mühendis Herbert Max 
Fraenkel’i takdirle andı.

Çırak olarak başlayan ve emekli olana kadar Bühler’de 
kalan Fraenkel, hızlı bir şekilde işletmenin etkili bir parçası 
hâline geldi ve ilk zamanlarda alınan patentlerin hepsi olmasa 
da pek çoğu onun azmi ve uzmanlığı sayesinde alındı.

Fraenkel’in vefat haberinden sonra, Bühler Sortex’te 
Kıdemli Araştırma Mühendisi olarak çalışan dostu 
ve iş arkadaşı Ben Deefholts, ilk başladığı günlerde 
Fraenkel’in üretime giren her makinenin şartlarını 
belirlemekten sorumlu olduğunu ve çoğu zaman Fraenkel’i 
özel uygulamalar için yapılan makineleri neredeyse 
ambalajlandıkları sırada kurcalarken gördüğünü söyledi.

Fraenkel, kariyeri boyunca büyük projeler üstlendi, 
bunlardan birisi de Birds Eye ve diğer birçok büyük 
çokuluslu firma tarafından da kurulan 2024 dondurulmuş 
gıda ayırıcısının geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesiydi.

Şirkete olan bağlılığı nedeniyle, Bühler Grubu, 60. yıl 
dönümünde yayınladığı Sortex ayırma kitabında Fraenkel’i 
takdirle andı ve kariyerine Macar bir bilim insanı olan Dr. 
Okolicsanyl’in asistanı olarak nasıl başladığını ve birlikte nasıl 
çalıştıklarını ve elle tohum toplama işlemini hızlandıracak 
teknolojik bir buluşa nasıl imza attıklarını anlattı.

Bühler Sortex’teki araştırma ekibiyle birlikte Fraenkel, 
optik muayeneyi ve elektrostatik sapmayı beraber 
kullanarak SORTEX G1’de dünyadaki ilk ayırma işlemini 
gösterdi. Günümüzdeki tüm optik ayırıcılarının öncüsü 
olan bu model son derece çok yönlüydü. Bezelye, fasulye, 
mısır ve pirinç, kahve, fındık gibi küçük tahılları ve diğer 
benzer büyüklükteki yiyecekleri ayırabiliyordu.

Bühler’de Tekli Makine Bölümü’nün Başkanı olan 
Hamid Kefayati şöyle diyor: “1997 yılında Bühler 
Sortex’te işe başladığımda, Herbert şirkette 50 yıl kadar 
bir süredir çalışıyordu. Çalışma arkadaşlarım bana onun 
günümüzdeki optik ayırma teknolojisinin babası olduğunu 
söylemişti. Herbert'i, başarılarını ve şirkete olan ömür 
boyu bağlılığını bildiğim için neden böyle dendiğini 
anlayabiliyorum. Herbert, şirketin 70 yıllık ayırma 
işleminin tarihi süresince elde edilen derin teknik bilgiye 
sahip gerçek bir beyefendiydi.”

Bühler Sortex’te 1993 ila 2011 yılları arasında yönetici 
müdür olarak görev almış olan Bruno Kilshaw şunları 
söyledi: “Herbert Sortex'in simgesi oldu ve şirketin 
başlangıcından emekli olana kadar ön plandaydı. Kendini 
şirkete adamıştı. Geniş yüzü, gözlükleri, beyaz ve kıvırcık 
saçlarıyla fiziksel olarak ve davranışlarıyla hayırsever bir 
amcaya ve aynı zamanda bir bilim profesörüne benziyordu.

“1993 yılında şirkete girdiğimde, şirketteki teknik 
pozisyonların çoğunda, yani teknik direktörü, servis 
müdürü ve patent yetkilisi olarak çalışmıştı. Emekli 
yaşını geçmesine rağmen çalıştı, Sortex onun hayatıydı. 
Herkes onu biliyordu, onun bilgisine saygı duyuyor ve 
güveniyordu. Ayırma teknolojisi ile ilgili bildiğim her 
şeyi bana o öğretti ve ben de onu her zaman akıl hocam, 
meslektaşım ve arkadaşım olarak sevgiyle hatırlayacağım.” 

İran’da buğday 
üretiminin bu yıl 
14 milyon tona 
ulaşması  
bekleniyor

20 Mart’ta başlayan takvim 
yılına göre, İran’ın 14 
milyon ton buğday üretmesi 
bekleniyor.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya 
konuşan bir Tarım Bakanlığı 
yetkilisi, ülkedeki buğday hasadının 
Güney İran’daki Buşehr Eyaleti’nde 
ve Güneydoğu İran’daki Sistan 
ve Belucistan Eyaletleri’nde 
halihazırda başladığını söyledi.

Yetkili, Fars, Güney İran, 
Huzistan, Güneybatı İran ve 
Kerman, Güney İran eyaletlerindeki 
ekinler yakın zamanda hasat 
edileceğini ve buğday hasadının 
da 19 Nisan’a kadar ülkenin her 
yerinde başlayacağını belirtti. 
Ayrıca, ülkedeki 
şiddetli yağışlardan 
memnun olduklarını 
ve özellikle bu 
yıl iyi bir hasat 
beklediklerini 
söyledi.

Ülkede 6 milyon 
hektardan da fazla 
buğday ekiliyor, 
bunların dört 
milyonu kuru 

tarlalara ekiliyor.
İran Tarım Bakanlığı ise buğdayın 

İran halkı için ana gıda kaynağı 
olmasından dolayı koronavirüsün 
yayılması nedeniyle buğday 
hasadının durdurulmayacağını 
açıkladı.
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Yazan: Mildred Cookson, Mills Archive, Birleşik Krallık

Yerel Bir Kahraman: Teddy Simms

Mills Archive’deki geçmişe ait değirmencilik dergileri

Nine men at the Abbey Mills whose combined service totaled 
300 years

30 yıldan fazla bir süredir İngiltere, Reading’in 
yakınlarındaki Mapledurham su değirmeninde 
bir değirmenci olarak çalıştığımdan, (18 
Şubat 1950 tarihli) Milling dergisinde bu 
kasabada daha da uzun bir süredir bulunan 
bir değirmenciyle ilgili bir yazı doğal 
olarak dikkatimi çekti. “Men in the Mill” 
(Değirmendeki Adamlar) isimli makale 
serisinde altı numaralı makale, “Teddy” 

Simms’in hikâyesini anlatmış.
Makalenin yazıldığı sırada Simms, Reading’te Soundy 

ve Oğulları’nın Abbey Değirmenleri’nde 45 yıldan fazladır 
fabrikanın öğütme kısmında çalışıyormuş. Simms’in hikâyesi, 
ülkedeki değirmenlerle ilgili genel bir yargıyı güçlendirmek 
için kullanıldı. “O değirmende işle ilgili hiç sorun yaşandığını 
duymazdınız.” Yönetim ve çalışanlar birbirini tanıyorlar ve saygı 
duyuyorlardı. Beraber büyümüşlerdi ve “bunun gibi durumlar un 
değirmenciliği endüstrisinde çok yaşanıyor.”

Teddy 18 Ekim 1888’de doğdu, hayatı boyunca aynı evde yaşadı. 
Çalışmaya 13 yaşında Reading’teki Huntley and Palmers’ta 
başladı. Haftalık maaşı 5/6d (66 peni) idi, bunun 5/3d’sini (63 peni) 

annesine verirdi ve kendine harçlık olarak yalnızca haftalık 3 
peni alırdı. 10 Haziran 1904 tarihinde, haftada 8 şilin (96 peni) 
karşılığında Soundy & Son’da değirmenci olarak çalışmaya 
başladı, bu sefer haftada 90 peni annesine veriyor, kendine 6 peni 
ayırıyordu. 

1908 yılında elek işçisi oldu, 1911’de ise un paketliyordu ve 

Mimarın kemer ve çarkları gösteren çizimi
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yardımcı saflaştırıcı olarak çalışıyordu. 1917 yılında, İngiliz Kraliyet 
Deniz Piyadeleri’ne çağrıldı ve 1918 yılının Kasım ayında sakatlık 
nedeniyle hizmeti sonlandırıldı. Aynı yıl Aralık ayında tekrar 
Soundy’de hizmet vermeye başladı, 1919 yılında baş saflaştırıcı oldu 
ve sonra fabrikanın öğütme kısmında görev almaya başladı.

Teddy değirmenlerde yaşanan pek çoğu değişime şahit oldu, 
su ve buhardan elektrik enerjisine geçişi ve atlı taşımacılığın 
yerini mekanik tahrikli araçların bırakmasını gördü. 1908'de iş 
arkadaşlarından birinin su çarkına düştüğünde ve onun kurtulması 
için yardım etmesi gerektiğinde işindeki en kötü deneyimi yaşamıştı. 

En iyi zamanları, değirmenin sorunsuz bir şekilde çalıştığı ve 
gerçekten iyi bir çuval un yaptığını düşündüğü zamanlardı. Aslında 
değirmen onun ikinci eviydi ve dergideki gazeteci de Teddy’den daha 
neşeli ve halinden memnun birini bulmak için tüm gün yürümesi 

gerekeceğini yazmıştı. Hatta bunun bekâr bir adam olması gerçeğiyle 
bir ilgisi olup olmadığını belirlemenin ona düşmediğini de belirtmişti. 
Teddy çok mutluydu ve başka bir yerde çalışmak gibi bir isteği yoktu.

Teddy, 30 yıl boyunca sendika üyesi oldu ve şube komitesinde 
değirmen işleri komitesinin sekreteri olarak görev yaptı. 
Makale, bölünmüş sadakat gibi bir durum olmadığı Abbey 
Değirmenleri’ndeki yönetimin ve çalışanların uyumlu bir şekilde 
çalışmaktan yana olduklarını belirtiyordu. Açıkça belliydi ki eğer biri 
bir şey için yeterince çalışırsa, onu elde etmek için doğru yola girerdi. 
Makalenin sonunda şöyle yazıyordu: “Bu değirmendeki ve ülkedeki 
diğer değirmenlerdeki bu dostane durum, Büyük Britanya’nın 
endüstri yaşamında kendine yer edinmiş olsaydı, dolar açığı ve diğer 
ekonomik sorunlar hakkında endişelenmemize gerek kalmazdı.”

Mills Archive, Reading’te Abbey Değirmenleri’nin bulunduğu 

1964’te yıkım sırasında Abbey DeğirmenleriSoundy’a ait buharlı bir vagon

Click here 
to view the checklist  

www.nabim.org.uk/checklist

Consult our handy 
checklist to find out. 

Is the investment in flour milling distance
learning right for your employee?
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www.millsarchive.org

yerden beş dakikadan daha az bir yürüyüş mesafesinde bulunuyor. 
Archive, değirmende öğütülen unun ünlenmiş bazı bisküvilerin 
yapımında kullanıldığı Huntley & Palmers’e de yakın. Sonuç olarak 
Archive’de, Abbey Değirmenleri ile ilgili bazıları Soundy ailesinden 
gelmiş olan oldukça önemli miktarda belge ve fotoğraf mevcut. 
Bunların arasında, Reading Merkez Kütüphanesi’nde, ortaçağ 
kemerlerini ve bir zamanlar değirmene güç sağlayan iki su çarkını 
gösteren 1964'te bölgenin yıkılmasına ait bir fotoğraftan alınan bir 
görüntü de var. Archive’de eski bir değirmenin mimari planları ve 
Soundy’ler tarafından kullanılan buharlı vagonun fotoğrafı olduğu 
için ayrıca şanslıyız.

Günümüze ulaşan tek şey ise Holy Brook nehrinin değirmendeki 
su çarklarını ve makinelerini döndürmek için içerisinde doğru aktığı 
Abbey’de Normanlardan kalan kemerlerinden biri. Valsli bir tesise 
sahip yeni bir değirmen kurulmadan önce Abbey Değirmenleri, su 

çarklarında bulunan konik dişlilere sahip dikey miller ile değirmen 
taşı kullanarak öğütme işlemi yapıyordu. 1878 yılında Nagel 
& Kaemp vals sistemi piyasaya sürüldü. 2 metreye 3.5 metre 
genişliğinde olan büyük su çarklarından biri buğday ve arpa için üç 
taş serisini çalıştırırken, 3 metreye 3.5 metre olan diğer çark ise vals 
tesisini çalıştıran buhar motoruna yardım ediyordu. 

(Hepsi erkek olmayan) Daha fazla değirmenci hakkında yazılar 
yazmak istiyorum, o yüzden uygun olduğunu düşündüğünüz 
adaylarla ilgili sizin de önerilerinizi duymak isterim. Bana mills@
millsarchive.org adresi üzerinden e-posta gönderebilirsiniz.

Vals katında Teddy SimmsReading, Berkshire’de Soundy ve Oğulları’nın Abbey Değirmenleri
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the feed and flour milling 
industries with our email 
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Dünya Çevre Günü: Biyoçeşitliliğin 
korunması amacıyla fitogenik 
kullanımı ile emisyon azaltımı

İnsan yaşamı biyoçeşitliliğe bağlı. Biyolojik çeşitlilik 
kaybına neden olan unsurlardan biri de iklim çeşitliliği. 
Bitki bazlı yem katkı maddeleri, emisyon azaltımı 
konusunda büyük bir potansiyele sahip. 

Bu yıl Dünya Çevre Günü 5 Haziran’da kutlandı. Birleşmiş 
Milletler’in başlattığı Dünya Çevre Günü’nde, Delacon 
doğadaki biyoçeşitliliğe dikkat çekti. Peki biyoçeşitlilik 
neden bu kadar önemli? Basitçe anlatmak gerekirse insanların 
yaşamlarını sürdürebilmesi için biyoçeşitliliğe ihtiyaçları var. 
Okyanus, orman ya da mercan kayalığı gibi ekosistemler, 
zengin biyolojik çeşitlilik sayesinde sağlıklı kalır. Sağlıklı 
ekosistemler havayı ve suyu temizler, besin maddelerini ve 
hammaddeleri korur ve doğal afetleri azaltır.

Hayvancılıkta bitki bazlı yem katkı maddelerinin 
kullanımının emisyon azaltımına büyük katkıda bulunabileceği 
konusunda kamuoyu hâlâ bilinçli değildir. Kanatlı hayvan 
üretiminde fitojenikler nasıl bir potansiyeli olduğunu 
gösterecek bir örnek verecek olursak: AB'deki her broyleri 
fitojenik bir yem katkı maddesi olan Biostrong® 5101 ile 
beslediğimizi varsayalım, bu 1.8 milyon ton kadar, yani 
Malta’nın yıllık emisyonu kadar daha az CO emisyonu demek.

Son zamanlarda, yem katkı maddeleri siyasi platformlarda 
da tartışılıyor. Avrupa Komisyonu, adil, sağlıklı ve çevre 
dostu bir gıda sistemi için Farm to Fork (Çiftlikten Sofraya) 
stratejisini sundu. Bu strateji kapsamında aynı zamanda 
sürdürülebilir ve yenilikçi yem katkı maddelerinin piyasada 
sunulması da kolaylaştırılacak. Zengin biyoçeşitliliği korumak 
için emisyon tasarrufu sağlayacak bilinen unsurların yanı sıra 
ortaya çıkmamış pek çok unsur var.

26  | July 2020 - Milling and Grain

Değirmencilik Haberleri



Elevator 
Buckets

Elevator 
Bolts

Belting
& Splices

Conveyor
Chain

4B Designs and 
Manufactures 
Components for 
Bucket Elevators 
and Conveyors

4B Designs and 4B Designs and 4B Designs and 
Manufactures Manufactures Manufactures Manufactures 
Components for Components for Components for Components for 
Bucket Elevators Bucket Elevators Bucket Elevators Bucket Elevators Bucket Elevators Bucket Elevators 
and Conveyorsand Conveyorsand Conveyorsand Conveyorsand Conveyors

Hazard
Monitoring

Systems

Belt
Misalignment

Sensors

Bearing
Temperature

Sensors

Speed
Switches

Plug
Switches

www.go4b.com/milling
Engineering 

Solutions
Since 1888

www.go4b.com/millingwww.go4b.com/milling

With sales and technical support 
offices in North America, Europe, Asia, 
Africa, Australia and China along with 
a worldwide network of distributors, 4B 
can provide practical solutions for any 
application no matter the location.

offices in North America, Europe, Asia, offices in North America, Europe, Asia, 

a worldwide network of distributors, 4B a worldwide network of distributors, 4B 
can provide practical solutions for any can provide practical solutions for any can provide practical solutions for any can provide practical solutions for any can provide practical solutions for any can provide practical solutions for any can provide practical solutions for any can provide practical solutions for any can provide practical solutions for any can provide practical solutions for any can provide practical solutions for any can provide practical solutions for any 
application no matter the location.application no matter the location.application no matter the location.application no matter the location.application no matter the location.application no matter the location.application no matter the location.application no matter the location.application no matter the location.application no matter the location.application no matter the location.application no matter the location.application no matter the location.

MAG1910.indd   98 23/09/2019   10:02



Rex Wailes Koleksiyonu

Bilim Müzesi’nin tesis dışındaki mağazasındaki Rex Wailes 
Koleksiyonu’nu incelediğimizde, ölümünden bu yana geçen 30 
yılın hayatı boyunca yaptığı çalışmalara nazik davranmadığı ortaya 
çıkıyor. Pek çok çizim hasar görmüş, çizimlerin hassas kenar 
kısımları yırtılmış, kayıp veya çürümüş bir bant ile yapıştırılmış. 
Diğer çizimler ise rutubetli, kurumuş ve küfle kaplıydı. 
Daha fazla hasar görmemeleri için yeterli bilgi ve beceriye 
sahip olsak da ulusal düzeyde böylesine önemli bir koleksiyon 
için gereken standartta ve kapsamda koruma çalışması 
yürütecek uzman bilgisine sahip değildik. Bu yüzden uzman bir 
kâğıt konservatörü çağırdık. Ayrıca bu çizimleri kataloglayıp 
saklamadan önce ciddi derecede bakım gerektirenler için ise 
Ulusal El Yazmaları Koruma Vakfı’ndan izin aldık. 
Konservatörün pek çok farklı sorunla başa çıkma konusunda 
verdiği tavsiyeler, gelecekteki koleksiyonlarda bize yardımcı 
olacak. Verilen raporda küf, su lekesi, yapıştırıcıların yanlış 
kullanımı ve kirle ilgili, solmuş ve kırılgan materyallerin 
bakımı ile ilgili bilgiler bulunuyor. Kendi başımıza yapmayı 
öğrenebileceğimiz şeyleri anlattı ve ihtiyacımız olan (özel bir 
elektrik süpürgesini de içeren) teçhizatı söyledi.
Personelimiz için bir eğitim atölyesi gerçekleştirmeyi kabul 
etti ve biz de bu atölyeye katılmaları için daha deneyimli 
olan gönüllü personelimizi davet ettik. Bence gerçekten 
büyüleyici bir deneyimdi. Yırtık veya hasarlı fotoğraflar için ne 
yapmamız gerektiğini, belgeleri nasıl temizleyeceğimizi ve eski 
bantların nasıl çıkarılacağını öğrendik. Eğitimin sonunda kitap 
kapaklarındaki deride meydana gelen küçük yırtılmaları onarmayı 
öğrendik. Gönüllülerimizden biri eğitiminin küçük bir kısmını 
kaydetti, bu izlemesi keyifli video YouTube kanalımızda mevcut.
Taranmadan ve kataloglanmadan önce bakım gerektiren daha çok 
sayıda parça var ama bu adım adım gerçekleştirdiğimiz koruma işlemi 
şimdilik koleksiyonu gelecek için korumamıza yardımcı olacak.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz: myMAG.info/e/868

Hasar, Onarım 
ve Koruma
Yazan: Mildred Cookson, Mills 
Archive Vakfı, Birleşik Krallık

internationalmilling.com
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Our quality and reliability expands 
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When it Comes to Aquafeed Production

In the aquafeed business, you either sink or swim. 
Contact Extru-Tech today at 785-284-2153 or visit us 
online at www.extru-techinc.com
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Zorlukları aşmak:   
4B’nin düz tabanlı konveyör 
zincirinde yenilik

Güney Arkansas’ta bulunan yıllık 420 bin tonun 
üzerinde bir kapasiteye sahip büyük bir pirinç 
değirmeni, birkaç düz tabanlı zincirli konveyör 
ile çalışıyor. İçlerinden bazıları 73 metre 

uzunluğunda olan bu konveyörler, çelik burçlu zincir, 
kaynaklı çelik destek kolları ve çok yüksek molekül 
ağırlıklı polietilen kürekler ile donatılmış. Döküntü 
malzemeler bazen konveyöre girerek zincirin hareketini 
engelleyebilir ve küreklere zarar verebilir. Aşağı yönde 
taşınan kırık kürekler de diğer donanımların parçalarına 
zarar verir. Küreğin onarılması için zincirin sökülmesi 
zordur ve çelik destek kollarının konveyör içinde yeniden 
ayarlanması, sıcak iş izni gerektirir ki bu da uzun bir arıza 
süresi ve üretim kaybı anlamına geliyor.

4B Şirketi bunun için bir çözüm buldu: Çelik burçlu 
zincirin ve kaynaklı kolların yerine 4B'nin Bolt-N-Go 
zincirini ve cıvata bağlantılı küreklerini yerleştirdi. Bolt-
N-Go zinciri, doğrudan zincir bağlantılarına cıvata ile 
tutturulmuş naylon küreklere sahip, bu nedenle kaynaklı 
çelik kollarına gerek kalmıyor. Ayrıca kürekler tesisin 
renk sıralayıcısı tarafından tespit edilmesi mümkün 
olsun diye renkli naylon kullanılarak üretildi. Zincirin 
farklı cıvatalı yapısı, zincir gerginken küreklerin hızlı ve 
kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlıyor.

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

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

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

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

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

Contact us: 

Gime Tech Park, Zixu Road 
270, Yunmeng City, 432508, 
Hubei Province, China
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EĞİTİMİ
Değirmen

Kansas Devlet Üniversitesi, Hal Ross un değirmenindeki uygulamalı 
eğitim ve IGP Enstitüsü’nde yapılan sınıf tartışmaları ile, katılımcılar 
değirmendeki optimum makine ayarını ve öğütme verimliliği ve 
un kalitesini etkileyen nicel araçları ve uygulamaları öğrenecekler. 
Temel Değirmencilik Prensipleri kursundaki konuların dışında süreç 
akışını incelemek ve geliştirmek amacıyla nicel teknikleri ve araçları 
da kapsayan bu kursta, üretim verimliliklerini etkileyen değişkenler 
anlatılıyor ve değirmen verimliliğini optimize etmek için değirmen 
çalışanlarının sorun giderme becerileri geliştiriliyor.

Kursta anlatılan konular arasında, buğday tanesinin özellikleri, 
optimum tane kalitesi için temizleme sistemlerini ve donanımlarını 

anlamak, süreçler, donanım ve akış tasarımı ve koşullandırma ve 
temperleme adımları; değirmen akış şemalarının ve tasarımının 
derinlemesine incelenmesi, değirmen dengesi ve ürün dağıtımının 
derinlemesine incelenmesi, valsli değirmenler, elekler, temizleyiciler, 
ayırıcılar, toz tutucular ve diğer öğütme donanımları için işlev, tasarım 
ve optimum kurulumun derinlemesine incelenmesi bulunuyor.

Kurs, özellikle değirmencilik mühendisleri ile operasyon, 
üretim ve vardiya müdürleri, baş değirmenciler, teorik veya 
uygulamalı değirmencilik geçmişine sahip uzmanlara yönelik 
olarak açıldı. Katılımcıların, bir un değirmeninde çalışma 
deneyimiyle birlikte (değirmencilik okulu, üniversite ya da başka 
bir değirmencilik eğitiminde kazanılmış) teorik değirmencilik 
alt yapısına sahip olmak ya da başka bir değirmencilik eğitimini 
tamamlamış olması gerekiyor. Kurs, 21-25 Eylül 2020 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek.

Bu kurs, buğday alımından nihai ürünün dağıtımına, buğday kalitesi 
ve değirmencilik sürecin etkisi arasındaki ilişkinin anlaşılmasından 
farklı buğday türleri ve her birinin üretebileceği ürünlerin öğrenilmesi 
ve un işlevselliği ile farklı unların pişme performanslarına, her 
departmanın değirmencilik endüstrisinin başarısında oynadığı rolün 
farkına varılmasına kadar değirmencilik sürecinin prensiplerinin 
genel olarak anlaşılmasını hedefliyor. Kurs katılımcıları, buğday 
seçiminden öğütmeye, un harmanlama ve pişirme işlevselliğine kadar 
un değirmencilik sürecinin tüm yönleri tartışma fırsatı elde edecek.

Kursta ABD değirmencilik endüstrisine genel bir bakış sunulacak 

ve buğday üretimi, tedarik ve talep, buğday sınıfları, kullanımları 
ve temel buğday kimyası, buğday temizleme ve koşullandırma gibi 
konulardan bahsedilecek. Ayrıca, kademeli tahıl redüksiyon süreci 

genel olarak incelenecek ve öğütme matematiği (ekstraksiyon, 
temperleme ve harmanlama), değirmenlerin akış şemalarının 
prensipleri ve genel öğütme sürecine ve ana öğütme donanımlarına 
genel bir bakış sunulacak. Katılımcılar, Hal Ross un değirmeninde 
ve KSU tezgahüstü öğütme ve pişirme laboratuvarlarında pratik 
uygulamalı bir deneyim de elde edecekler.

Yeni değirmen çalışanları, değirmendeki İK personeli ve 
yöneticileri, tahıl ve malzeme tedarik yöneticileri, yem ve malzeme 
tedarik temsilcileri, üretim programlayıcıları, depolama ve kalite 
kontrol personeli, AR-GE personeli, buğday yetiştiricileri, tahıl 
denetim personeli, gıda programı yöneticileri, uluslararası buğday/
tahıl tüccarları, gazeteciler, tarımsal yayım danışmanları, buğday 
komisyonu personeli/yönetim kurulu üyeleri ve tarım ve iş ekonomisi 
analistler katılabilirler. Katılım için ön bir değirmencilik deneyimi 
veya kuramsal bir bilgi gerekmiyor. Kurs 4-8 Ocak 2021 tarihinde 
gerçekleştirilecek.

GEAPS (Tahıl Elevatör ve İşleme Topluluğu) kısa bir süre önce 
tahıl kalitesi, yönetmelikler, güvenlik ve diğer konularla ilgili 
haftalık olarak canlı İnternet seminerleri verdiği Yaz Eğitimi 
Serisi’ni başlattığını duyurdu. Her oturum ücretsiz ve canlı yayın 
sırasında herkesin erişimine açık. Tekrar izleme özelliğine ise 
sadece GEAPS üyeleri erişebiliyor.

1 Temmuz: Alternatif ve Geçici Tahıl Depolama
2019 hasadı depoda çok yer kaplıyor ve 2020 mahsulü 

de ortalama verimin üzerinde gibi. Kooperatiflerin ve 
elevatörlerin tahıl depolama için alternatif ve geçici seçenekler 
üzerinde düşünmesinin ve bunları planlamasının zamanı geldi. 
Yeni depolama seçeneklerinin neden birinci önceliğiniz haline 
getirmeniz gerektiğini öğrenin ve fazla tahılın depolanmasına 
yönelik en iyi uygulamaları inceleyin. Bu kursu, 
tesisinizdeki ve bölgenizdeki depolama seçenekleri hakkında 
konuşacağımız bir soru-cevap oturumu ile bitireceğiz. Kurs 
Brock firması sponsorluğunda verilmektedir.

8 Temmuz: Tahıl Endüstrisini Etkileyen Önemli 
Konular: Panel Tartışması

Tahıl endüstrisindeki önem arz eden operasyonel sorunları 
öğreneceksiniz. Panelimizde bu sorunlarla ilgili fikir 

paylaşımında bulunacağız ve bunları aşmak için neler 
yapacağımızı tartışacağız. Öğrendiklerinizi kendi tesisinizde 
yaşadıklarınızla kıyaslayarak kullanabileceksiniz. Kursun 
sonunda tesisinizdeki ve bölgenizdeki depolama seçenekleri 
hakkında konuşacağımız bir soru-cevap oturumu yapacağız.

15 Temmuz: Tahıl Kalitesi ve Güvenliğin Birleştiği Yer: 
Panel Tartışması

Tahıl stokundaki kaliteyi izlemeye ve korumaya yardımcı 
olacak pratik araçları, yeni teknolojileri ve uygulamalı yöntemleri 
inceleyeceksiniz. Taşınması öngörülen stoku ve 2020 mahsulünün 
beklenen boyutunu yönetmek, çalışan güvenliği, tahıl kalitesi ve 
finansal istikrar için temel sağlar.

GEAPS üyeleri, gerçekleştirilen sanal ağ forumunda her 
oturumdan sonraki Cuma günü konuları daha ayrıntılı bir şekilde 
tartışırlar. Tahıl Elevatör ve İşleme Derneği (GEAPS), tahıl 
taşıma ve işleme endüstrisindeki operasyonlar için Bilgi Kaynağı 
olarak hizmet vererek üyelerini ve endüstrisini destekleyen 
uluslararası bir meslek birliğidir. En iyi ağ kurma ve profesyonel 
gelişim programlarını sunarak ve donanım, hizmet ve teknoloji 
çözüm sağlayıcılarının bulunduğu küresel bir pazara erişim 
sağlayarak, GEAPS endüstrideki tahıl taşıma, depolama ve 
işleme konusundaki önemli operasyonel ihtiyaçları karşılıyor. 
GEAPS’ın endüstri profesyonellerini bir araya getiren küresel 
ağında yaklaşık 1050 şirkette çalışan 2500’den fazla bireysel üye 
bulunuyor.

IAOM – KSU İleri Seviye Değirmencilik Kursu

IAOM – KSU Un Değirmenciliğine Giriş Kursu

GEAPS Yeni Eğitim Kursları Veriyor
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ÜRÜN ODAK
July 2020
Milling and Grain’in her sayısında size 
değirmencilik sürecinde zaman ve para 
kazandıracak ürünleri inceliyoruz. 

Uzunlamasına bölünmüş Diorit 2019
Sağlam tasarımı, enerji tasarruflu öğütme işlemi ve örnek gösterilen 
hijyeni sayesinde Bühler’in Diorit MDDY/MDDZ modelli dört 
veya sekiz valsli değirmeni artık piyasadaki yerini sağlamlaştırdı. 
Piyasaya ilk sürüldüğünden bu yana 1.500'den fazla Diorit valsli 
değirmen satıldı, Diorit valsli değirmenler tüm dünyada kullanılıyor.
Tamamen yenilenmiş bir kontrol sistemine sahip, yeni nesil Diorit 
değirmenleri 2019 yılının sonbaharında piyasaya sürüldü. Son 
derece sezgisel ara yüzü sayesinde valsli değirmen kolayca 
izlenebiliyor ve kontrol edilebiliyor. En yeni nesil Diorit dört valsli 
değirmen olan MDDY-600/250 modelinin artık uzunlamasına 
bölünmüş bir versiyonu da mevcut.
MDDY-600/250/L1 modelinde çiftli valslerden biri bir tarafa 
yerleştirilmiştir. Böylece aynı anda üç öğütme geçişinin yapılmasını 
sağlar. DDY-600/250/L2 modelinde ise her iki vals de iki tarafa 
birden yerleştirilmiştir. Bu sayede dört öğütme geçişi yapılabilir. 
Yani, 2019 Nesil Diorit MDDY-600/250 üç farklı modele sahiptir. 
Müşteriler iki ila dört öğütme geçişi arasında seçim yapılabilir. 
Modelin iki parçalı tasarımı, valsli değirmenin uzunlamasına 
bölünmüş olan tarafındaki giriş, besleyici ve kontrol sistemine aittir. 
Diğer bir deyişle, öğütme özellikleri her 
geçiş için ayrı ayrı kontrol edilebilir.
Valsleri uzunlamasına bölünmüş olan 
MDDY-600/250 modelli dört valsli 
değirmen, günlük 24 ila 60 ton öğütme 
kapasitesine sahip olan küçük değirmenler 
ve okul değirmenleri için idealdir. 

Zedelenmiş Nişasta Analiz Cihazı
Erkaya Gıda, değirmencilik sektörü için son teknoloji ürünler 
sunmaya devam ediyor. Şirket kısa bir süre önce Zedelenmiş 
Nişasta Analiz Cihazı’nı piyasaya sürdü, böylelikle sektörde bu 
yenilikçi hizmeti sunan birkaç şirketten biri hâline geldi.
Erkaya’nın Analiz Cihazı, undaki nişasta hasarını analiz etmek 
için ideal bir ürün. 1 gram kadar küçük 
numunelerle basit, hızlı ve güvenilir sonuçlar 
sağlayan bu cihaz ile 10 dakikadan daha 
kısa bir sürede sonuç elde etmek mümkün. 
Cihaz, seyreltilmiş bir un süspansiyonunda iyot 
emilimine bağlı olarak çalışıyor. Nişasta hasarı 
ne kadar çok olursa, iyot o kadar hızlı emiliyor.
Nişasta hasarı, valslerin durumunu kontrol 
etmek, su emilimini ve hamur kalınlığını 
ayarlamak ve ayrıca nihai ürünün 
hacim, renk ve raf ömrünü optimize 
etmek için kullanışlı bir yöntem. Erkaya, 
glüten yıkama cihazları, falling number 
cihazları, laboratuvar değirmenleri, tahıl 
numune alma cihazları gibi pek çok 
kaliteli ürünün üreticisi.

Yatay Beyazlatma Makinesi BHZ-4
1925’den beri, Industrias Machina 
Zaccaria, pirinç, mısır, fasulye ve çeşitli 
tahıllar için işleme donanımları üretiyor 
ve bunları dünya çapında 60’dan fazla 
ülkeye ihraç ediyor.
Zaccaria, pirinç beyazlatmada en son 
nesil çözümü sunuyor: Yatay Beyazlatma 
Makinesi BHZ-4 modeli. 
Yatay beyazlatma 
makine hattını genişleten 
BHZ-4, saatte 13 bin 
kilograma kadar esmer 
pirinç işleyebiliyor. 
Yenilikçi bir akıllı 
kontrol sistemi sunan 
makine, minimum insan 
müdahalesi ve izlemesine 
ihtiyaç duyarken en son 
nesil teknolojileri bir araya 
getiriyor.

Ocrim’in Silindir Ayırma Ünitesi
Ocrim’in Silindir Ayırma Ünitesi (CSA), daha yüksek verim ile 
yuvarlak ve uzun tanelerin doğru şekilde ayrılmasını sağlayan 
kompakt ve sağlam bir çözümdür. CSA’nın 
özel çelikten imal edilmiş iki, üç veya 
dört girintili silindir içeren farklı versiyonları 
mevcuttur. Her silindir, her iki silindir ucunu 
da kaplayan dökme demir desteklerle, bir 
adet iç vida oluğu ve hızlı değişim ve kolay 
bakım için uzunlamasına iki bölüme ayrılmış 
bir kapak ile donatıldı. 
Yuvarlak ve uzun taneler ile küçük ve kırık 
buğday tanelerinin kazanımı 
için doğru ayırma işlemleri 
yapılabilir. Girintili silindirler, 
saatte 2 ila 15 ton arasında 
değişen çıktı miktarına göre 
400, 600 ve 700 mm üç 
farklı çap seçeneğine ve 
1500, 2000, 2500 ve 3000 
mm olmak üzere üç farklı 
uzunluğa sahip.

myMAG.info/e/869

myMAG.info/e/864

myMAG.info/e/865

myMAG.info/e/866
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FOCUS

ÖZEL ODAK Zaccaria Taş Ayırıcı SDZ/CF-2S

myMAG.info/e/873

Zaccaria taş ayırıcının SDZ/CF-2 modeli, pirinç tanelerinden, tahıllardan ve taş, cam parçaları, metal gibi malzemelerden ve 
saflaştırma işleminde elekler tarafından çıkarılmayan ya da işlem sırasında ortaya çıkan diğer küçük malzemelerden daha ağır 
olan küçük maddeleri ayırmak üzere geliştirilmiştir. Bu donanım, saatte 3600 ila 14 bin kilogram esmer pirinç işleyebiliyor.

Taş ayrıcı, bu tür unsurları ayırmak için çalışma prensibi olarak yer çekimini kullanır. Malzemeler titreşime ve yükselen hava 
akışına maruz kaldığında, bu kapalı devre sistemindeki ürünlerin ağırlığını azaltır ve malzemelerin hem hızlı hem de verimli 
bir şekilde ayrılmasını sağlar. Bu çözüm aynı zamanda son derece çevre dostudur ve enerji tasarrufuna yönelik özel bir sisteme 
sahiptir. Bu donanımın çevresel açıdan sürdürülebilir özelliklerden biri, dijital ekranın otomatik uyku moduna geçmesidir. Yani 
belirli bir süre sonra, makine daha az enerji kullandığı ve aynı kapasitede çalışmaya devam ettiği bir uyku modunda çalışacaktır. 
Besleme bunkeri dolduğunda, makine tekrar tam güç moduna geçecektir.

Zaccaria taş ayırıcının SDZ/CF-2S modeli, Zaccaria’nın değirmencilik alanında bir yenilikçi olarak sahip olduğu becerileri 
bir kez daha gösteren çok sayıda önemli özellik barındırıyor. Bu özellikler arasında, sürekli bir hava akışını 
sağlamak için donanımın hem üzerine hem de altına yerleştirilmiş üst düzey sensörler de bulunuyor. 
Zamanlayıcılar ayarlanarak ayırma süresi ve safsızlıkların boşaltımı kontrol edilebilir. Ekranlar paslanmaz 
çelikten imal edilmiş ve kullanıcıların içeriği incelenmesi için saydam bir pencere de mevcut.

Numune toplayıcısı sayesinde kullanıcılar kullanışlı bir ürün çıkışı aracılığıyla nihai sonucu kolayca 
görebiliyor. Toz emişi için de uygun bir bağlantı noktası bulunuyor. Yedek parçaya ihtiyacınız olduğunda da 
sorun yaşamıyorsunuz çünkü 
SDZ/CF-2S'nin kayışları ve 
rulmanları piyasada kolayca 
bulunabiliyor.

Tarihi boyunca aralıksız bir 
şekilde yaptığı çalışmaların 
bir sonucu olarak Zaccaria, 
Brezilya’daki değirmencilik 
pazarında lider oldu. 
Zaccaria’nın ürün yelpazesinde, 
fasulye, mısır ve diğer tahılların 
işlenmesine yönelik donanımlar 
bulunuyor. Brezilya’da ve dünya 
çapında bulunan temsilcilikleri 
ile Zaccaria, orijinal ve yedek 
parçalardan, valslerden ve 
kauçuk frenlerden oluşan 
eksiksiz bir ürün yelpazesi 
sunuyor.

Rekâbetçi tahıl işleme 
pazarında, Zaccaria 
müşterilerine sadece mükemmel 
bir kaliteye ve teknolojiye sahip 
ürünler değil, aynı zamanda 
müşterilerin ihtiyaçlarına 
yönelik özel amaçlar için 
kişiselleştirilmiş projeler 
ile kalifiye ziraat ve makine 
mühendislerinin yardımıyla 
teknik yardım ve ticari ve teknik 
destek sunmak için her türlü 
çabayı gösteriyor.
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Cin’in yeni bir un değirmeni 
var! Dört üretim hattı olan bu 
değirmen günde 1800 ton buğday 
öğütebiliyor.

8 numaralı atölye olarak 
adlandırılan bu değirmen, 
Daming’te Daming’in 7 numaralı 
atölyesinin yanında yer oluyor 
ve tam da Milling and Grain’in 

Temmuz baskısı yayımlanmak üzereyken 20 Haziran hizmete 
girdi. 

Değirmenler, Hebei vilayetinin güneydoğusundaki Handan 
ilinin yakınlarında Handan Daming Eyaleti’nde konumlanmış, 
dünyanın en büyük buğday üreten bölgelerinin birinde 
bulunuyorlar.

8 numaralı atölyenin eklenmesiyle bu değirmen, Wudeli 
Un Değirmeni Grubu’nun toplam günlük çıktısını 47 bin 
tona çıkardı! Yedi gün aralıksız çalışma programına göre 
düşünüldüğünde bu her yıl 17 milyon ton buğday demek.

Değirmen, Bühler tarafından şirketin en yeni MES yazılımı, 
valsli değirmenleri, elekleri, sasörleri kullanılarak tasarlandı ve 
inşa edildi

Yazan: Wudeli Un Değirmeni Grubu, Daming, Çin

Çin’de un 
değirmenciliğinde büyüme

F

Dünyadaki en büyük un değirmeni 
şirketi daha da büyüdü

2018 yılı Kasım ayında, Milling and Grain ziyaret ettiğinde Daming’teki 8 numaralı 
atölye inşaat halindeydi. Tamamlanan bina kompleksinin yanındaki 7 numaralı 
atölyenin girişi ve 8 numaralı atölyenin yeni girişi fotoğraflarda görünüyor.
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Wudeli Un Değirmeni Grubu kısa bir 
basın açıklaması yaparak şunları söyledi: 
“Yüksek raflı depolama, tam otomatik 
paketleme makineleri ve peletleme 
makineleri ile donatılmış en akıllı ve 
en yüksek seviyede otomatikleştirilmiş 
buğday öğütme fabrikasına sahibiz.”

Milling and Grain, geçtiğimiz ayın 
sonlarında üretime başlayan yeni 
değirmenin fotoğraflarına bu sayıda yer 
veriyor.

Wudeli’nin tarihi
Wudeli Un Değirmeni Grubu, un 

üretimin uzmanlaşan özel bir işletme 
olarak 1989’da kuruldu. 29 yıllık aralıksız 
çaba ve uygulamalardan sonra, bu küçük 
fabrika büyük ölçekli un üreten bir şirketler 
grubuna dönüştü, şu anda altı farklı 
vilayette, 19 şehirde 19 iştiraka sahip. 
Grubun 35 büyük değirmen tesisi, 78 
modern un üretim hattı ve 5 binden fazla personeli bulunuyor. 

29 yıl önceye kıyasla şirketin günlük buğday işleme kapasitesi 
15 tondan 42.050 tona çıktı (bu, en son kurulan 8 numaralı 
tesisin hizmete girmesinden önceki kapasite) ve dünyada un 
üretme şartları bakımından bir numaralı şirket hâline geldi. 

2017 yılında, şirketin toplam değeri 29.3 milyar Yuan’a 
(28 milyar TL) ulaşırken bu yıla kadar 11.61 milyon ton buğday 
işlemiş ve 11.59 milyon ton ürün satışı yapmıştı.

Grubun ismi Wudeli.  Bu aynı zamanda yönetim idealini 
temsil eden ve ürün markasını destekleyen bir isim. Grup, 
müşteriler, çiftçiler, işçiler, devlet ve diğer işletmeler olmak 
üzere beş farklı tarafı organik olarak kârlı bir 'toplulukta’ 
buluşmaya davet ediyor.

Un üretiminde dünyanın önde gelen uzmanlarından olmayı 
hedefledikleri 2003 yılından beri, şirket tüm ülkedeki ürün 
satışlarını genişletti ve yerel pazarın yüzde 97’sini kapsadı. 
Yerel pazardaki payı yüzde 16’ya ulaştı. 

Şirketin Pekin’deki pazar payı ise yüzde 40’ı aştı. Wudeli de 
haklı bir şekilde yerel pazardaki un satışlarında bir numara oldu.

Wudeli Grubu, ‘Çin’in En İyi 500 İşletmesi’, ‘Çin’in Tanınmış 
Ticari Markası’, ‘Çin’in En İyi 500 Üretici İşletmesi’, ‘Ulusal 
Tarımsal Sanayileşmede Öncü Şirket', 'Ulusal Standartlaştırılmış 
Davranış Şirketi', 'Çin'in En İyi 50 Buğday Unu İşleme 
İşletmesinde 1 Numara', 'Çin’in En İyi 100 Tahıl ve Yağ 
İşletmesi', 'Un Endüstrilerinde En İyi İşletme', 'Hebei Vilayeti 
Kalite Ödülü’ gibi unvanlar aldı.

Bilim ve teknoloji 
Wudeli Grubu, bilimsel ve teknolojik inovasyon için, düşük 

kül ve yüksek hassasiyetli un üretimi yapabilen uluslararası, 
gelişmiş donanım ve teknolojinin geliştirilmesi için büyük 
yatırımlar yaptı. 

Un üretim serisinde, 140’dan fazla çeşitte pek çok müşteri 
tarafından tercih edilen kaliteli ve güvenilir ürün mevcut.

Hamur tozları, buharda pişmiş bun tozları ve kızartma tozları, 
noodle tozları, buharda pişmiş ekmek tozları gibi şirketin özel 
toz ürünleri serisi, ağırlıklı olarak birinci sınıf gıda fabrikaları, 
büyük zincir restoranlar, büyük buharda pişmiş ekmek ve noodle 
işleme şirketlerinin olduğu pazarı hedefliyor. 

Çin’in buğday unu sektöründeki gelişmelerde yaşanan 
eğilimlerle birlikte düşünüldüğünde bu özel unlar, farklı müşteri 
gruplarının ihtiyaçlarını karşılıyor ve özel toz üretimindeki 
boşlukları dolduruyor.

Örneğin, yüksek glutenli bun tozu, çok iyi bir tekrar buharda 
pişme özelliğine sahiptir. Buharda pişmiş ekmeğin siyaha 
dönmesini engeller ve böylece pişimden sonra kötü bir görünüm 
oluşmaz. Güçlü glutenli hamur tozu ise pişirildikten sonra 
hamur paketlerinin yapışma sorununu çözüyor ve hamurları eve 
servis için paketlenmeye elverişli hâle getiriyor.

Üretim teknolojisinde ise, doğru depolama ve iş gücü tasarrufu 
yapmak amacıyla Grup buğday için bilimsel ve uygulamalı 
otomatik tartı sistemleri tasarladı. Fırçalı kepek makinesi un 
ekstraksiyon miktarını geliştirdi, kepek kurutma teknolojisi 

Zhiguo Dan, 1989 yılında kız kardeşi, erkek kardeşi 
ve babasıyla ilk un değirmenini açtığında 17 
yaşındaydı. Şu anda, günlük 47 bin ton buğday 
işleme kapasitesine sahip 20 tesis çalıştıran Wudeli 
Un Değirmencilik Şirketi’nin Başkanı. Mevcut 
genişleme planlarına göre gelecek yıllarda günlük 
çıktı 80 bin tona çıkacak, bu da Wudeli Çin’in un 
ihtiyacının üçte birini tedarik edebilecek demek.
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Solda: Daming’teki 8 numaralı yeni atölyedeki 
kontrol odasında, Wudeli Yöneticisi Zhimin Dan 
(siyah tişörtlü) ve 8 numaralı atölyenin Genel Müdürü 
Zizheng Li tesisin hizmete alınması sırasında 

Eleklerden un öğütme hatlarına kadar Bühler’in 
uzun süreli ortağı Wudeli Un Değirmen Grubu’na 
teslim ettiği 10 bininci Dolomit valsli değirmene ait 
bir fotoğraf. Valsli değirmenin devir teslim töreni 18 
Haziran'da Çin'in Wuxi şehrinde gerçekleşti.
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kepeğin kısa son kullanma tarihiyle ve yaz aylarında aktarımıyla 
ilgili sorunları çözdü. Grup ayrıca otomatik depolama ve online 
yükleme sistemi geliştirdi.

Grup, dünyadaki en iyi Bühler pülverizasyon donanımına 
sahip ve büyük masraflarla Bühler’den, İsveç ve Fransa’dan da 
kalite kontrol donanımları satın aldı.

Wudeli ayrıca kaliteyi sağlamak için hammaddeleri 
denetlemek ve yüksek kaliteli buğday kullanmak için birçok 
kalite kontrol istasyonu kurdu. Kapsamlı ve gelişmiş bir 
online kalite kontrol sistemi kurdu, gelişmiş test cihazları aldı, 
profesyonel pişirme ve buharlama deneyleri yaptı ve sıkı kalite 
kontrol prosedürleri, kalite kontrol yöntemlerini kullandı ve 
diğer kalite kontrol sistemlerini kurdu.

Hammaddeden kaliteli sorumluluk sisteminin uygulanmasına 
kadar Wudeli her prosedürü denetlemek için bağlantılı bir kalite 
yönetim sistemi oluşturdu.

Bağlı endüstriler
Wudeli Un Değirmeni Grubu’nun üretim ölçeği ve ürün 

mülkiyeti düşünüldüğünde büyük bir buğday talebi gereklidir, 
bu da yakın çevredeki ilçelerde ve şehirlerde çalışan çiftçilerin 
ekim yapısını ve kalitelerini arttırmalarına yardımcı olur.

Grubun fazladan tahıl alımı da çiftçi gelirlerinin artmasında 
büyük rol oynadı.

Wudeli Grubu milyonlarca çiftçiyle bağlantı içerisinde.
2017 yılında, Grup üç milyondan fazla çiftçiden buğday satın 

aldı. Böylece çiftçilerin gelirlerini her yıl 100 milyon Yuan’dan 
fazla arttırıyor.

Grup, tahıldan faydalanma oranını ciddi derecede geliştirdi, 
sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekledi ve çiftçinin gelir 
artışına yardımcı oldu. Şu anda 5 binden fazla tarım işçisini 
çalışanı olarak istihdam ediyor.

Wudeli Grup yeni bir fabrika kurarak yerel taşımacılığın, 
perakendeciliğin, yemek hizmetinin ve diğer sektörlerin 
gelişmesine yardımcı olur.

 Diğer bilgiler ise şu şekilde: her bir yan kuruluş en az 300 
ila 500 milyon Yuan değerinde yatırım gerektiriyor, bu da 
yerel yapı malzemeleri endüstrileri için büyük bir kâr üretiyor. 
Wudeli’nin günlük buğday alımı ve ürün satışı 80 bin tonu 
aşıyor, bunun için 3 bin ulaşım aracı gerekiyor. Bu da yerel 
ulaşım endüstrileri için yılda neredeyse bir milyon araç demek. 
Her yeni şirket için bir personel kantini, süpermarketler ve diğer 
tesisler kuruluyor, böylelikle çevre vilayetlerdeki ve illerdeki 
süpermarketler, gıda, giyim ve ilgili şirketler de yaralanabiliyor.

Ayrıca, artan üretim kapasitesi sayesinde, ambalaj 
tedarikçisine verilen siparişleri de artıyor. Böylece şirketlerin iş 
birliği ile elde etti kâr da ciddi derecede yükseliyor. Grubun yan 
kuruluşları bankalar ve diğer finansal kuruluşlarla iyi ilişkiler 
kurmakta. Bankaların ve kuruluşların fonları, Gruba güçlü bir 
destek sağlıyor ve Grup da kazançlarını genişletiyor. Wudeli 
Grup ‘AAA’ kredi notuna sahip.

Sosyal sorumluluklar
Grup ne kadar büyürse, sorumlulukları da o kadar artıyor.
Wudeli Un Değirmeni Grubu, sosyal sorumluluklarını her 

zaman yerine getiriyor. Çin un endüstrisinin öncüsü olan 
Wudeli Un Değirmeni Grubu gıda güvenliğini her zaman 
ciddiye alıyor ve endüstrinin sosyal sorumluluklarını sürekli 
geliştiriyor.

2010 yılında pek çok unsurdan etkilenen pazar fiyatları 
yükselmeye devam etti ve müşteri fiyatları da yükseldi. 
İnsanların geçim kaynaklarını korumak ve düşük fiyatları 
sabitlemek için devlet tarafından fiyatları kontrol etmek 
amacıyla bir dizi önlem alındı.

Grup devlet politikalarına aktif bir şekilde yanıt verdi, yerel 
pazarlardaki un fiyatını korumak için sosyal sorumluluk üstlendi 
ve piyasa düzenlemelerinde devleti tamamen destekledi.

Ham tahıl ve suni işleme maliyetlerinin artmasıyla Wudeli 
üretimini tamamen kullanmaya başladı, pazarı dengelemek 
için yeterli arz sağlamaya devam etti ve tüm satış hatlarında un 
fiyatını yarım kilo başına 0.03 Yuan’a düşürdü. Böylelikle piyasa 
arzını sağladı ve tarımsal ürün fiyatlarını kontrol altına aldı.

Halkın çıkarları korundu ve Wudeli tarihi bir durumda tam bir 
sosyal sorumluluk ve farkındalık gösterdi. 

Şu anki çiftçilerin ataları olan Wudeli’nin kurucuları, köklerini 
unutmuş değil.

SARS döneminde de şehirlerindeki un tedariki sürdürdüler, 
Sarı Nehir taşkını sırasında, Guangxi Vilayeti’ndeki kar felaketi 
sırasında sıkıntı yaşayan bölgelere ücretsiz un tedarik ettiler. 
Wenchuan, Yushu deprem afet bölgelerine fon sağladılar, 
antik bir kapı kulesinin yeniden inşası için bağışta bulundular, 
Daming’teki 1 numaralı orta okulda yeni bir kampüsün yapımını 
desteklediler ve kendi ülkelerindeki yol yatırımlarına yardımcı 
oldular ve Daming’teki yoksul öğrencileri desteklediler.

Gıda endüstrisi zincirinin parçası olan Wudeli Un Grubu, tahıl 
ekimi, toplama, depolama ve nakliyeden, işlemeye ve son olarak 
binlerce aileye ulaştırılmasına kadar üretime ve satışa dönük 
endüstri ile bağlantı içerisinde.

Wudeli’nin ham tahıl ve ürün kalitesine olan sıkı bağlılığı, 
her aşamada gıda güvenliği şartlarını destekledi ve ulusal un 
endüstrilerinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde kalkınmasına 
katkıda bulundu. 

Wudeli ayrıca her ailenin kullandığı gıdaya ve ulusal gıda 
güvenliğine de katkıda bulunuyor.

Daming’teki 7 numaralı atölyenin kontrol odası, operatörlerin valsli 
değirmen katını görmelerini ve erişmelerini sağlayan cam bir bölüme 
sahip önemli üretim alanlarına modern bir bakış sunuyor.

Milling and Grain, 2018 yılı Kasım ayında şirketin başkanı Zhiguo 
Dan’ın eşliğinde Wudeli’nin 7 numaralı tesisini gezmekten onur 
duydu. Bu fotoğrafta soldan sağa, Roger Gilbert, Zhiguo Dan, 
Tuti Tan, Darren Paris ve bir Wudeli çalışanı yer alıyor.
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COVID-19 salgınının başlarında 
çifte vardiyalarla çalışarak, emekli 
değirmencileri yeniden bünyelerine 
katarak ve un akışının kesilmemesi için 
7/24 çalışarak gösterdikleri kahramanca 
çabalar sayesinde hem yazılı 
basında, hem televizyonda yer bulan 
değirmenciler sonunda uzun zamandır 
hak ettikleri takdiri görmüş oldu. Bir 

BBC film ekibinin ziyaret ettiği değirmenler arasında, İngiltere, 
Hertfordshire’da bulunan Bishop Stortford’daki Allinson değirmeni 
de yer alıyordu. Asıl haliyle 1892’de açılan değirmen, vasıflı bir 

değirmenci olmasının yanı sıra pratisyen hekim de olmak gibi eşsiz 
bir özelliği olan azimli girişimci Thomas Allinson’ın buluşuydu.

Sağlıklı gıda = sağlıklı vücut
1858’de Manchester yakınlarında doğan Thomas Richard 

Allinson, daha 21 yaşındayken tıp diplomasına layık görüldü. Dr. 
Allinson beslenme konusuyla çok ilgileniyordu ve Natüropati 
(sağlığın ilaç kullanımı yerine doğal gıdalar tüketilmesi yoluyla 
korunabileceğini öne süren bir tıp dalı) uygulamalarına canı 
gönülden bağlıydı. Fikirleri çok geçmeden “Allinsonvari” sıfatını 
kazandı ve Allinson, Londra’da muayenehane açtığında sağlıklı 
beslenmenin ve ekmekte tam tahıllı un kullanılmasının önemini 

Thomas Allinson: 
Sağlıklı beslenmeyi savunma yoluna baş koyan doktor/değirmenci 
yazan: Vaughn Entwistle, Yönetici Editör, Milling and Grain
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savunmaya başladı. Hatta bu konuda, “A System of Hygenic 
Medicine” ve “The Advantage of Wholemeal Bread” adlı iki kitap 
bile yazdı. 1892’de Kuzey Londra’da bir taş öğütme değirmeni 
satın alıp “Natural Food Company”yi kurarak kendi sözlerini 
uygulamaya koymuş oldu. 

Bunun ardından kendi fırınını açarak tam tahıllı ekmek 
üretimine başladı. Ancak tıp camiası Allinson’ın inanışlarının 
birçoğunu radikal görüyordu. Royal College of Physicians 
1892’de Allinson’ın kuramlarını alaya aldı ve Allinson’ın 
hekimlik ruhsatı elinden alındı. Neyse ki “İlaçsız Sağlık” 
sloganını kullanan Natural Food Company şirketini yönetmeye 
ve taş değirmende öğütülmüş tam buğdaydan ekmek üretmeye 
devam etti. Allinson tutucu tıp camiasının fikirlerinin değerini 
anlaması için ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı’na, tam buğday 

ekmeğinin sağlığı koruyucu özellikleri resmi olarak kabul edilene 
kadar beklemek zorunda kaldı. Genel Tıp Konseyi ona yeniden 
hekimlik ruhsatı vermeyi bile teklif etti ama Allinson bunu geri 
çevirdi.

Ancak tam tahıllı ekmeğin faydaları resmi olarak tanınınca 
Allinson’ın unlarına yönelik talep büyük bir artış gösterdi ve 
şirket Allinson 1918’de öldükten sonra büyümeye devam etti. 
Monmouthshire’daki Newport’ta ve Yorkshire’daki Castlerod’da 
yeni Allinson değirmenleri açıldı; sağlıklı, kaliteli un ve besleyici 
ekmek üretim mirası bugün bile bu değirmenlerde devam ediyor.

Thomas Allinson’ın sağlık ve beslenmeye olan katkısı neyse ki 
sonunda takdir görüyor. Sağlıklı beslenmeyi savunma yoluna baş 
koyan hekim/değirmenci Allinson’ın portresi Londra’daki National 
Portrait Gallery’de sergileniyor.
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Her değirmenci, en önemli şeyin 
kullanılan malzemenin kalitesi 
olduğunu bilir. Bu yüzden 
tahıl temizleme, değirmencilik 
sürecindeki en önemli adımlardan 
biridir. Tahılı artıklardan arındırmak 
üretilen unun kalitesinde en büyük 
farkı yaratır ve gıda güvenliğini 
garanti altına alma konusunda 

büyük bir katkısı vardır. Vitaris, Bühler’in ürettiği, değirmencilerin 
güvenilir ve verimli bir biçimde kaliteli son ürünler almasını 
sağlayan modüler bir sistem.

Değirmencilik süreci, besin maddelerinin daha kolay 
sindirilebilmesi için tahılın öğütülmesi suretiyle gıda değer 
zincirinde hayati bir rol oynar. Tahılı una dönüştürmek binlerce 
yıldır değirmencilerin işi olmuştur. Ama temel öğütme işlemi 
kulağa ne kadar basit gelse de kaliteli bir son ürün elde etmek için 
yetenek, deneyim ve sofistike makineler gerekir.

Buğday ve diğer tahıllar değirmene geldiğinde, içlerinde duruma 
farklı safhalarda dahil olan birçok farklı türde artık bulunur. Metal, 
taşlar, yabani otlar, diğer tahıllar ve genel çer çöp, büyüme, hasat, 
depolama ya da nakliye sırasında tahıla karışabilir. Örneğin büyüme 
sezonunda fazla yağmur yağması buğdayın küflenmesine sebep 
olabilir ya da buğday böceklerin, hastalıkların saldırısına uğrayabilir. 
Suyu çekilip küçülen, kırılan, hastalıklı ve hasarlı tahılların 
temizlenmesi gerekir. Bu artıklar tahılın içinde kalırsa üretilen 
unun kalitesi ve unu etkilendiği gibi sağlık açısından tehlikeler de 
oluşabilir. Bazı artıklar makinelerin performansını da etkiler. Bu 
yüzden temizlik, değirmencilik sürecinin hayati adımlarındandır ve 
nihayetinde unun kalitesini en çok etkileyen adımdır.

   Farklı türde artıkları temizlemek için farklı işlemler, dolayısıyla 
farklı türde makineler gerekir. Ayırıcı, artıkları temizlerken 
yoğunlaştırıcı hafif ve ağır fraksiyonları ayırır, aspirasyon 
kanalı hafif fraksiyonu temizler, taş ayırıcı ise maddeleri özgül 
ağırlıklarına göre ayırır. Bu makinelerin her biri değirmende yer 
kaplar ve kendine özgü enerji gereksinimlerine sahiptir. Dahası, her 
tahıl partisi farklı olduğundan makinelere her parti için tekrar tekrar 

ince ayar yapılması gerekir.
Bühler, Vitaris ile piyasaya ilk kez modüler bir temizleme 

sistemi sunmuş oldu. Kombine edilebilen dört makineden 
oluşan sistem optimal performans ve minimal alan gereksinimi 
sunarken gıda güvenliğinde en yüksek standartları sağlıyor. 
Vitaris temizlik sistemi enerjiden tasarruf edilmesini sağlayan 
teknolojinin yanı sıra ileri sürdürülebilirlik standartları akılda 
tutularak tasarlandı.

Tek tek ya da hep beraber
Her makine tek başına bir modül olarak tahıl temizleme 

döngüsünde belli bir görevi yerine getiriyor, ince ve kalın 
yabancı maddeleri, artıkları temizleyip ayırıyor. Makinelerin 
her biri gıda güvenliği, kalite, bakım, enerji ve alan tasarrufu 
açısından en yüksek standartlara uyuyor. Değirmenciler münferit 
gereksinimlerine göre makineleri tek tek kullanabildiği gibi en başta 
ya da ileri bir safhada makine ekleyip bunları kombine edebiliyor. 
Makineler kombine edildiğinde, ince ayar yapılmış temizlik sistemi 
bütün gücünü gösteriyor.

Alan ve enerjiden tasarruf ederek maliyeti azaltmak
Alan, kompakt bir düzene sahip modern değirmenlerde çok 

değerli bir kaynak. Bir değirmenin çalışma alanında her metre 
kare hatırı sayılır masrafları temsil ettiğinden alanın verimli 
kullanılması gerekiyor. Alan gereksinimini asgari düzeyde tutarken 
makine performansını ve randımanını optimal düzeye taşımak, 
sabit masrafları düşürmek açısından çok önemli. Bu da münferit 
öğelerin ve bileşenlerin dikey istiflendiği akıllı makine tertiplerinin 
tasarlanması suretiyle başarılıyor.

Buna ek olarak, sistemin havayı yeniden devridaim ettiren 
versiyonunda temiz hava tüketimi de azaltıldı. Gelişmiş hava 
geri çevirim teknolojisi ihtiyaç duyulan temiz hava miktarını 
yüzde 90’a kadar çıkabilen oranlarda azaltıyor; bunun sonucunda 
filtre yüzeyi küçülüyor ve bakım ihtiyacı azalıyor. Hava akışının 
kapakçıklar yoluyla manuel olarak düzenlenmesi yerine, ayarlar 
yüzde 15’e kadar çıkabilen oranlarda enerji tasarrufu sağlayan 
elektrik frekans konvertörleriyle yapılıyor.

Vitaris: 
TAHILI EN İYİ ŞEKİLDE 
TEMİZLEMEK İÇİN 
MODÜLER BİR SİSTEM
yazan: Bühler Group İsviçre

Vitaris Combicleaner MTKC
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Hızlı devreye alım
Sistemdeki bütün makinelerin bağlantıları önceden kuruluyor. 

Merkezi bir noktada fabrikanın enerji kaynağında bağlandığında ek 
kablo gerekmiyor ve kurulum masrafı asgari düzeyde tutulmuş oluyor.

Vitaris temizlik sistemi dört makineden oluşuyor:
Temizlikten önce tozun ve hafif parçacıkların temizlenmesi için Air-

recycling Aspirator MVST
Kaba maddeleri ince parçacıklardan ayırmak için Separator MTRD
Özgül ağırlığı daha fazla olan artıkların temizlenmesi ve tahılın 

yüksek yoğunluklu ve ağır fraksiyonlara ayrılması için 
Combistoner MTCH

İnce artıkların ve tozların temizlenmesi için Recycling air  
aspirator MVSS

Vitaris’in Separator MTRD’si ile eleme
Bir adet kaba tane, iki adet kum elek katı tahılı kaba ve ince 

artıklardan ayırıyor. Tahıl giriş ağzındaki ayarlanabilir bir dağıtım 
cihazına dökülüyor ve ürün üstteki kaba artık eleğine eşit bir biçimde 
dağılıyor. Bunun ardından, ikili kum eleği katında kum ve tanecikler 
tahıldan yoğun bir biçimde ayrılıyor. Artıklar makine şasisi arasından 
atılıyor ve böylece hem alan tasarrufu sağlanıyor, hem montaj maliyeti 
azalıyor. Ayırıcı temizlik işleminde saatte 24 tonluk, ambarlara tahıl 
alımı sırasındaki ön temizlikte ise saatte 50 tonluk yüksek randıman 
sağlıyor. Tercihe bağlı olarak bir hava geri çevirim ünitesi yukarı 
yönde ya da aspirasyon kanalında aşağı yönde bağlanabiliyor.

Önemli faydaların özeti 
Yüksek hijyen: Paslanmaz çelik elekler, FDA onaylı plastik parçalar 

ve çivi, pelüş ve keçe gibi öğelerin kullanılmaması yüksek hijyen 
standartlarına uyulmasını sağlıyor. Buna ek olarak makinenin kapalı 
tasarımı yabancı maddelerin ürünün içine düşmesini engelliyor

Yüksek seçicilik: İkili kum elek katı daha büyük bir elek yüzeyi 
oluşturuyor. Üç elek katı seçiciliğin artmasını sağlıyor

Düşük bakım masrafı: Elekler kolayca gerilip gevşetilebiliyor. 
Elek çerçevesindeki delikli levhalar çivi ya da vida yardımı 
olmaksızın sabitleniyor. Zekice tasarlanmış hızlı kenetleme 
sistemi sayesinde elek katının tamamı beş dakikadan kısa sürede 
değiştirilebiliyor ve bu sayede çalışma süresi azami düzeye 
taşınabiliyor.

Kurulum
Vitaris modüler sistemdeki bütün makineler gibi Vitaris Separator 

MTRD de serideki, Vitaris Combistoner MTCH gibi diğer birimlerle 
kombine edilebiliyor ve bir kombi-temizleme sistemi olarak görev 
yapabiliyor. Gereksinimlerinize bağlı olarak Air Recycling Aspirator 
MVST ve Air-Recycling Aspiration Channel MVSS’yle ya da her 
ikisiyle birden esnek bir biçimde kombine edilebiliyor.

Vitaris Combistoner MTCH
Vitaris Combistoner MTCH temiz proses havasının büyük bir 

kısmını yeniden kullanmak suretiyle karışık ve yüksek yoğunluklu 
ürünleri ve taşlar, cam parçaları gibi özgül ağırlıklı artıkları etkili bir 
biçimde ayırıyor. Makine entegre devirli hava ayırıcıları sayesinde 
az miktarda temiz havaya ihtiyaç duyuyor ve böylece enerjiden 
tasarruf edilmiş oluyor.

Önemli faydaların özeti 
Yüksek hijyen: Paslanmaz çelik elekler, FDA onaylı plastik 

parçalar ve çivi, pelüş ve keçe gibi öğelerin kullanılmaması 
yüksek hijyen standartlarına uyulmasını sağlıyor. Buna ek 
olarak makinenin boşaltma ağızlarının kapalı tasarımı yabancı 
maddelerin ürünün içine düşmesini engelliyor

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

YOUR SPECIALIST 
FOR BAGGING
the high-performance way  
of packaging powdery products

STATEC BINDER can draw on years of experience and 
in-depth knowledge. For more than 40 years the Aus-
trian company is finding the perfect solutions for bag-
ging 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. 

For the packaging of flour and powdery products the 
CIRCUPAC is the ideal solution. The special feature of 
the packaging machine is the continuously rotating 
carousel. Find out more about this high-performance 
bagging carousell by visiting: www.statec-binder.com
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Yüksek enerji tasarrufu: Elektrikli hava akım sistemi makinenin 
entegre sistemi ya da fabrika kontrol sistemi vasıtasıyla kontrol 
edilebiliyor. Hava geri çevirimi ve frekans konvertörü kullanımı, 
enerji tüketimini yüzde 15’e, temiz hava kullanımını ise yüzde 
90’a varan oranlarda azaltıyor

Düşük işletme maliyeti ve fiziksel ayak izi: Elekler, temizleme 
topları ve aşınma saçları gibi bütün aşınma parçalarına kolayca 
erişilebiliyor. Elekler hızlı kenetleme sistemi sayesinde çabucak 
gerilip gevşetilebiliyor. Elek çerçevesindeki delikli levhalar çivi ya 
da vida yardımı olmaksızın sabitleniyor. Kenetleme cihazı sayesinde 
elek katının tamamı beş dakikadan kısa sürede değiştirilebiliyor 
ve bu sayede çalışma süresi azami düzeye taşınabiliyor. Alandan 
tasarruf edilmesini sağlayan konsept, taş ayırma ve yoğunlaştırma 
şeklinde iki süreç adımından oluşuyor. Hava geri çevrimi yapan 
sürüm, makinenin içindeki havayı temizliyor ve harici hava 
devridaim birimi ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Yüksek seçicilik: Temiz havayla ya da hava geriçevirim işlemiyle 
entegre toz ayırma yapılabiliyor. Taş ayırıcı ile yoğunlaştırıcının 
birleşimi, özgül ağırlığı yüksek olan, taş ve cam parçaları gibi 
parçacıkların ayrılmasına ve malzeme akışının yüksek yoğunluklu 
ve karışık fraksiyonlara bölünmesine imkân veriyor.

Kurulum: Vitaris temizlik sisteminin bir bileşeni olan Vitaris 
Combistoner MTCH, ileri aşamalarda serideki diğer birimlerle 
kombine edilebiliyor. Sisteme bir hava geri çevirim aspiratörü ya 
da hava geri çevirim kanalı bağlanabiliyor. Combistoner, ayırıcıyla 
birleştirilerek kombi-temizlik sistemine dönüştürülebiliyor.

Air-recycling Aspirator MVST ile ayırma
Alandan tasarruf edilmesini sağlayan bu ürün ayırıcı, hatırı 

sayılır bir performans gösteriyor. Farklı ürünleri özgül ağırlıklarına 
göre ayıran kompakt Vitaris Aspirator MVST asgari düzeyde yer 
kaplıyor. MVST orta kısmındaki besleme cihazı sayesinde son 
derece alçak alanlara bile kurulabiliyor. Serbest akış sağlanamayan 
ürünler için ise aktif bir besleme cihazı sunuluyor.

Önemli faydaların özeti 
Alandan tasarruf sağlayan kompakt tasarım: Air-recycling 

Aspirator MVST, hava geriçevirim aspirasyon kanalları kullanan 
sistemlere kıyasla yükseklikten yüzde 30 tasarruf edilmesini 
sağlıyor 

Yüksek temizleme performansı: İlk ayırma adımı olarak yukarı 
yönde bağlanan aspiratör kendisini takip eden, ikinci adımdaki 
ayırıcının daha verimli çalışmasına olanak veriyor

Düşük işletme maliyeti: Devirli hava kullanımı sayesinde temiz 
hava tüketimi yüzde 90’a varan oranlarda azaltılıyor. Hava akımı 
entegre bir frekans konvertörü aracılığıyla makinenin içinde 
manuel olarak ayarlandığı gibi fabrika kontrol sistemi üzerinden 
tarife bağlı olarak da değiştirilebiliyor

Kurulum: Vitaris modüler sistemdeki bütün makineler gibi Air-
recycling Aspirator MVST de ileri aşamalarda serideki diğer 
birimlerle kombine edilebiliyor. Esnek bir biçimde Vitaris 
Separator MTRD’ye ya da Combistoner MTCH’ye eklenebiliyor.

Air-recycling Aspiration Channel MVSS ile ayırma
Aspiratör hava geri çevirim yöntemini kullanarak tahıldaki ince 

artıkları ayırıyor ve mikotoksin içeriğini önemli ölçüde azaltmak 
gibi faydalar sağlıyor. Air-recycling aspiration channel MVSS 
enerji tasarrufu açısından son derece etkili. Aspirasyon kanalının 
geliştirilmiş geometrik yapısı MVSS’nin genişliği boyunca optimal 
hava akışı sağlayarak birikmelere engel oluyor.

Besleme ağzında kör nokta olmaması ve aspirasyon kanalının 
mühürlü olması en yüksek gıda güvenliği standartlarına uyulmasına 
olanak veriyor. Temiz hava tüketimi yüzde 90’a, enerji tüketimi ise 
yüzde 15’e varan oranlarda azaltılıyor. Serbest akış sağlanamayan 

ürünler için kullanılan besleme cihazı ürünü elek yüzeyinin tamamına 
eşit olarak dağıtıyor.

Önemli faydaların özeti 
Yüksek enerji tasarrufu: Devirli hava ve verimli frekans 

konvertörü kullanımı, temiz hava tüketimini yüzde 90’a, enerji 
kullanımını yüzde 15’e varan oranlarda azaltıyor. Daha büyük 
filtre yüzeyine yönelik gereksinim önemli ölçüde bertaraf ediliyor

Kullanıcı dostu hava akışı kontrolü: Hava akışı bir frekans 
konvertörü aracılığıyla kolayca ve verimli bir biçimde yönetiliyor. 
Konvansiyonel hava kapakçıkları kullanıldığında oluşan enerji 
kaybı bertaraf ediliyor. Hava akışı entegre kontrol mekanizması 
ya da fabrika kontrol sistemi kullanılarak ayarlanabiliyor. Fabrika 
kontrol sistemi üzerinden ürüne özel ayarlar yapılabiliyor

Kurulum: Vitaris temizlik sisteminin bir parçası olan Air-recycling 
Aspiration Chanel MVSS, Air-recycling Aspirator MTVS, Vitaris 
Separator MTRD ve Combistoner MTCH ile esnek bir biçimde 
birleştirilebiliyor.

Müşteri vaka çalışması
Müşteri MTRA 60/100 ve MTSC 65/120E makinelerine sahipti ve 

bunları değiştirmek istiyordu. Makinelerini Vitaris kombine temizlik 
sistemiyle değiştirerek 3,8 metre yüksekliğinde ve 5 x 5 metre 
büyüklüğünde çalışma alanından tasarruf etti ve şimdi boşalan alanı 
temizlenmiş organik buğdayını depolamak için kullanabiliyor.

 Avantajlar:
• Yeni, verimli, az bakım gerektiren makineler
• Aynı iş yapılırken (temizlik) alandan tasarruf 
• Yeni iş alanlarına açılma imkânı

Sonuç
Büyüklüğün, üretim hacminin, üretim süreçlerinin yanı sıra 

genişleme ve yatırım planlarına bağlı olarak her değirmenin kendine 
özgü gereksinimleri ve tercihleri oluyor. Bina özellikleri ve fabrika 
planları son derece çeşitli olduğundan, değirmencilerin pratik, özel 
tasarım çözümlere ihtiyacı var.

Vitaris temizlik sistemi, ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan bütüncül 
bir çözüm sunuyor. Vitaris sisteminden münferit makineleri 
mevcut düzeninize ekleyebilir ve ileri aşamalarda farklı makineler 
ekleyebilirsiniz. Vitaris temizlik sistemindeki münferit makineler 
özel gereksinimlerinize göre esnek bir biçimde kombine edilebilir. 
Örneğin:
• Vitaris Separator MTRD + Vitaris Combistoner MTCH  

(→ Vitaris Combicleaner)
• Vitaris Separator MTRD + Air-recycling Aspiration channel 

MVSS.
• Vitaris combicleaner MTKC + Air-recycling aspiration channel 

MVSS. + Air-recycling aspirator MVST.
Başta hangi kurulumu seçerseniz seçin, Vitaris temizlik sisteminin 

faydaları fabrikanızın genel performansını gözle görülür bir 
biçimde etkileyecek. Mükemmel gıda güvenliği, hijyen ve enerji 
tasarrufunun yanı sıra sistemin en faydalı özelliklerden biri kapladığı 
fiziksel alana kıyasla sergilediği performansın benzersiz olması. 

www.buhlergroup.com/vitaris

VİDEO: Vitaris Combistoner, 
taş ayırıcı ile yoğunlaştırıcının 
birleşimi.
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Evcil hayvan maması ve at yemi 
piyasası geçtiğimiz yıllarda büyük bir 
büyüme kaydetti ve bu büyüme devam 
ediyor. Bu piyasa diliminde, temelde 
aynı bileşenlerden oluşan besi yemine 
kıyasla çok daha yüksek marjlar elde 
edilebiliyor. Dolayısıyla evcil hayvan 
maması, yem üreticileri için özellikle 
çekici hale geliyor.

Alman makine imalatçısı Amandus Kahl, farklı silindir çaplarına 
sahip yassı kalıplardan oluşan pelet presleri üretiyor. Farklı silindir 
çapları çeşitli şekillerde büyük ve küçük peletlerin üretilmesine 
imkân veriyor. Büyükbaş hayvanlar, atlar ve keçiler için üretilen 
görece büyük peletlere şekillerinden ötürü “küp” adı veriliyor. 
Amandus Kahl 70 yılı aşkın deneyimiyle pelet üretiminde uzman. 
Kahl makineleri yatay dizilen kalıplar sayesinde farklı çap ve 
yoğunluklarda geniş bir pelet yelpazesi üretebiliyor.

Amandus Kahl küpleri ve peletleriyle ilgili bilgiler
Alışılageldik silindir yem peletlerinin dışında, küplere veya 

farklı şekillere sahip diğer peletler de büyük talep görüyor. Bu 
tür peletler hem besiyi kolaylaştırıyor (yuvarlanma olmadığı 
için) hem de tedarikçi ürünlerinin görselliğiyle rakiplerinden 
sıyrılabiliyor. Ancak bu özel şekilli peletlerin üretiminde 
birtakım zorluklar yaşanabiliyor. Özellikle gerekli kalıpların 
üretiminin her makineyle yapılması mümkün değil.

Kahl yassı kalıplı pelet presi küp üretimine özellikle uygun. 
Disk şeklindeki yassı kalıplar özel delikli enine kesitlerle 
kolaylıkla tedarik edilebiliyor. Dolayısıyla kalıp maliyeti önemli 
ölçüde azalıyor.

Amandus Kahl aradan geçen yıllarda kare şeklinde delikler 
üretmek için düşük maliyetli bir yöntem geliştirdi. Kahl 
yöntemiyle kare delikler de yuvarlak delikler kadar kolayca 
açılabiliyor. Peletler aynı zamanda özel bir kontur aracılığıyla 
kolayca tanınabilir hale geliyor. 

İmalat bölümündeki uzmanlarımız “çiçek” ya da “yonca” gibi 
farklı konturlar üretme konusunda yıllardır deneyim kazanıyor. 
“Sandviç kalıp” denen kalıplar sayesinde aşınma azalıyor: 
Yalnızca “alt levha”da özel şekilli delikler bulunuyor. Ek üst 
levha, alt levhayı aşınmaya karşı koruyor ve gerektiğinde 
kolayca değiştirilebiliyor. 

Kalıp makinenin içinde hareket etmediğinden çok uzun (on 
santimetreye kadar) peletler bile üretilebiliyor ve gereğinden 
önce atılmıyor. Böylece, örneğin atlar için “ödül yemi” olarak 
kullanılmak üzere çok büyük peletler üretiliyor.

Yassı kalıp prensibi sayesinde Kahl presiyle yüksek lif içeriğine 
sahip kaba formüller de işlenebiliyor. Böylece peletlerin besin 
değeri yüksek oluyor. Buna ek olarak Kahl presin kalıpları hızlıca 
değiştirilebiliyor. Bu da yem üreticilerine, farklı şekillerde pelet 
üretme konusunda büyük bir esneklik sağlıyor.

info@akahl.de
www.akahl.de/en 

İLGINÇ BIR  

NIŞ ÜRÜN

KÜPLER

yazan: Amandus Kahl GmbH, Almanya
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SAFE •  SMART •  SIMPLE

FIND THE PERFECT 

SOLUTION

Powered by innovation

BIOMASS 
Pellets • Wood chips • Sawdust  
Bagass • Coffee grounds

AGROFOOD 
Soybean meal • Sugar • Cereals  
Oil seeds • Flour

INDUSTRIES 
Potash • Fly ash • RDF • Plastics

CONTACT US

Total Clearance Guaranteed

Based upon the principle of undermining 

residual piles of bulk materials. 

A continuous vibrating action at the foot of 

a pile abates successive layers of product, 

cohesive or free flowing, until complete 

clearance of the residual pile.

VIBRAFLOOR 
Z.A. 27 rue de la Tuilerie 
71640 Dracy-le-Fort / France

Phone: +33 (0)3 85 44 06 78 
Fax: +33 (0)3 85 44 06 79 
E-mail: vibrafloor@vibrafloor.com

w w w . v i b r a f l o o r. c o m

30 YEARS
WORLDWIDE  EXPERIENCE

ISO 9001 : 2015
AB Certification

UNIVERSAL RECLAIM SYSTEM

30              YEARS

ANNIVERSARY
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Tek makineyle iki adım: Kahl’ın Crown 
Expander genişleticisi karma yemi ya 
da münferit bileşenleri genişletmekle 
kalmayıp onlara aynı anda şekil 
veriyor. Bu da ürün genişlerken ona 
eş zamanlı olarak bütün hayvan türleri 
için pelet gibi şekiller verilebilmesini 
sağlıyor.

Amandus Kahl mühendislerinin 
amacı, dünya çapında satılan ve bilinen, çıkış ağzında bir kalıp ve 
bir kesme cihazı bulunan Kahl Annular Gap Expander ürününü 
temel alan yeni bir genişletici tasarlamaktı. Crown Expander’da, 
Annular Gap Expander’ın önemli bir bileşeni de yer alıyor: 
Taç şeklindeki araç ucunda piston gibi hareket eden hidrolik 
huni. Basınç yaklaşık 40 bar; genişleticinin çıkış ağzındaki 
işletim sıcaklığı ise 90 ila 140°C. Genişleticinin çıkış ağzında 
basınç bir anda düşüyor. Ürün genişliyor ve eklenen suyun bir 
kısmı buharlaşıyor (ani buharlaşma). Genişleyen parçacıkların 
ya da peletlerin büyüklüğü, bıçaklar ya da kalıplar aracılığıyla 
ayarlanabiliyor.

   Hidrolik olarak ayarlanabilen huniyle SME kontrolü, 
genişlemedeki esnekliği büyük ölçüde artırıyor. Kahl Crown 
Expander ile kaba parçacıklar konvansiyonel peletlemede 
olduğunun aksine kaba kalıyor. Kalın duvarlı karıştırma tüpü 
değiştirilebilir astarlar ve dozajlama, karıştırma ve yoğurma 
öğeleri içeren dirsekli bir şaftla donatılmış. Mevcut Kahl Annular 
Gap Expander kolayca modifiye edilerek Crown Expander’lara 
dönüştürülebiliyor. Tahıl bileşenlerinin basınç altında, yüksek 
bir sıcaklıkta ve nem içeriğinde işlenmesi nişastanın modifiye 
olmasına sebep olur. Crown Expander’da işlem gören ürünlerde 
salmonella ya da küf gibi, hastalığa yol açan mikroplar bertaraf 
ediliyor. Genişletilmiş karışımlar pres kapasitesini artırıyor.

  Onlarca yıldır genişletici tasarlayan ve imal eden Alman 

makine mühendisliği şirketi bu işleme teknolojisi alanında 
üst düzey uzmanlığa sahip. Kuzey Almanya merkezli şirket 
makinelerinin, münferit parçaların, yedek parçaların ve aşınma 
parçalarının tamamını Almanya’da üretiyor. Daha fazla bilgi 
almak ve Kahl makine portföyüne göz atmak için web sitemizi 
ziyaret edebilirsiniz. 

info@akahl.de 
https://www.akahl.de

Karma yemin ve münferit 
bileşenlerin genişletilmesi ve 
şekillendirilmesi

yazan: Amandus Kahl GmbH, Almanya
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We engineer, manufacture, build and manage your complete project in the cereal processing industry.

www.ottevanger.com

WE ARE
OTTEVANGER

 Aquafeed
 6 t/h Pellets + 

 6 t/h Extrudates
 Equador

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

THE MOST ACCURATE MIXER 
FOR HIGH MIXING CAPACITIES

With the  Double Shaft Paddle Mixers

• Mixing accuracy of 1:100.000/C.V. < 5%

• Available with capacities from 500 to 20.000 liters

• Short mixing time of approximately 30-60 seconds
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Bakım kolaylığının yanı sıra yüksek gıda 
ve çalışma güvenliği: Bühler’in dört ya 
da sekiz vals toplu Diorit değirmeni, 
çeşitli tahılları istikrarlı ve güvenli 
bir biçimde öğütüyor. Diorit MDDY-
600/250 dört vals toplu değirmenin 
uzunlamasına bölünmüş sürümü de 
piyasaya çıktı.

Bühler’in dört ya da sekiz vals toplu 
Diorit MDDY/MDDZ değirmeni piyasaya sürüldüğü 2017 yılından 
bu yana kendisini kanıtladı. Diorit sağlam tasarımı, güvenilir 
öğütme performansı ve örnek teşkil eden hijyeni sayesinde, düşük 
maliyetli ancak son derece kuvvetli bir öğütme çözümü olarak 
kendine piyasada sağlam bir yer edindi. Diorit valsli değirmenle 
buğday, mısır, çavdar, arpa, kavuzlu buğday ve diğer tahıl türleri 
güvenilir ve son derece istikrarlı bir biçimde öğütülebiliyor. Ürünün 
piyasaya çıkmasından bu yana 1.500’ü aşkın Diorit valsli değirmen 
satıldı ve dünyanın dört bir yanında kullanılıyor.

Diorit 2019
Bühler geçen yıl Diorit üzerinde, özellikle kullanım kolaylığı 

açısından geliştirme yaptı. Yeni nesil Diorit 2019’daki en bariz 
yenilik tamamen gözden geçirilmiş kontrol sistemi. Tamamen 
elden geçirilen ve yeniden tasarlanan kullanıcı arayüzü artık 
valsli değirmenin sezgisel ve yalın bir biçimde takip ve kontrol 
edilmesine olanak veriyor. Ancak 2019 nesil Diorit yalnızca yeni 
tasarlanmış dokunmatik ekran kontrol paneliyle değil, yeni makine 
kontrollerine entegre edilmiş web sunucusu sayesinde uzaktan da 
yönetilebiliyor.

Diorit valsli değirmen kablosuz ağ sayesinde akıllı telefonlar, 
tabletler ya da bilgisayarlar aracılığıyla kontrol edilebiliyor. Bu 
da valsli değirmendeki dokunmatik ekran kontrol sistemine olan 
ihtiyacı bertaraf ediyor, ancak sistem tercihe bağlı olarak istek 
üzerine eklenebiliyor. Diorit 2019 valsli değirmende bulunan bir 
diğer yenilikçi özellik de 30 mm genişletilen öğütme odacığı. Bu 
sayede Diorit operatörü örneklendirme için daha fazla alana sahip 
oluyor.

Uzunlamasına bölünmüş tasarımıyla Diorit dört valsli 
değirmen

Diorit 2019, dokuz farklı modelde ve dört ya da sekiz vals toplu 
değirmen şeklinde sunuluyor. Diorit MDDY-600/250 dört vals toplu 
değirmenin şu an üç farklı sürümü mevcut ve bu sayede iki ya da 
dört öğütme pasajı arasında seçim yapılabiliyor. Diorit 600 mm 
uzunluğunda dört vals toplu makinanın standart sürümü iki öğütme 
pasajına sahip.

Yeni, uzunlamasına bölünmüş sürüm bir tarafta (L1) ya da iki 
tarafta (L2) kullanılabiliyor. Tek tarafı bölünmüş olan modelde, 
valsli değirmenin tek tarafı 300’er mm’lik iki pasaja ayrılıyor. Bu 
da dört valsli değirmenin aynı anda üç öğütme pasajındaki tahılı 
öğütmesine imkan veriyor. İki tarafın bölündüğü sürümde (L2) ise 
valsli değirmenin her iki tarafı 300’er mm’lik iki pasaja ayrılıyor.

Dolayısıyla Diorit MDDY-600/250/L2 dört valsli değirmende 
toplam dört öğütme pasajı bulunuyor. Valsli değirmenin 
uzunlamasına bölünmüş tarafında giriş ağzı, besleme ünitesi ve 
kontrol sistemi ikiye bölünüyor. Bu da her bir pasajın öğütme 
özelliklerinin münferit olarak kontrol edilebilmesi anlamına geliyor.

Valsleri uzunlamasına bölünmüş MDDY-600/250 dört vals toplu 

Uzunlamasına bölünmüş yeni tasarımıyla 
Diorit dört vals toplu değirmen 
yazan: Nicholas Trounce, Proje Yönetim Müdürü, Bühler Group, İsviçre

Diorit MDDY-
600/250 artık tek 
taraflı ya da çift 

taraflı uzunlamasına 
bölünmüş 

tasarımıyla da 
piyasada.
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Winner winner 
chicken dinner
Amino acid handling and fully  
automated high-precision dosing  
made easy with AMINOSys®

Precision is no coincidence.

Use precisely the resources you need and get consistent  
results in livestock production. AMINOSys® provides a fully 
automated process that’s completely scalable and even 
comes with a satisfaction guarantee from Evonik. Because 
we’re sure that it’s not only your livestock that will like our 
advanced, flexible, and scalable handling solution for fully  
automated high-precision dosing of Evonik amino acids.

www.evonik.com/aminosys





At ANDRITZ, our aim is to give every 
 animal feed miller the optimal combina
tion of feed quality, safety, and capa
city utilization. Whether you’re looking to 
achieve a unique  nutrient blend,  lower 
operating costs, or achieve complete 

feed trace ability, we have your needs 
covered from raw material intake to bulk 
loading of  finished feed. Whatever your 
ambitions, our market leading solutions 
and aftermarket services can help you 
get there. So put our process know ledge 

to work, and let’s talk pro ductivity. 
Find out how our world class solutions 
can feed the future of your business at 
 andritz.com/ft. 

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

FEED AND BIOFUEL

YOU KNOW YOUR PRODUCT.  
WE KNOW PRODUCTIVITY

HOW CAN WE HELP FEED YOUR BUSINESS?

değirmen, günlük öğütme kapasitesi 24 ila 60 ton olan küçük 
değirmenler ya da eğitim değirmenleri için ideal çözüm.

Güvenilir gözetim
Yeni nesil Diorit’in modern sensör teknolojisi valslerin her zaman 

optimal pozisyonda ve hızda çalışmasını da sağlıyor. Diorit valsli 
değirmende, valsi devreden çıkarma işlevi için entegre takip sistemi 
bulunuyor. Bu da değirmende ürün olmadığında vals toplarının 
birbirine sürtünmesine engel oluyor ve gerektiğinde hata mesajı 
gönderilmesini sağlıyor. Arka öğütme valslerinin hızı takip edilerek 
değirmen işlerken motordaki dişli kayışın gerektiği şekilde çalışıp 
çalışmadığı kontrol ediliyor.

Vals ve rulmanın sıcaklığının sürekli kontrol edilmesini sağlayan 
tercihe bağlı sistem, vals ya da rulman sıcaklığı aşırı derecede artar 
artmaz bir alarmı tetikliyor ve motoru durduruyor. Ek güvenlik 
önlemleri, operatörler için mümkün olan en yüksek derecede 
çalışma güvenliği sağlıyor. Diorit flütlü valslerin kullanıldığı 
durumlar için el koruması sunuyor. Bu sayede operatör değirmen 
işlerken üründen tamamen güvenli bir biçimde numune alabiliyor.

Gıda güvenliğine uygun tasarım
Diorit valsli değirmen gıda güvenliğine uygunluğu ile de 

öne çıkıyor. Diorit valsli değirmenin ürünle temas eden bütün 
parçaları paslanmaz çelikten ya da gıdalar açısından güvenli 
diğer malzemelerden yapılıyor. Kilitlenebilir kapaklar makineye 
erişimi koruyor ve herhangi bir kirletici maddenin valsli değirmene 
girmesini engelliyor. Döner besleyici modül ürünün değirmenden 
hızlı ve eksiksiz bir biçimde çıkış yapmasına ve temizlik için kolay 
erişime olanak veriyor. 

Diorit’in sağlam, uzun ömürlü dökme demirden makine iskeleti, 
24 saat devam eden operasyonlarda yüksek öğütme performansı 

için ideal bir temel oluşturuyor. Geniş giriş ağzı ve besleyici kayış 
hızının değiştirilebilmesi sayesinde vals topu boyunca eşit besleme 
sağlanıyor ve bu durum istikrarlı ürün kalitesine katkıda bulunuyor. 
Enerjisi kendi kendine yeten kompakt vals takımı, ayar isabetliliğini 
ve öğütme istikrarını azami düzeye taşıyor. Yıpranmaya karşı 
dayanıklı, bakımı kolay, sessiz dişli kayışla sağlanan güç iletimi 
operasyonu sessiz, güvenilir ve kesintisiz kılıyor. 

Diorit valsli değirmenin bakım kolaylığı da son derece etkileyici. 
Aşınmaya karşı dayanıklı kayış, servis ömrünü uzatmanın yanı 
sıra operasyonun güvenilir ve kesintisiz olmasını sağlıyor. Quick 
Pack vals takımı, vals toplarını değiştirme işlemini hızlandırıyor, 
çalışma süresini artırıyor ve değirmenin genel veriminin daha da 
iyileştirilmesine katkıda bulunuyor.

Kişiye özel çözümler mümkün
Bühler’in Diorit valsli değirmeni, 600 mm’den 1.500 mm’ye 

kadar değişen farklı vals topu uzunluklarıyla dört ya da sekiz 
vals toplu değirmen olarak sunuluyor. Dört valsli değirmenin, 
vals uzunlukları 1.000 ya da 1.250 mm olan ve vals topu çapı 
300 mm olan sürümleri de mevcut. Bu, vals topu yüzeyini yüzde 
20 genişleterek vals toplarının yüzey ömrünü uzatıyor. Öğütme 
yüzeyinin yüzde 10 büyümesi ince irmik pasajlarında daha fazla un 
üretimine, Liso pasajlarda ise daha yüksek oranda ince öğütülmüş 
un üretimine ve daha az nişasta hasarı oluşmasını sağlıyor.

Bütün Diorit modelleri için farklı ürün giriş ağızları, kazıyıcılar ve 
valsler seçilebiliyor. Bu da performans ve iş/zaman oranı açısından 
bütün gereksinimlerin karşılanabilmesini sağlıyor. Diorit valsli 
değirmen, doğrudan ekstraksyon ve suyla soğutma gibi tercihe bağlı 
ek işlevlerden oluşan geniş bir yelpazeyle kişisel gereksinimlere de 
uydurulabiliyor.

www.buhlergroup.com/diorit
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Nisan 2016’da resmi olarak açılan, Fildişi Sahili’nin 
stratejik öneme sahip Abidjan şehrinde bulunan 
Satake Batı Afrika, Satake’nin hızla gelişmekte 
olan bölge için ileri teknoloji ürünlerini 
pazarladığı ana üs. Batı Afrika ziraat ve imalat 
sektörleri başta pirinç, kahve ve kaju endüstrileri 
olmak üzere sürekli büyüme kaydediyor. Tahıl 
işleme sektörü ve bununla ilişkili sektörlerde yeni 
teknolojilere, verim artışına ve daha yüksek iş/

zaman oranına yönelik talep artarken Satake Batı Afrika bölgedeki müşterilerin 
artan ihtiyaçlarını karşılamaya hazır.

Batı Afrika’da pirinç tüketimi özellikle yüksek ve toplam gıda tüketiminin 
büyük bir kısmını oluşturuyor. Bu bölge pirinç tedariki için %40 oranında 
uluslararası ithalata bağlı. Tayland ve son zamanlarda Vietnam bölgenin ana 
pirinç tedarikçileri konumundalar; en çok ithalat yapan ülkeler arasında ise 
Benin, Senegal ve Fildişi Sahili bulunuyor.

Commod Africa’ya göre Mart 2020’de, Batı Afrika’da ithal edilen pirinç 
miktarı 14,115 milyon tonken dünyada ticareti yapılan pirinç miktarı 41,688 
milyon tondu. Batı Afrika uluslararası ithalatı yapılan pirincin yaklaşık yüzde 
30’unu ithal ediyor. Örneğin Nijerya’da kişi başına 32 kg olan mahalli pirinç 
tüketimi son on yılda yüzde 4,7 artarak dünya pirinç tüketiminin neredeyse dört 
katı büyüme kaydetti ve 2017’de 6,4 milyon tona ulaşarak Afrika’daki pirinç 
tüketiminin yüzde 20’sini oluşturdu.

Mahalli idare sürekli artan talebi karşılayabilmek için 2010’dan bu yana 
bölgenin pirinç üretimi açısından kendi kendine yetebilmesi için girişimler ve 
programlar gibi iddialı, uzun vadeli önlemler almaya başladı. Bunların arasında 
Mali’deki “Pirinç Girişimi”, Senegal’deki “GOANA”, Benin’deki “PUASA” 
ve Fildişi Sahili’ndeki “ONDR” programı yer alıyor. Bu programlar bölgede 
yetişen, orta-yüksek kalite pirinci işleme kapasitesine sahip, yeni endüstriyel ve 

Satake, Batı Afrika’da
yazan: Kassem Nameh, Müdür, Satake Batı Afrika
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yarı endüstriyel pirinç değirmenlerinin kurulmasını hızlandırdı. 
Pirinç işleme sektöründeki özel yatırımcı sayısı, özellikle Satake’nin büyük 

çaplı değirmenlerin kurulum ve devreye alımında birçok başarı elde ettiği 
Nijerya’da 2015’ten beri artıyor. Bu tür pirinç değirmenlerinin kapasitesi saatte 
sekiz tondan 16 tona kadar değişebiliyor. Nijerya parlatılmış pirinç sektöründe 
en kaliteli son ürünlerin Satake’nin pirinç işleme teknolojisiyle üretildiği artık 
yaygın olarak kabul gören bir gerçek. Satake aynı zamanda kısa bir süre önce 
Moritanya’da saatte 12 ton kapasiteye sahip büyük çaplı bir pirinç değirmeni 
kurdu. Moritanya’daki pirinç pazarı son beş yıldır hızla büyüme kaydediyor ve 
yerli yatırımcılar Satake’yi öncü teknolojilerin tedarikçisi olarak tanıyor.

Satake 2018’de REACH sistemi adlı yeni pirinç işleme teknolojisini piyasaya 
sürdü. REACH alım, ön temizlik, kavuz ayırma, öğütme, optik tasnif ve 
paketleme ekipmanını bir arada sunan, yarı monte edilmiş modüler bir pirinç 
işleme tesisi. REACH’in amacı Satake’nin Tayland’daki tesisinde üretilen 
standartlaştırılmış bileşenleri kullanmak suretiyle kurulum hızını ve maliyet 
performansını azami düzeye taşımak. Sonuç da normalde üç dört ayı bulan 
sahada kurulum süresinin hayret verici bir biçimde iki haftaya inmesi. Bu her 
yıl birden fazla hasat alınan bölgelerde pirinç değirmeni sahiplerinin bir önceki 
hasat sezonundan önce üretim hattı kurmalarına ve yatırım getirisini azami 
düzeye taşımalarına imkan verecek. Üretim hattı şu an sırasıyla saatte yedi ve üç 
ton çeltik işleme kapasitesine sahip Sistem 7.0 ve Sistem 3.0’dan oluşuyor.

Satake, Batı Afrika bölgesinde pirincin yanı sıra farklı türde çekirdeklerin, 
tahılların ve yemişlerin temizlenmesi için kullanılan optik tasnif teknolojisini 
de aktif bir biçimde tanıtıyor. Satake kullanıcıların ihtiyaçlarını ve güvenlik 
gerekliliklerini karşılamak, atık miktarını azaltmak, verimi ve karı artırmak için 
en yeni renk, kızılötesi ve şekil tanıma teknolojilerini kullanıyor.

Fildişi Sahili yılda 100.000 ton çekirdek üretimiyle aynı zamanda Afrika’nın 
en büyük Robusta kahve çekirdeği üreticisi ve ihracatçılarından. Satake sadece 
kahve sektörü için bile düzinelerce optik tasnifçinin kurulumunu ve devreye 
alımını gerçekleştirdi.

Fildişi Sahili aynı zamanda geçen yıl ürettiği yaklaşık 800.000 tonla Afrika’nın 
en büyük kaju üreticilerinden ve ihracatçılarından biri. Fildişi Sahili’ndeki ve 
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Gine-Bisav ile Benin gibi ona yakın diğer ülkelerdeki kaju 
pazarı son beş yıldır hızla büyüyor. Bu da pazara birçok 
yabancı yatırımcının girmesine sebep oldu ve pazardaki işleme 
tesisi sayısı arttı. 

Un ve mısır değirmenciliği de Batı Afrika pazarında 
büyümesi beklenen sektörlerden. 2017’de, yüz yılı aşkın 
zamandır un değirmenciliği ekipmanı sektöründe yenilikçiliğin 
simgesi olan, çok saygı gören Henry Simon markasının 
rölansmanı yapıldı. Şirketin eşsiz Akıllı Değirmencilik 
Sistemi bölgede başarılı bir biçimde pazarlanıyor. Sırf Fildişi 
Sahili’nde ve Gana’da bile Satake’ye, Henry Simon ekipman 
ve işleme teknolojisinin faydalarını saptamış olan birçok 
potansiyel yabancı yatırımcı yaklaştı.

Satake’nin Batı Afrika’da uzun zamandır bulunması ve bu 
bölgeye sunduğu hizmetler, bölge ofisi Satake Batı Afrika’nın 
açılmasıyla pekiştirilmiş oldu. Pirinç işleme sektörünün yanı 
sıra kahve çekirdeği gibi diğer ürünlerin işlenmesinde de 
elde edilen başarı Benin, Sierra Leone, Senegal, Gine-Bisav, 
Fildişi Sahili, Nijerya ve Gana gibi ülkelerde yapılan fuar 
ve konferanslara sürekli katılım göstermekten ve bölgedeki 
mühendislerin kapsamlı satış sonrası hizmetler sunmak ve 
sağlamak üzere eğitildiği süregelen programdan kaynaklanıyor. 
Satake ek yedek parça deposu ve iyileştirmeler yapmak için 
kurulan dağıtım merkeziyle, müşterilerine mümkün olan en iyi 
hizmeti sunmaya devam ediyor.

https://satake-group.com

https://satake-group.com




Ç in yem endüstrisi, Çin’deki reformun 
da ilk yılı olan 1978’de önemli ölçüde 
büyümeye başladı ve Çin böylece son 
on yıldır yem üretiminde dünya lideri 
rolünü üstlendi. Çin yem endüstrisindeki 
hızlı büyüme, hayvan yemi endüstrisinin 
kalkınmasına ve Çin vatandaşlarının 
ulaşabildiği zengin et, süt ürünü ve 
yumurta kaynaklarına büyük bir katkıda 

bulunuyor.
Çin Yem Endüstri Birliği’nin açıkladığı yıllık istatistiklere 

göre, Çin’deki endüstriyel yem üretimi 2019’da 228,854 milyon 
tona ulaştı. 2018’e kıyasla yüzde 3,7 oranında olan bu 
düşüş birincil olarak Afrika Domuz Ateşi’nden (ASF) 
kaynaklanıyordu. 2019’da formüle yem, konsantre yem 
ve katkılı ön karışım üretimi sırasıyla 210,138, 12,419 ve 
5,426 milyon tona ulaştı ve 2018’e göre sırasıyla yüzde üç, 
yüzde 12,4 ve yüzde 10,6 oranında düşüş kaydetti.

Türe göre yem üretim hacimleri şu şekildeydi: domuz yemi 
76,632 milyon ton, yumurtlayan tavuk yemi 31,166 milyon 
ton, kümes hayvanı yemi 84,648 milyon ton, geviş getiren 
hayvan yemi 1,109 milyon ton, evcil hayvan maması 
0,871 milyon ton, su ürünleri yemi 22,029 milyon ton ve 
diğer yemler 2,419 milyon ton. Çin 2019’da, dünyada en 
fazla domuz yemi ve su ürünü yemi üreten ülke olarak yerini 
korudu.

Toplam hasıla değeri
2019’da Çin’de yem endüstrisinin toplam hasıla değeri, 

2018’e kıyasla yüzde dokuz düşüşle 80,881 milyar Yuan olarak 
kaydedildi. Yem katkı ürünlerinin değerleri 2019’da 83,93 milyar 
Yuan’a ulaştı.

2019 yem katkı maddesi üretimi
Çin’de yem katkı maddelerinin toplam hasılası 2018’e kıyasla 

yüzde 8,2 artış göstererek 11,992 milyon tona ulaştı. Amino asit, 
vitamin ve iz mineral katkısı üretimi bir önceki yıla göre sırasıyla 
yüzde 10,5, yüzde 14,7 ve yüzde 4,1 artarak sırasıyla 330, 127 ve 
590 milyon tona ulaştı. Enzim ve doğrudan verilen mikrobiyal 
preparasyon ürünlerinin satışında bir önceki yıla kıyasla sırasıyla 
yüzde 16,6 ve 19,3 oranında artış kaydedildi.

Üretimde yoğunlaşma
2019’da Çin’de üretim kapasitesi 100.000 tonu aşan işlevsel 

yem fabrikası sayısı bir önceki yıla kıyasla 35 adet azalarak 
621 oldu. Toplam yem üretimi 106,597 milyon tona ulaşarak 
Çin’deki toplam yem üretiminin yüzde 46,6’sını oluşturdu. 
2019’da toplam yedi yem fabrikası fazladan 500 milyon ton yem 
üretirken en büyük yem fabrikası 1,107 milyon ton yem üretimi 
yaptı.

En çok yem üretilen vilayetler
2019’da Çin’de Shandong, Guangdong, Guangxi, Liaoning, 

Jiangsu, Hebei, Hubei, Sichuan ve Hunan olmak üzere dokuz 
vilayette yıllık yem üretimi 10 milyon tonu aştı. Shandong 
vilayeti 37,789 milyon tonluk, etkileyici miktardaki yem 
üretimiyle listenin başındaydı. Guangdong vilayeti ise 
29,238 milyon tonu aşan yem üretimiyle ikinci sıraya 
yerleşti.

Çin yem endüstrisindeki teknolojik akımlar
Çin yem endüstrisi, yemlerin sürdürülebilir bir biçimde 

geliştirilebilmesi ve müşterilere kaliteli, güvenli ve verimli 
yem ürünü tedarikinin devamı için aşağıdaki ana teknolojik 
gelişmelere odaklanmayı sürdürecek:

yazan: Weiguo Wang, Başkan, Çin Hububat ve Yağ Birliği Yem Bölümü, Çin

Çin yem 
endüstrisi: 
Gelişmekte olan 
akımlar
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AGP’siz yem teknolojileri
Çin’de antibiyotik büyüme hızlandırıcılar 1 Temmuz 

2020’de resmi olarak yasaklanacak. Bu, birçok yem 
fabrikasında ve tarlalarda büyük zorluklar yaşanmasına 
sebep olacak. AGP ikamesi bazı teknolojiler Çin’de başarılı 
olsa da üretimle ilgili bütün ihtiyaçları karşılayacak etkili ve 
kapsamlı çözümler geliştirmek zorlu bir görev.

Protein kaynağı geliştirme ve kullanım 
teknolojileri

Çin dünyanın en büyük yem üreticisi olmanın yanı sıra 
karma yem üretimi için en çok soya küspesi tüketen ülke. 
Çin 2019’da 80 milyon tonu aşkın soya fasulyesi ithal etti. 
Çin’in gelecekte talepleri karşılama amacıyla yem üretimi 
için protein açısından daha zengin malzemelere ihtiyacı 
olacağı öngörülüyor. Dolayısıyla yerli soya fasulyesi üretimini 
artırmak, yeni ve kaliteli protein kaynakları bulmak ve yemde 
protein kullanımını artıracak yenilikçi teknolojiler geliştirmek 
ülke içinde gelişen çok önemli akımlardan olacak.

Yeni yem işleme teknolojileri 
Yeni yem işleme teknoloji akımları çoğunlukla yeni fiziksel 

işleme teknolojilerine ve biyo-işleme teknolojilerine odaklanacak. 
Bunların ilki enerji tasarruflu kaynakların kullanımını geliştirmek 
suretiyle geliştirilebilen yeni temizlik, özel öğütme, termal 
koşullandırma, ekstrüzyon ve kurutma teknolojilerini kapsıyor. 
İkincisi ise farklı hammaddeler ve yem ürünleriyle kullanılmak 
üzere, beslenme karşıtı komplikasyonları azaltabilen, maddelerin 
ön sindirimini mümkün kılan, besinsel profili ve tatları 
iyileştiren, işlevsel bileşenler üreten ve başka faydaları olan özel 
fermentasyon teknolojilerini kapsıyor.

Yem makineleri alanında yeni ileri teknolojiler
Yem işleme makineleri için teknolojik yenilikler üretim verimi, 

üretim maliyeti, yem fabrikalarının güvenliği ve kalitesi açısından son 
derece önemli. Yem makinesi teknolojileri şu faktörler temel alınarak 
analiz edilecek ve geliştirilecek: makinelerde daha yüksek enerji 
tasarrufu, daha güvenli makine teknolojileri, yem işleme makinelerinde 
ve üretim hatlarının tamamında akıllı kontrol teknolojileri.

Hızlı kalite tespit teknolojileri
Hammaddeler, yem katkı maddeleri, tamamlanmış ve 

tamamlanmamış ürünler için hızlı test teknolojileri, yemde 
kalite kontrol ve karar alma süreci açısından çok önemli. Yakın 
kızılötesi ve diğer zararsız test teknolojileri gelecekte yem 
endüstrisinde daha önemli bir rol oynayacak.

www.hydronix.com.trenquiries@hydronix.com

Hayvan Yemi,  
Tahıl ve Pirinç için dijital nem sensörü

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

Hydro-Mix XT

Hydro-Mix HT
Yüksek Sıcaklık

Hydronix 
Oluklama Sistemleri
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Aralık 2019’da, Milling and Grain 
dergisinden Roger Gilbert, Darren 
Parris ve Tuti Tan ile Zhengzhou 
Homes Cereal Engineering Co, 
Ltd. ve Zhengzhou Golden Grain 
Mechanical Engineering Co, 
Ltd. (“GG” olarak da biliniyor) 
şirketlerini ziyaret etme şansına 
eriştik. Şirket Başkanı Profesör 

Li Dongsen büyük bir nezaket göstererek bize, GG şirketinin 
geçmişinden bahsetti ve atölyeyi ziyaret ederek şirketin tarihteki 
gelişimini, operasyonlarının ölçeğini, eşsiz ürünlerini ve yenilikçi 
teknolojileri hakkında bilgi verdi. 

GG, Zhengzhou Tahıl Üniversitesi’nin (artık Henan Teknoloji 
Üniversitesi olarak biliniyor) temelini oluşturuyor. Şirket 
kuruluşundan bu yana kendini, müşterilere en yeni tahıl işleme 
teknolojilerini sunmaya, gıda sektöründekilere gelişmiş elektrikli 
otomasyon kontrol ekipmanları ve kişiselleştirilmiş çözümler 
tedarik etmeye adadı.

GG’nin sektördeki çoğu şirkete kıyasla eşsiz bir geçmişi var. 
GG ilk günlerinde ekipman imalatında uzmanlaşmak yerine 
müşterilere teknik danışmanlık ve genel tesis tasarımından 
elektrikli ve otomasyonlu kontrole, bütçe değerlendirmelerine 
ve mali değerlendirmelere, hammadde kullanımı analizine 
dek uzanan hizmetler sunan bir araştırma kuruluşu görevini 
üstlenmişti. 

GG ilgi görmeye başladıkça, kaliteli mühendislik çözümlerine 
yönelik talep GG’nin işin mühendislik kısmına odaklanan 
Zhengzhou Homes Cereal Company’yi kurmasına vesile 
oldu. Homes Cereal Engineering Company’nin gelişiminin ilk 
safhalarında, şirket mühendislik teknolojisinin geliştirilmesine ve 
iyileştirilmesine odaklandı. Bunun sonucunda da ülkenin dört bir 
yanındaki un değirmenlerinden birçok deneyimli profesyoneli bir 
araya getirerek uzman bir ekip kurdu.

GG sektördeki öncü mühendislik şirketlerinden biri olarak tahıl 
imalat endüstri zincirinin tamamının süregelen ve derinlemesine 
analizini yaptı ve sektörde görülen taleplerle gereksinimleri temel 
alan kendi tedarik zincir sistemini kurdu.

yazan: Wu Wenbin, Henan Teknoloji Üniversitesi, Çin

YENİLİKÇİ 
UN İŞLEME 
TEKNOLOJİSİ
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Böylesine etkileyici bir arka plana sahip olan şirket evrim 
geçirerek artık Golden Grain olarak bilinen kuruluşa dönüştü. 
GG zengin kuramsal ve pratik deneyimlerinin sonucu olan 
eksiksiz buğday işleme ekipman setlerinin, elektrikli otomasyon 
ve depolama çözümlerinin tedarikini gerçekleştirebiliyor. 
GG aynı zamanda anahtar teslim projelerin başından sonuna 
pürüzsüz ilerlemesini sağlayan kendi kurulum ve devreye alım 
servis ekibine sahip.

GG müşterilerine en iyi çözümleri sunmaya devam edebilmek için 
her yıl ARGE’ye yatırım yapmayı sürdürüyor. Üstlenilen ilk ARGE 
projelerinden biri, müşteriler için yeni bir haşere ilacı makinesinin 
ve un teftiş eleğinin ARGE süreciydi. GG’nin yakın zamanda 
geliştirdiği çözümler arasında optimize bir su kontrol sistemi, 
elektronik akış dengesi ve buğday mikseri bulunuyor. Şirket aynı 
zamanda yüksek donanımlı bir elektromekanik entegrasyon ürün 
serisi de yarattı. GG her zaman yenilikçiliği merkez alıyor ve bu, 
tesislerine yaptığımız ziyarette açıkça belli oluyordu.

GG’nin ülkenin birçok bölgesinde müşterilere sahip ve 
aralarında COFCO Group, Wudeli Group ve Malang Imam da 
olan 300’ü aşkın müessese bu şirketi kullanıyor. GG de müşteri 
memnuniyetini azami düzeye taşımak için bu kuruluşlarla iyi 
ilişkilerini sürdürmek niyetinde. GG uluslararası pazarda ise 
Malezya, Tayland, Endonezya, Vietnam, Filipinler, Güney 
Amerika ve Afrika gibi bölgelerde birçok anahtar teslim projenin 
uygulamasını başarıyla gerçekleştirdi. 

GG yeni teknolojilerle sektörde değişime öncülük eden bir 
şirket olarak un değirmenciliği endüstrisi için yenilikçi çözümler 
aramaya devam edecek. Şirket şu an, müşterilere her seferinde 
müthiş sonuçlar alınmasını sağlayan, kullanımı kolay, kaliteli 
ürünler sunma amacıyla özellikle teknolojik yenilikleri takip 
etmeye odaklandığını belirtiyor.

www.g-grain.com 
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Kemin’in amino asitli beslenme alanındaki geçmişinden 
ve Amino Asit Dengeleme konusunda firmanızın rolünden 
bahsedebilir misiniz?

Stefaan Van Dyck: Kemin amino asit dengeleme konseptinde 
tamamen öncü bir rol üstlendi. On yılı aşkın zamandır kendimizi 
amino asitli beslenmenin uygulanmasıyla ilgili en iyi ürünleri, 
araçları ve bilgileri sunmaya adadık. Müşterilere hem bilgimiz 
hem uygulamalarımızla hizmet ederek bu alanda uzman olarak 
tanındık. Deneyimli profesyonellerden oluşan ekibimiz müşteriler 
için bir referans noktası; bilimsel bulgularımızı onlara aktarıyor ve 
bu bulguları en iyi şekilde uygulamaya döküyoruz. On yılı aşkın 
uzmanlığımız ve saha tecrübemizle, bugün EMENA (Avrupa, 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika) pazarında, amino asit formülasyonu 
konusunda sözün bizde olduğunu söyleyebiliriz.

İşkembede işlem görmeyen lizini ve metiyonini tek bir 
tedarikçiden almak geviş getiren hayvan sağlığı açısından 
neden önemli bir adım?

Robert Hamilton: Günümüzde mandıracıların formüllerinde 
hassasiyeti, işletmelerindeyse verimi ve sürdürülebilirliği artırmak 
için gelişmiş çözümler talep ettiği inancındayız. Amino asit 
formülasyonları, bu gereksinimleri karşılamak açısından çok önemli. 
Ancak bu, ürünün ve teknik hizmetlerin uygulamadaki faydaları 
azami düzeye taşımak için birbiriyle yakın olarak çalışmasını 
gerektiren karmaşık bir konsept. 

Biz kendi prensiplerimizi belirledik ve amino asit konseptini 
mandıracılıkta kârı artırmak için uygulamanın yeni bir yolunu 
bulduk. Bu yolda birçok başarı hikayesi yazıldı ve müşterilerden 
olumlu dönüşler oldu. Kapsamlı hizmetler, çözüm önerileri ve 
teknik uzmanlığımızla geviş getiren hayvan beslenmesinde bir üst 
seviyeye tırmanıyor ve kendimizi mükemmelleştiriyoruz. Amacımız 
müşterilerle yakın çalışmalar içinde olmak, onlara yenilikler ve 
verimli çözümler sunmak.

Geviş getiren hayvanlar için metabolize edilebilen metiyonin ve 
lizinde en iyi kaynakları sunan tek şirketiz. Ömür Boyu Öğrenme 
programımız vasıtasıyla desteklenen, bilimsel olarak kanıtlanmış ve 
sürekli olarak saha koşullarında test edilen kapsülleme teknolojimiz 
ve temel teknolojilerimiz sayesinde bu iki madde kolayca sevk 
edilebiliyor ve pelet halindeyken stabil.

KESSENT nedir? Kemin’in diğer amino asit çözümleriyle 
nasıl bir uyum içinde?

Robert Hamilton: KESSENT™ verimliliği ve işletmelerinde 
sürdürülebilirliği artırmak isteyen modern mandıracılar için 
tasarlanmış yeni bir işkembede işlem görmeyen metiyonin kaynağı.

Bu ürün, granülde tekbiçimlilik, küreleştirme, özgül ağırlık 

ve parçacık ebadının kombinasyonunu sunan, tescilli temel 
teknolojilerimizle geliştirildi. Özel teknik koruma ile ideal 
temel teknolojinin eşsiz birleşimi, işkembede işlem görmeyen 
metiyoninimizde yüksek stabilite ve homojenlik sağlıyor. 
İşkembeden kaçıştaki yüksek oran ve bağırsaktaki yüksek 
sindirilebilirlik oranı, bu ana karakteristiklerin hayvanda azami 
düzeyde metiyonin alımına imkân verdiğini gösteriyor.

İşkembede işlem görmeyen amino asidi güvenilir 
kılan nedir? Kemin diğer imalatçıların sunduğu rakip 
ürünlerden nasıl sıyrılıyor?

Robert Hamilton: Piyasadaki birçok üründe, alınan sonucu 
olumsuz etkileyen biyoyararlanım sorunları var. Bu biyoyararlanım 
eksikliği beklenenden düşük verim alınmasına ve kar edilmesine 
yol açıyor. Biz, uluslararası bir referans haline gelmiş olan ve 
ürünlerimizin tesirini ve üstünlüğünü gösteren üç adımlı bir 
doğrulama işlemi geliştirdik. Bu da işkembe korumasını test etmek 
için tek ve en güvenilir araç. İlk adım deney ortamında, ikinci adım 
canlı içinde, üçüncü adımsa saha koşullarında uygulanıyor.

KESSENT’in üstünlüğü ve daha yüksek stabilitesi Ruminant In 
Vitro Release Model’ımızla kanıtlandı. Bu model bütün sindirim 
safhalarını simüle ederek farklı işkembede işlem görmeyen 
metiyonin katkılarının davranışlarını inceliyor. Deney ortamındaki 
ölçümlerde ürünün hem metiyoninden yüksek biyoyararlanım hem 
saha koşullarında yüksek stabilite sağladığını ve bunun sonucunda 
geviş getiren hayvanlar için formülasyonlarda metabolize edilebilen 
en yüksek metiyonin içeriğiyle sonuçlandığını saptadık. Kessent 
üretimde en iyi performans sonuçlarını üretiyor ve karlılığı artırıyor, 
peynir üretiminde verimi artırıyor ve geviş getiren hayvanlarda daha 
isabetli beslenme formülleri oluşturulmasına imkân veriyor. Bu, 
sayısız saha deneyinde, akademik deneyde ve endüstri deneyinde 
tutarlı bir biçimde ortaya kondu.

Anladığım kadarıyla Kemin’in amino asit sunusunun 
önemli bir parçası sunduğunuz teknik hizmetler. Bu 
hizmetler arasında neler var?

Robert Hamilton: Müşterilerimizin kârını azami düzeye taşımak 
için kalifiye ve deneyimli bir geviş getiren hayvan ekibimiz 
olduğu için gururluyuz. Bu ekiple amino asitli beslenmenin saha 
koşullarında en karlı biçimde uygulanması için doğru bilgileri 
ve teknik hizmeti sunabiliyoruz. Bu ekip Müşteri Laboratuvar 
Hizmetleri’miz (CLS) tarafından destekleniyor. Beslenme 
ve bütünlük değerlendirmesi için kişiselleştirilmiş bilimsel 
destek sunuyor ve münferit durumlar için doğru kapsama oranı 
hesaplamasını belirliyorlar. 

Müşterilerimize aynı zamanda Ömür Boyu Öğrenme Programı’nı 

Geviş getiren  
hayvanlarda amino  
asitli beslenmede öncü
yazan: Kemin Animal Nutrition and Health

Milling and Grain dergisi Kemin Animal Nutrition and Health EMENA’nın Birleşik Krallık ve İrlanda 
Teknik Satış Müdürü Bay Robert Hamilton ve firmanın Başkanı Bay Stefaan van Dyck’la konuşma 
fırsatı buldu.
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sunuyoruz. Bu program, bilimsel bulguları uygulamaya dökerken 
müşterileri destekleme amaçlı, kişiselleştirilmiş ve sürekli bir eğitim 
programı. Bu bilgiler en isabetli, verimli, sağlıklı, sürdürülebilir ve 
karlı formülün belirlenmesinde çok önemli bir rol oynuyor.

Programa katılan müşteri sayısı ve hem küresel hem mahalli 
seminer serilerimizdeki yüksek katılımcı sayısı, uzmanlaşmış 
kişilerin desteğine olan ihtiyacı yansıtıyor. Mandıracılık 
sektöründeki mevcut ve gelecekteki zorlukları konuşmak için hem 
sektörden hem akademiden uzmanları bir araya getiriyoruz. Bu 
seminerlerin başarısı, sürekli teknik desteğe ve mandıracılık sektörü 
için gelecek vizyonuna olan ihtiyacı gösteriyor.

KESSENT hangi pazarlarda bulunuyor?
Stefaan Van Dyck: KESSENT ürün yelpazesinin tamamı 1 Ocak 

2020’de AB ve Birleşik Krallık’ın her yerinde satışa çıktı. Ancak AB 
dışı ülkelerde KESSENT ürünlerine 1 Ocak 2020’den itibaren yerel 
ruhsatların alınmasıyla birlikte ulaşılabilecek.

İşkembede işlem görmeyen lizin ve metiyonin pazarıyla 
ilgili görüşleriniz nedir?

Stefaan Van Dyck: Pazar büyüklüğüne ve hem mandıra hem et 
sektöründeki yeni uygulamalara bakıldığında bu alanda büyük bir 
potansiyel olduğuna inanıyoruz. Yeni yaklaşımlar ve gelişmeler 
sayesinde sürekli olarak yeni fırsatlar yaratıyoruz. Lizin ve 
metiyonin pazarını geliştirdik ve bu pazarlara öncülük ediyoruz. 
Pazara nüfuz etmeyi sürdüreceğimize olan inancımız tam.

Amino asitlerin mandıra ve et sektörlerinde nasıl bir evrim 
geçireceğini düşünüyorsunuz? Sizce katkı kullanımının 
yeni takdir edilmeye başlayan faydaları var mı?

Robert Hamilton: Amino asit dengelemeye odaklanan araştırma 
makalesi sayısında artış görüyoruz. Bizler de üremeyi, sağlığı, 
sektörü, bağışıklık sistemini ve benzeri faktörleri göz önünde 
bulundurarak ve hayati besin maddeleri olan amino asitleri temel 
alarak ürünlerimizi formüle etmenin yeni yollarını arıyoruz.

Mandıracılık için hayvan besisinde karşılaşılan birçok zorluğu 
aşmak için teknik bilgiye ve iş birliğine çok ihtiyaç olduğuna 
inanıyoruz. Sektörümüzde profesyonelliğin ve kompleksliğin 
sürekli artması, henüz çözülmemiş sorunları aşmak için hem 
mevcut ürünlerimiz hem yenilikler açısından teknik desteğimizi 
artırmamızın en büyük sebeplerinden. Bu artan komplekslik, 
müşterilerimizle yakın ortaklıklar kurarak yüzleştiğimiz bir 
zorluk. Verimli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir geviş getiren hayvan 
endüstrisinin kalkınmaya devam etmesi için tek yok bu. Kemin 
olarak müşterilerimize destek vererek onları geviş getiren hayvan 
besisinde bir üst seviyeye taşımaya hazırız.

Kemin’in Ruminant Essentialities’i amino asit çözümleriyle 
kalmayıp farklı yem katkısı kategorilerini de içeriyor. Kemin geviş 
getiren hayvan pazarına bu kez ne gibi yenilikler sunuyor?

Robert Hamilton: Ruminant Essentialities, eksiksiz bir geviş 
getiren hayvan ürünü portföyünden oluşuyor. Bütün ürünler bilimsel 
olarak kanıtlandı ve saha koşullarında tekrar tekrar test edildi. 
Şirketimiz verimliliğe, isabetliliğe ve sürdürülebilirliğe odaklanıyor, 
çünkü mandıracılar her zaman bu parametreleri geliştirebilecek 
çözümler talep ediyor.

Aynı zamanda hayvan sağlığını, doğurganlığını ve üremesini 
iyileştirmeye de odaklanıyor, metabolik sağlık ve geçiş dönemleri 
için yeni çözümler geliştirmek için canla başla çalışıyoruz. 
Amacımız geviş getiren hayvan pazarına eksiksiz çözümler sunmak.

KESSENT ile birlikte ikinci nesil kapsüllü kolin klorür 
ürünümüz CholiGEM’i de piyasaya sürdük. Piyasadaki en yüksek 
konsantrasyona (%54) ve biyoyararlanım oranına sahip olan 
CholiGEM, Kemin’in sunduğu yeniliklerden sadece biri!

www.kemin.com
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Kendilerini tam tahıllı gıdaların 
tanıtımına adamış uluslararası 
kuruluşların ve bilim adamlarının 
ortaklığındaki Tam Tahıl 
Girişimi, tam tahıllı gıdaların 
diyet rehberlerinde öncelikli 
olması gerektiğini vurgulayan ilk 
"Uluslararası Tam Tahıl Günü" nü 
geçen yıl 19 Kasım’da açıkladı.

Tam tahıl ürünlerinin sağlık üzerindeki büyük yararları, yüksek 
oranda lifler ve besleyici içeriği ile sağlanır. Bu nedenle tam 
buğday unu üretiminde ve yakın zamanda çeşitli son kullanım 
uygulamalarında önemli bir artış ortaya çıkmıştır. Yine de 
endüstrinin ve mevzuatın, küresel tüketimi dikkate alarak üzerinde 
odaklanması gerektiği bazı açık noktalar ve sorunlar vardır.

Sağlık üzerindeki yararları
Tam tahılla bağlantılı olarak Kardiyovasküler hastalık, diyabet, 

obezite ve bazı kanser türleri de dahil olmak üzere birçok bulaşıcı 
olmayan hastalığın oluşma riskini azalttığına dair gittikçe artan 
sayıda bilimsel kanıt bulunmaktadır. En son yapılan 'Hastalıkların 
İncelenmesi Küresel Sorumluluğu', dünya genelinde kötü 
beslenmenin, tütün, yüksek tansiyon veya diğer sağlık risklerinden 
daha fazla ölümden sorumlu olduğunu göstermiştir. Bu duruma 
yol açan önde gelen beslenme faktörleri olarak düşük oranda 
tahıl tüketiminin, yüksek oranda sodyum tüketimine eş olduğu 
vurgulanmıştır.

Özellikleri
Tam tahıl unu genellikle protein değeri yüksek ve sonuç olarak 

iyi hamur dayanırlığına neden olan sert buğdaydan yapılır. Buğday 
çekirdeğinin dış kısımlarının kimyasal bileşenleri ve fiziksel 
özellikleri pişirme özelliklerini etkilemektedir.

Literatüre göre orta büyüklükteki kepekli partikül ekmek üretimi 
için en iyisidir. Buna karşılık küçük partikül büyüklüğü ise glütensiz 
uygulamalar için daha iyidir. Kepekli unun raf ömrü, sahip olduğu 

lipitler ve lipit parçalayıcı enzimlerin varlığı nedeniyle beyaz 
una oranla  daha kısadır. Lipolitik ayrışma, işlevsellik, lezzet ve 
beslenme özelliklerinde bir azalmaya yol açar. Tam buğday ununu 
stabilize etme stratejileri lipolitik enzim aktivitesini kontrol etmeye 
odaklanmıştır ve marjinal olarak başarılı olmuştur.

Üretim ve İşleme 
Tam tahıl unu, geleneksel aroma ve lezzet özellikleri nedeniyle 

değişik ev yapımı ve yassı ekmek türleri için dünyanın farklı 
bölglerinde hala tercih edilmektedir. Yeni sağlık trendleri için 
oluşan farkındalık nedeniyle ayrıca tam tahıl ekmekleri dünya 
genelinde tüketilmeye başlandı.  Günümüzde durum buğdayından 
elde edilen tam tahıl irmiği, tam tahıllı makarna ürünlerinin yapımı 
için çok tercih edilmektedir. 

Tam tahıl unu

Peter Marriott, Genel Müdür,  
Henry Simon Milling, UK

Faydaları, son 
gelişmeler ve 
zorlukları
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Tam tahıllı un üretimi, endüstriyel taş değirmenleri kullanılarak 
geleneksel öğütme yönteminin uygulanmasına dayanır. Bazı 
durumlarda,  öğütülmüş olan malzeme tekrar elenir. Bu yüzden 
elemeyi takiben daha kaba olan fraksiyon yeniden öğütülebilir ve 
kısmen daha ince ve düzgün öğütülmüş tam tahıllı un elde etmek 
için yeniden karıştırılabilir. Büyük tesislerdeki tam buğday ununun 
büyük bir bölümü, öğütülmüş fraksiyonların, buğday çekirdeğinin 
gösterdiği seviyeye getirilmesiyle üretilir. Bu durum, kepeği geri 
eklemeden önce daha ince kesilmesini  sağlar. İnce öğütülen kepek, 
pişirme işleminde daha az zorlayıcıdır ve daha lezzetli olur.

Sonuç
Tam buğday unuyla yapılan ürünlerin tüketimi son zamanlarda 

artış göstermiştir fakat bazı nedenlerden dolayı dünya genelinde 
tüketim oranı hala düşüktür. Kepekli tahıllar tam olarak tanımlanmış 
olmalarına karşın tam tahıllı ürünler henüz tanımlanmamışlardır. 
Tam tahıllı ürünlerin tanımlanmasında oluşan karışıklığın çoğu, 
bu gıdaların etiketlenmesindeki yetersiz veya mevcut olmayan 
düzenlemelerdir. Oturmuş bir tam tahıllı gıda tanımının olması, 
üreticileri büyük miktarda tam tahıllı gıdalar üretmeye, tutarlı ürün 
etiketlemesi yapmaya ve iletmeye teşvik ederken tüketicilerin 
tam tahıllı gıdaları kolayca tanımlamalarını ve tam tahıllı diyet 
önerilerine ulaşmalarını sağlayacaktır.

Değirmenciler ve tahıl gıdaları üreticileri de tam tahıl 
seçeneklerinin tedariğini arttırmakla yükümlü olabilirler. 
Değirmenciler ve tahıl gıdaları üreticileri rafine tahıl yerine tam tahıl 
unlarını kullanma teknolojisine ve bunun teknik bilgisine sahiptirler. 
Bu nedenle tüketicilerin beklentilerini karşılayan yeni sağlıklı tam 
tahıl ürünlerini piyasaya sürmek için yenilik yapabilirler.

www.henrysimonmilling.com
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Bir insan makine arayüzü (HMI) ya 
da basit bir düğmeli kontrol paneli 
kullanırken bazı faydalar sağladığı 
görülen kontrol sistemlerine 
aşinayız. Bir HMI'nin sağladığı 
temel avantajlardan bir kısmı 
yüksek verimlilik, güvenlik ve 
genel işlevselliktir. Buton paneli 
kolayca anlaşılabilir ve basittir ama 

idare ettiği sistemlerin karmaşıklık seviyesini ciddi biçimde 
sınırlayabilir. Diğer bir sınırlama da bir buton panelinin 
verimliliğinin sadece onu kullanan operatörün deneyimine bağlı 
olmasıdır.

Düğmeli kontrol panelleri
Tesisler çok uzun zamandır düğmeli ekipman kullanarak 

çalışıyorlar. Bu yöntem, bu sistemleri çalıştıran kişiler tarafından 
iyi bilinmektedir ve verimlilikleri, operatörün deneyimine, 
yeterliliğine ve odaklanmasına doğrudan bağlıdır. Butonlar basit 
olduğu için, bazen küçük sistemlerde kullanmak üzere ucuz bir 
çözüm olmaktadırlar. İdeal olarak, bir düğmeli panel yalnızca 
birkaç parça ekipman ile basit bir sistemde kullanılır. Örneğin 
yalnızca “başlat / durdur” düğmesini kullanarak küçük bir vakum 
ve alıcı sistemi çalıştırmak, anlaşılması daha kolay ve işlevsel 
olarak yeterli olabilir. 

Düğmeli paneller, sistem sadece birkaç ekipman daha fazla 
büyüdüğünde yetersiz kalmaya başlar. Birden fazla makine 
çalışırken, herhangi bir zamanda hangi makinenin çalıştığı her 
zaman net değildir ve bu durum 
sorunların tespit edilmesini 
kabus haline getirebilir. Düğmeli 
panellerin bir başka eksikliği de 
yeni operatörlerin, farklı işletim 
sistemlerinin tesisteki diğer 
sistemlerle nasıl etkileştiğini 
öğrenmelerinin zor olmasıdır. 

Bu durum, stajyerin sistemi 
kullanmayı öğrenmesi için 
gereken eğitim süresinin 
uzamasına ve dolayısıyla da 

üretimin yavaşlamasına neden olur. Düğme panellerindeki 
diğer eksiklikler ise belgeleme alanında ortaya çıkar. Panelde 
bir ekran bulunmadığından ağırlık, akış hızı ve bunun gibi 
şeyleri belgelemek için tesisteki her ekipmana gitmek gerekir. 
Ayrıca düğmeli panelde bir sorun ortaya çıktığında panel kapısı 
açılmalıdır. Bu durum canlı voltaj nedeniyle güvenlik tehlikesi 
oluşturabilir ve eğer panelin enerji kaynağı kesilmişse sorunun 
giderilememesine neden olabilir.

HMI kontrollü paneller
Fabrikadaki işlemler ve kontrol sistemleri daha karmaşık hale 

geldikçe, kontrol panellerinde grafik bir ekran bulunmasının 
neredeyse tüm durumlarda en iyi çözüm olduğu açıktır. Ayrıca, 
bir ekstrüder / kurutucu sistemi gibi birbirleriyle iletişim halinde 
olması gereken sistemler, verimli bir şekilde çalışmak için bir 
ekrana ihtiyaç duyarlar. Çoğu durumda, birden fazla ekipmana 
sahip bir sistemin tamamı, iyi entegre edilmiş bir HMI ekran 
tarafından çalıştırılabilir. 

HMI'ları kullanarak üretimi ve test etmeyi en üst düzeye 
çıkarmak da daha kolaydır. Çünkü birçok veri ekrandan 
değiştirilebilir. Üretim düzeyleri ve verimlilikleri dahil olmak 
üzere operatörün belgelendirmesi gereken tüm verileri gösterecek 
şekilde ekran ayarı yapmak mümkündür. Ürün partisini izleme, 
ağırlıklar, akış hızları ve trend bilgileri, bir HMI ile belgelenen 
en yaygın bilgi türlerinden bazılarıdır. HMI, sorunları daha 
kolay gidermek için hatalar ve uyarılar içerecek biçimde de 
tasarlanabilir. Aslında, HMI panellerinin özellikleri bir sistemin 
gerçek ihtiyaçlarını aşabilecek yetidedir. 

Seçeneklere 
bakmak: 
Basmalı düğme 
ya da HMI dijital 
ekran kontrolleri

Gary Roberts, Automation, Northwind, ABD
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Bir HMI ekranı için program dosyası, projenin elektrik tesisatı ile aynı anda 
geliştirilebilir. Dosya sistemin başlama aşamasında yüklenebileceğinden, bu durum 
teslim süresinin kısalmasını sağlayabilir. Büyük ve karmaşık sistemlerde, bir HMI 
paneli için kablolama da çok daha temiz ve daha güvenli bir şey olabilmektedir. HMI 
panelinin kapısında yalnızca bir ethernet kablosunun çalıştırılması gerektiğinden, 
benzer işlevsellik elde etmek için gerekli olacak çok sayıda düğmenin kablolanmasına 
kıyasla kablolama miktarı büyük ölçüde azalır.

HMI’ın bazı kusurları, yüksek maliyet ve kötü kullanım koşullarında oluşan 
muhtemel bozulmalardır. Sert kimyasalların kullanıldığı veya diğer bazı elverişsiz 
koşulların bulunduğu sistemler için, daha sağlam bir basma düğmesi seçeneği 
önerilebilir. Bunu önlemenin bir diğer yolu uygun bir ortamda bulunan bir HMI paneli 
ile bağlantılı ve daha elverişsiz ortamda bulunan bir düğmeli panel kullanmaktır. 
HMI’ların çoğu oldukça sağlam olmasına rağmen, ekranlar uzun süreli kötüye 
kullanıma dayanamayabilir ve  HMI panelleri daha fazla işlevsellik sunarken, çok 
küçük sistemler için uygun maliyetli olmayabilirler.

Geliştirilmiş düğme sistemleri 
Bir HMI’I kullanmak için daha sonra eklemektense projenin başlangıcında (tasarım 

aşamasında) buna karar vermek aslında daima daha iyidir. Bununla birlikte, bir HMI'nın 
avantajlarını elde etmek için eski bir düğmeli paneli bir ekranla geliştirmek mümkündür. 
Düğmeli bir panelden HMI paneline geçerken, çizim paketlerinin fiziksel kopyaları 
ekrandaki program dosyasında toplanabilir. Böylece bulunması zor olan I / O etiket 
bilgilerini kullanıcı kolaylıkla bulabilir. Ayrıca çizim setleri normal üretim sırasında 
kaybolup hasar görürken, bir HMI'da bulunan program dosyası bilgi depolamak için 
daha uygun bir ortam sunar. 

Bir HMI ekranı genellikle panel için gerekli olan boyutun büyüklüğünü azalttığından, 
yeni bir panel satın almak genellikle gereksizdir. Geliştirilmiş bir sistemde düğmeler 
tarafından bırakılan delikleri ortadan kaldırmak ve HMI ekran ekranına uyum sağlamak 
için yeni bir kapı sipariş edilmesi gerekebilir.

Özet 
Özet olarak düğmeli panelin en önemli avantajı özellikle küçük, basit işlemler için 

basit ve tasarrıflu olmasıdır. Ancak, bu genellikle yalnızca 8-10'dan daha az düğmeyle 
çalıştırılabilen sistemler için geçerlidir. HMI panelinin uygulanması daha pahalı olsa 
da, bir ekran kullanarak çok daha büyük sistemleri idare etmek mümkündür. Ayrıca bir 
sistem ekranının bulunması dokümantasyon ve bilgi kullanmayı daha fazla ve kolay 
hale getirir. Üstelik bir HMI ekranı düğmeli bir panelden daha güvenlidir. Proje için 
hangi türdeki panelin doğru olduğunun kararı, kontrol edilecek sistemin büyüklüğüne, 
sistemin ne kadar işlevselliğe ihtiyaç duyduğuna ve proje bütçesine bağlıdır.

www.northwindts.com
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Bruks Siwertell Başkanı Per Karlsson, 
yarının ithalat terminalleri daha 
yüksek derecede entegrasyon ve 
dijital teknolojiye sahip olacağını ve 
gemilerin tam otomatik sistemlere 
zamanında ulaşması için dinamik 
hız ayarını mümkün kılacak yüksek 
verimlilikteki boşaltma sistemlerinin 
kritik bir bölüm olacağını açıklıyor.

Genellikle limanların etrafında yığılma gösteren nüfusun yüksek 
oranda artışı dünya çapında değişim yaratacak. Limanlarda 
yalnızca daha yüksek düzeyde entegrasyon ve dijitalleşme ile 
otomatik sistemlerin kullanımını görmeyeceğiz, aynı zamanda 
teknoloji kullanımında da bir değişim yaşandığını göreceğiz. 
Değişiklik olmadan talebi karşılayamayacağız.

Yarının limanları farklı görünecek. Bazı eski ve kullanışsız 
yöntemler zamanını doldurmuş ve yerlerini daha iyilerine  
bırakmış olacak. Limanlar, gemilerin hızlarını dinamik olarak 
ayarlayabilmelerini sağlayan potansiyel olarak daha yavaş 
buharlı, doğru ve gerçek zamanlı veriler sunan daha akıllı 

sistemler kullanacak ve bu yüzden artık yalnızca iskeledeki 
bir noktaya demirlemek için beklerken daha fazla yakıt 
yakmayacaklar. Bu akıllı sistemler sayesinde terminallerin limana 
bağlanan intermodal hizmetleri, örneğin boşaltılan bir gemiyi 
karşılamaya hazır bekleyen kamyon ve demiryolu vagonlarının 
da tam entegrasyonu kolaylaşabilir. Zaten iskelede ve terminalde 
kapasite oluşturmaya uğraşan yeni çimento, gübre ve tahıl 
projeleri için açık bir pazar eğilimi olduğunu görüyoruz.

Bu durum malzemenin gemiden boşaltılma ve alıcı bir sisteme 
aktarılma süresini en yüksek hıza çıkararak kuru dökme ürünlerin 
depoda bekleme süresini en aza indirir. Bu sadece verimli olmakla 
kalmaz, aynı zamanda terminaldeki malzeme depodan ne kadar 
hızlı taşınırsa, veya tamamen geçirilirse, finansal dönüşüm de o 
kadar hızlı olur. 

Dört milyar büyüme
Bugünün dünya nüfusu yaklaşık olarak yedi milyardır. Ancak 

Birleşmiş Milletler (BM) 2100 yılına kadar bu rakamın on bir 
milyara çıkacağını tahmin ediyor. Bu yalnızca gıda ve enerji 
gibi temel ihtiyaçlar için öngörülen talep açısından değil, aynı 

Bruks Siwertell, İsveç

Yeni, entegre hub bağlantı noktaları 
yüksek verimlilikte boşaltma ekipmanı 
gerektirir 
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zamanda hammaddeler için altyapı inşa etmek açısından da çok büyük bir artış. 
Yalnızca tahıl için, uluslararası deniz ticaretinde yılda yaklaşık 600 milyon metrik 
tona eşit olan talebin yılda yaklaşık yüzde 1,5 ila 2 oranında artması bekleniyor. 
Ancak, 2017 yılında yıllık artış yüzde yedi kadar yüksekti.

Bu talebin karşılanması, 28 ülkenin iklim acil durumu ilan ettiği zamana denk 
gelecektir. Toplu nakliye uygulamaları ve endüstri üzerinde bir bütün olarak hiçbir 
zaman daha fazla çevresel inceleme yapılmamıştır.

Bunun sebebi gelecekte limanlarda daha az vinçli boşaltıcı olmasına dayanıyor. Toz 
emisyonları ve bir yükün yüzde ikisine kadar çıkabilen yüksek orandaki döküntüler, 
özellikle tozlu yükler ve ağır sevk sırasında bozulması öngörülen hassas malzemeler 
için bunları kabul edilemez hale getirecektir.

Kuru yük sevkiyat ekipmanı, özellikle zincir, zincir ve kova ve helezon boşaltıcılar 
gibi mekanik sistemler uzun bir hizmet ömrüne sahiptir. Bu nedenle bu nedenle 
kuru dökme yük taşıyıcıları artık daha dikkatli seçimler yapmalıdır. Bu kararlar bir 
terminalin uzun vadedeki istikrarlı tutumunu, kapasitesini, kullanımını ve çevresel 
etkisini etkileyecektir. Tüm faktörlerin dikkate alınması gerekir.

Bunu göz önünde bulundurarak, en yüksek performanslı ekipman standart hale 
gelmelidir. İyi bir nedenden dolayı Siwertell boşaltıcılarının bu pozisyonu alması 
gerektiğini görüşeceğiz.  

Her ekipman her malzemeyi boşaltamaz. Ancak bazıları diğerlerinden çok daha az 
uygundur. Örneğin, kovalı zincir boşaltıcılar, büyük ağırlıklarının maliyetli olması 
nedeniyle tahıl taşıma için kullanılmazlar. Boşaltıcının kendisi dikey ve yatay 
konveyör arasındaki aktarmada tamamen kapalı olmadığından toz kaçırabilir. Bu tip 
boşaltıcılar daha çok yüksek kapasiteli kömür boşaltımında kullanılırlar.  

Zincir boşaltıcılar kapalıdırlar ama bazı malzemeler için bir takım önemli 
dezavantajları vardır. Pnömatik boşaltıcılara benzer şekilde, zayıf çelik yapıları 
nedeniyle herhangi bir kazı kuvvetine dayanma yetenekleri yoktur ve bu da onları 
herhangi bir sıkıştırılmış kütle için kullanışsız kılar. Zincir boşaltıcıların kömür gibi 
malzemeler için kullanılmamasının ana nedeni budur. Verimli bir boşaltma için kazı 
kuvvetinin gerekli olduğu gübreler ve soya küspesi için ne pnömatik ne de zincir 
boşaltıcılar kullanılmaz. Eğer bunlar kullanılacaksa yükleyicilerden ve kazıcılardan 
son derece kapsamlı yardım alınmalıdır. 

Birden fazla malzemenin taşınması
Siwertell helezon boşaltıcılar, kükürt gibi oldukça uçucu malzemeler de dahil olmak 

üzere birçok farklı dökme malzemeyi işleme kapasitesine sahip piyasadaki tek kapalı 
sistemlerdir. Siwertell boşaltıcı donanımları, dünya çapında kömür, biyoyakıt peletleri, 
tuz, çimento, her türlü tahıl ve soya küspesi ve tüm gübre çeşitleri de dahil olmak 
üzere 45'ten fazla farklı dökme ürün taşır.

Aynı zamanda dökme malzeme dışında da çok yüksek kapasitelerde boşaltma 
yapabilmektedirler. Siwertell helezonlu gemi boşaltıcılarının sunduğu yüksek 
kapasiteli mega terminallerin İngiltere’nin Liverpool şehrinde bulunan donanımı tahıl 
taşımada saatte 1.800 ton kapasiteye sahiptir ve 75.000 dwt’lik gemilerin boşaltımında 
ortalama yüzde 70 kapasite elde eder ve Brezilya'daki Amazon Nehri üzerinde 
bulunan transfer terminalleri mavnalardan ortalama yüzde 75 verimlilikle saatte 
1.500 ila 1.700 ton arasında soya fasulyesi boşaltır. 

Diğer malzemeler için ABD'de Teksas'ta bulunan bir Siwertell çimento boşaltıcının 
nominal kapasitesi saatte 1.500 tondur ve Vietnam'daki Ha Tinh çelik tesisinde 
bulunan iki boşaltıcının termal ve metalürjik kömür taşımadaki kapasiteleri her biri 
için satte 2.400 tondur.  Her ikisi de kendi dönemleri için çığır açtılar. İlki 2006 yılında 
piyasadaki en yüksek çimento işleme oranlarını kaydetti ve ikincisi, çelik endüstrisi 
için özel Siwertell kömür boşaltıcılarının ilk kurulumuydu. Siwertell boşaltıcıların 
dünyadaki herhangi bir müşterinin her türlü ihtiyacını karşılayabileceğine inanıyoruz 
ve vidalı boşaltıcılarımızın piyasadaki diğer boşaltma sistemlerinden çok daha verimli 
ve çevre dostu olduğunu iddia ediyoruz. Tahıl işleme, Siwertell'in pnömatik gibi 
geleneksel boşaltma sistemleriyle iyi rekabet ettiği bir alandır. Her ikisi de tamamen 
kapalıdır. Bu da toz veya yükün  saçılmaması demektir. Fakat karşılaştırma buraya 
kadardır. Siwertell sistemleri, çevreyi olumlu etkileyecek olan önemli ölçüde daha 
yüksek kapasite, verimlilik ve daha düşük güç tüketimi sağlar.

Tahıllara hassas davranmak
Ayrıca başka faydalar da sunmaktadırlar. Siwertell boşaltıcıların boşaltma hızı, 
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konveyördeki malzeme 
parçacıkları arasında çok 
daha az çarpışma olmasını 
sağlayarak bozulma oranlarını 
önemli ölçüde azaltan pnömatik 
boşaltıcıların sunduğu hızın 
sadece yüzde 10'udur. Bu 
özellikle soya fasulyesi, mısır, 
alümina, odun peletleri ve diğer 
benzer hassas malzemeler için 
önemlidir.

Tahıl parçacıklarından daha 
küçük olan ve ince taneler 
olarak bilinen tozlu kırık 
parçaların ortaya oluşması 
nedeniyle boşaltıcı tahıl gibi 
malzemeleri taşırken hafif bir 
dokunuş kullanmalıdır. 

İnce parçacıklar birçok 
kargo türü için sorun 
oluşturmaktadırlar ancak 
tahıl taşımada tahılın 
havalandırılmasını zorlaştırır, 
bozulma oranını ve toz 
emisyonunu arttırabilirler. 

Ayrıca ince parçacıkların 
öğütme işleminden önce 
çıkarılmaları gereklidir. Bu 
nedenle varlıklarının bir bütün 
olarak tahıl işlemede önemli bir 
ikincil etkileri vardır. Bir tahıl 
nakliyesinde yüksek oranda 
ince parçacığın bulunması, 
taşıma kalitesinin düşmesi 
anlamına gelebilir.

Kargo erişiminin 
verimliliği

Kargonun bozulması 
pnömatiklerin bir 
dezavantajıdır, diğeri de ambara 
erişimdir. Siwertell helezonlu 
boşaltıcılar bir geminin 
ambarının tüm köşelerine 
ulaşabilir. Bunun nedeni, yatay 
konveyördeki hareket aralığı ve 
dikey kolun sarkaç kabiliyetidir. 
Bu da yükleyicilerden gelen 
desteğin minimumda tutulduğu 
anlamına gelir.

Aksine, pnömatik boşaltıcının 
bir ambara erişimi çok 
sınırlıdır. Çünkü dikey kol 
sadece ambar ağzı alanında 
çalıştırılabilir. Bazı sarkaç 
hareket kabiliyetine sahip 
pnömatik boşaltıcılar vardır, 
ancak bu tip boşaltıcıların hala 
kazma kuvveti kabiliyetinin 
çok düşük ya da hiç 
olmamasıyla ilgili kısıtlamaları 
vardır. 

Bugün, çoğu tahıl, 60.000 
dwt'ye kadar olan gemilerden 
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boşaltılmaktadır ve pnömatik ve Siwertell vidalı boşaltıcılar arasında yükleyici 
yardımına duyulan ihtiyaç açısından önemli bir fark vardır. Örneğin, 60.000 dwt 
tam yüklü bir gemide yaklaşık 45 derecelik bir dayanma açısına sahip olan tahıl 
ile, hareket sınırlamaları nedeniyle bir pnömatik boşaltıcı kullanıldığında, bir 
yükleyicinin yardımı yüzde 18'e ya da yaklaşık 11.000 metrik tona yakın olacaktır. 
Karşılaştırıldığında, aynı koşullar altında, bir Siwertell boşaltıcı yüzde beşten daha az 
bir yükleyici yardımı kullanır ve yatay duvarlı mavnalarda, yükleyici ihtiyacı yüzde 
ikinin altında kalacaktır.

Siwertell boşaltıcıların malzemeye bağlı olarak yüke yaklaşık bir metre 
daldırıldıklarında tam kapasiteyle çalışabilecek farklı giriş cihazları da vardır.

Bir pnömatik boşaltıcının, bir Siwertell boşaltıcıya eşdeğer bir verimlilik oranına 
yaklaşabilmesi için bile tamamen yükleyicilerin etkin yardımına bağlı olması 
gerekmektedir. Ancak, büyük yükleme kullanım oranlarının toplam işletme maliyetleri 
ve çevre üzerinde olumsuz bir etkisi vardır ve çift sevkiyat nedeniyle tahılın kırılma 
seviyesi daha yüksektir. 

Ayrıca, pnömatik boşaltıcılar bir operasyonun başlangıcında maksimum 
kapasitededirler. İçi boş borular ambarın daha derine inmek için uzatıldığında güç 
tüketimi artar çünkü pompaya olan mesafe artmaktadır. Üstelik emme borusuna hava 
sızdığında geçici olarak boşaltma kapasitesi çok düşük bir seviyeye düşür ve çığ etkisi 
de oluşabilir.  

Güç tüketimi ve boşaltma verimliliği bir vida tipi boşaltıcı ile karşılaştırıldığında 
normalde bu dikkate alınmaz. Bir Siwertell boşaltıcı için, boşaltma mesafesi tüm 
boşaltma işlemi boyunca aynıdır, verimlilik oranları ve kapasiteler tutarlı kalır ve çok 
yüksek kapasitelerde çalışıldığı sırada etkili giriş besleyici kargo çığlarının ambardaki 
etkisini ortadan kaldırır.

Ortalama kapasiteden söz edecek olursak, makinenin temiz seviyesine kadar, süpürme 
hariç olmak üzere bu her zaman farklı ambarlar arasındaki tüm hareketleri içerir 
Örneğin, her biri saatte 2.200 ton nominal kapasiteye sahip iki Siwertell boşaltıcı ile 
80.000 dwt'lik ve kömürle dolu bir gemide yapılan bir performans testinde gemiyi 
tamamen boşaltmak için geçen süre, süpürme hariç tutularak yüzde 77'nin üzerinde 
ortalama kapasite üretildi

Buna ek olarak nominal kapasite artarsa, temizleme kapasitesi ile nominal kapasite 
arasındaki daha büyük farklar nedeniyle yüksek ortalama kapasiteyi korumanın daha zor 
olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. 

Pnömatik boşaltıcıların gemilerde buna benzer verimliliklerde çalıştığını düşünüyoruz, 
ancak bunlar, farklı ambarlar arasındaki tüm hareketleri hariç tuttuklarından bu da çok 
daha düşük bir toplam verimliliğe dönüşmektedir. 

Yeni liman mobil alternatifleri
Potansiyel olarak terminalleri veya iskele alanlarını paylaşan bazı operatörler için 

büyük, sabit kurulumlar uygun değildir. Bu tür durumlarda, geleneksel bir pnömatik 
sistem ile bununla ilgili dezavantajların olması gerekmez. Yeni bir boşaltıcı daha 
mevcut; Siwertell liman-mobil boşaltıcı. Özellikle tahıl işleme için çok uygundur ve bir 
Siwertell boşaltıcısının tüm avantajlarını mobil bir formda birleştirir.

Liman-mobil boşaltıcı, pnömatik bir boşaltıcıdan daha yüksek bir verimlilik sunar, 
daha az yükleyici yardımı gerektirir ve daha az enerji kullanır. Bu nedenle işletme 
maliyetleri düşüktür ve çevre dostudur. Aynı zamanda daha güvenli, daha sessiz ve 
daha düşük bakım gereksinimlerine sahiptir. Buna ek olarak, daha üstün kapasite ve 
verimlilik nedeniyle liman işletmecisinin yıllık hacimlerden daha fazla yararlanma ve 
iskele alanını boşaltma imkanı sunar ve bu da limanın kullanım oranını ve karlılığını 
artırabilir.

Yarının Terminalleri
Gelecekte, artan nüfus nedeniyle terminaller daha yüksek bir oranda yıllık hacimleri 

karşılamak zorunda kalacak ve limanların kullanım oranları iyileşmek zorunda olacak. 
Bunu başarmanın tek yolu ise boşaltma oranlarını ve/veya boşaltma verimliliklerini 
arttırmaktır ve bunun için en düşük maliyetli yol, bir veya iki yüksek kapasiteli boşaltma 
ünitesine sahip bir terminal tasarlamaktır.

Bu terminaller çok verimli olmalı, gemi boşaltma sürelerini en aza indirmeli ve 
terminalin operasyonel kârını en üst düzeye çıkarmalıdır. Aynı zamanda dökülme 
yoluyla hiçbir malzemenin boşa harcanmamasını sağlayarak, çevreyi ve karlılığı 
olumsuz etkilerden korumalıdır. Siwertell boşaltıcılar, taşıdıkları malzeme ne olursa 
olsun pazardaki lider konumundaki verimlilikleriyle saatte 150 ton ile 3.000 ton 
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arasında kapasiteye sahiptirler. Buna karşılık, 
pnömatik boşaltıcılar, tahıl işlenirken bir boru 
ile yaklaşık saatte 600 ile 800 ton arasındaki 
kapasiteyle sınırlıdırlar.

Pnömatik boşaltıcı, yıllık girişin düşük 
olduğu limanlarda iyi çalışır, ancak 
mevcut veya yeni bir liman terminalinin 
genişletilmesi gerekiyorsa, bu boşaltıcı bir 
alternatif olamaz. Yüksek hacimli terminaller, 
işletim maliyetlerini minimum tutmak ve 
daha düşük çevresel etki sağlamak için 
yüksek kapasiteli ve verimli sistemlere ihtiyaç 
duyacaktır.

Yiyeceklerden uzaklaşırsak, artan insan 
nüfus da daha fazla enerjiye ihtiyaç 
duyacaktır. Fosil yakıt yakmanın bazı 
etkilerini hafifletmek için biyoyakıta küresel 
olarak geçiş talebinde de büyük bir artış 
gözleyeceğiz. Bununla birlikte, biyoyakıt 
peletleri kömürün kalorifik değerinin sadece 
dörtte üçüne sahip olduğundan aynı enerji 
üretimi için daha büyük miktarların yakılması gerekir.

Günümüzde peletler kepçe, pnömatik veya helezonlu 
boşaltıcılarla boşaltılmaktadır. Peletler çok tozlu ve bozulmaya 
karşı hassastırlar. Bu durum çevresel etkiler nedeniyle kepçe ile 
taşınmaya uygun değildirler. Pnömatik boşaltıcıların kapasitesi 
sınırlıdır ve boşaltıcıdaki malzeme akış hızı nedeniyle malzemeler 
yüksek oranda bozulmaya uğrar. 

Siwertell boşaltıcı, saatte 2.000 ton kadar sürekli nominal 
biyoyakıt taşıma kapasitesi sunabilir. Avrupa'nın önde gelen 
biyoyakıt kullanıcısı olan İngiltere'deki boşaltma peletleri için 

bugünün endüstri standardı oranı saatte 1.200 tondur. Bu, daha 
önce ülkeye teslim edilen ve İngiltere'de yıllık toplam odun peleti 
ithalatının yüzde 70'ini gerçekleştiren beş Siwertell boşaltıcıya 
dayanmaktadır. Şu an halihazırda bu yüksek kapasiteli biyoyakıt 
boşaltıcılarının kullanımını ve operatörlerini görüşüyoruz. 

Günümüzde yüksek kapasiteli, verimli boşaltma ihtiyacı çok 
acildir ve operatörleri yarının olağanüstü ihtiyaçlarını karşılamak 
için bilinçli seçimler yapmaya ve geleneksel yaklaşımlara 
güvenmemeye yönlendiriyoruz.

www.bruks-siwertell.com 
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YOUR GLOBAL PARTNER

There’s a new school on the block! 
It’s the Online Milling School - 12 1.5-hour sessions over a 3-month 

rolling basis for feed mill employees to sharpen their knowledge 
and understanding of all aspects of the milling process. Delve in 

and out to accumulate your 12 unique sessions for a ‘Certificate of 
Achievement’ 

First session 

‘An Introduction to Online Milling School: Grinding 
and Conditioning Overview’ 

on Tuesday June 30, 2020  

For more information visit:

mymag.info/e/875
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Vaughn Entwistle, Şef Editör, Milling and Grain

Yenilikçi teknoloji  
tahıl kurutma pazarına girdi

Yenilikçi teknoloji, tüketicilerin, 
endüstrilerin veya işletmelerin 
çalışma şeklini önemli ölçüde 
değiştiren bir yeniliktir. Fakat Pazar 
böyle olduğu için yenilikçi teknoloji 
tamamen başarılı değil. Bazen bunun 
nedeni mevcut üreticilerin köklü ve 
riskten kaçınan müşterilere alışkın 
olmalarıdır. Bazen de teknoloji 

etkileyici görünüyor ama hala tutunmakta zorlanıyor ve bazen de 
yenilikçiler zamanlarının biraz ilerisindeler.

Geleneksel gazlı tahıl kurutucular
Piyasada bulunan tahıl kurutucularının çoğu gaz kullanır (tipik 

olarak NG veya genellikle şişelenmiş LPG gazı). Gaz kurutucusu 

üretenler, enerji tasarrufu yapan, yüksek bir verime sahip olan ve 
tahılları yakmayan veya zarar vermeyen tahıl kurutucuları sunarak 
birbirleriyle rekabet ederler. Ama şimdi bir oyunu değiştirebilecek 
yeni bir teknoloji var.

‘Radyo frekanslı kurutucu’ ile tanışın 
DryMax, Amerika’nın Minnesota bölgesinde kurulu bir şirket. 

Onu diğer kurutucu şirketlerinden ayıran şey, tahıl kurutmak için 
kullandığı çığır açıcı yeni teknolojisidir. DryMax benzersiz "kuvvet 
alanı" teknolojisini radyo frekanslı kurutma olarak tanımlıyor. İlk 
başta dev bir mikrodalga fırın gibi görünebilir. Patlamış mısır için 
kullanılan teknolojinin aynısı, ama değil. 'Kuvvet alanı' teknolojisi, 
nasıl çalıştığı ve potansiyel avantajları hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için şirket kurucusu Kevin Eichhorn ile bir röportaj yaptım.
MAG: Teknolojinizin dev bir mikrodalga fırından farkı nedir?
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Eichhorn: Radyo dalgalarını kullanıyor olsak da bu bir mikrodalga 
fırın değil. Bu, radyo spektrumunun farklı bir parçasıdır. Çok 
yumuşak olan ve tahılları mikrodalga fırınların yaptığı gibi 
ısıtmayan uzun dalgalı radyo dalgalarını kullanıyoruz.

MAG: Tahılın kalitesi kurutma işlemi sırasında ve gazlı 
kurutucunun tipine göre önemli ölçüde etkilenebilir. Tahıl kalitesi 
üzerinde zararlı etkisi olan en önemli değişkenlerden ikisi, 
maksimum çekirdek ısısı ve kurutma oranıdır. Örneğin, kurutma 
hızından ve çekirdek sıcaklığından ötürü kaba pirinçten elde 
edilen verim önemli ölçüde etkilenir. Bununla birlikte, mısır ve 
buğday yüksek çekirdek ısılarına daha az duyarlıdır ve izin verilen 
maksimum çekirdek ısısı, ürünün son kullanımının bir işlevidir. 
Radyo dalgaları tahılın kurumasını nasıl etkiliyor?

Eichhorn: Gaz kurutucuları ile karşılaştırıldığında, daha yumuşak 
radyo dalgaları içeriden dışarıya kurutma yapar ve ürünün ısısını 
çok az yükseltir. Bunun yerine H2O’yu parçalıp havaya bir fan 
sistemi tarafından su buharı olarak taşıyarak çalışır.

MAG: Gıda güvenliği daima önemli bir konu olmuştur. Gazlı 
tahıl kurutucularının, gıda açısından güvenli gaz kullanmaları 
gerekmektedir.  DryMax bu gıda güvenliği gereksinimlerini 
karşılıyor mu?

Eichhorn: Evet. Bu nedenle radyo dalgalı kurutucularımızın propan/
gaz karşısındaki faydalarını tartışmayı dört gözle bekliyoruz. 
Gaz ne kadar 'güvenli' olursa olsun, hala gıda zincirimize 
girmekte ve hiçbir gaz emisyonu güvenli değil. 'Güvenli' gazdan 
bahsetmelerini sağlayan şey aslında hiçbir alternatifin olmadığı 
gerçeğidir. Bu bir yanılgıdır ve uzun yıllardır kanser ve diğer 
rahatsızlıklara neden olmaktadır. DryMax bunların hepsini 
değiştiriyor.”

MAG: DryMax sistemi yığınları ve/veya sürekli akışı kaldırabilir mi? 

Eichhorn: Şu anda sürekli akış üzerinde çalışmak daha iyi çünkü 
yüzlerce farklı kutu boyutuna uyacak bir sistem yapmaya 

çalışmak yerine bu sistemleri modüler ve 
genişletilebilir yapabiliriz.

MAG: Açık bir soru, DryMax çözümünü enerji tüketimi 
açısından eşdeğer kapasiteli bir gazlı tahıl kurutucusuyla nasıl 
karşılaştırırsınız? 

Eichhorn: Enerji kaynaklarını ve maliyetlerini karşılaştırmak zor 
fakat yalnızca elektrik tabanlı olduğumuzu düşünürseniz, yaygın 
kurulum, pazarlık oranları, Ag ve elektrifikasyon girişimlerinde 
indirimler ve propan için sezonluk kısıtlama ya da fiyat artışı 
olmaması nedenlerinden dolayı uzun vadede tasarruf etmek 
mümkündür.

MAG: ‘Kuvvet alanı’ teknolojisi kullanılarak ne tür ürünler 
kurutulabilir? 

Eichhorn: DryMax sistemi esnektir. Şirket 2018 yılında pirinç, arpa, 
soya fasulyesi, buğday ve diğer yaygın tohumlar da dahil olmak 
üzere kurutma tekniklerini geliştirmiştir. 2019'da bu teknoloji 
yonca, gübre, kenevir, küspe, odun hamuru ve diğer biyokütle, 
gıda işleme ve münisipal kuru atıkta başarıyla kullanıldı.

 Kurutucularımız her malzeme türü için farklı görünmektedir. 
Bununla birlikte, patentli teknoloji, ıslak bir ürünün girdiği ve 
“kafes”in içinden geçmesi için geçen zamana benzer.  Kurutma 
işlemimize 'kafes' diyoruz çünkü sadece metalden yapılmıştır ve 
temelde Faraday Kafesi ile ilintilidir. İleride tüm kurutucular AI + 
makine öğrenimi ile işlemi otomatikleştirecek ve süreci zamanla 
daha iyi hale getirecektir.

MAG: Açık olarak sormak isterim ki bir ton buğdayı DryMax 
çözümü mü yoksa geleneksel bir gazlı kurutucu mu daha 
çabuk kurutur? (Aynı miktarda buğdayı eşdeğer nem içeriğiyle 
kurutduğumuzu varsayarsak).

 Eichhorn: Yalnızca daha hızlı kurutmakla kalmayız, (yanmış 
veya tost buğday istiyorsanız, yüksek ısının kazanacağından 
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eminim), aynı zamanda uzun dalga radyo dalgaları sadece H2O'yu 
hedeflediğinden proteini, değerli içerikleri (lezzet ve koku) ve 
vitaminleri bozulmamış olarak bırakırız ki bu insanlar için şu anda 
mümkün olandan çok daha değerli. Kaliteyi korumak için içten 
dışa kurutuyoruz.

MAG: DryMax’ı kullanmak için özel bir eğitim almak gerekiyor mu?

Eichhorn: Evet, bu kurutucu farklı olduğundan bir sertifika 
edinebilmek için eğitim almak gerekiyor. 

MAG: Gazlı kurutucularda olduğu gibi DryMax da değişik 
boyutlarda mı sunuluyor? 

Eichhorn: Bunların arzu edildiği gibi kile/saat şeklinde olmaları için 
biraraya getirilerek modüler bir yapıda olmalarını düşünüyoruz.

MAG: Gaz kurutma makinesine kıyasla ton başına enerji maliyeti 
nedir? 

Eichhorn: Her bölgenin kendi elektrik fiyatı/indirimleri olduğu için 
bunu tam olarak söyleyemem, ancak propandan (1/10th) daha az 
pahalıyız ve bizde 6 haftalık soğutma fanı/elektrik maliyeti yok.

MAG: Tipik bir DryMax sistemini çalıştırmak için elektrik gücü 
gereksinimleri nelerdir? 

Eichhorn: Hala verimlilikleri test ediyoruz, ama o kadar da yüksek 
değil. Hiçbir çiftçi, fanları soğutmak için elektrik maliyetlerini 
işin içine katmak istemez. Bu yüzden sadece kurutma için gerekli 
güce bakacak olursak, mısır için on noktadan su gideriminde 
ortalama 48kW / 500bph'dir. Buğday ve diğer tahıllar, yüzde iki 
ile beş oranında nem kaybı gerektirdiklerinden bunlar için enerji 
gereksinimi daha da düşük olacaktır.

MAG: Tonlarca tahıl açısından yatırım getirisi nedir? İlk yatırımı 
geri almak ne kadar sürer?

Eichhorn: Her tahıl kurutucu için son pazar fiyatının ne olacağını 
söyleyemem, ancak başlangıçta yüksek ısılı gazlı kurutuculardan 
biraz daha yüksek olacaktır. Ama bunun tersine pekçok yoldan 
kendisini çabukça geri ödeyecektir. 1) düşük enerji maliyeti 2) 
daha yüksek verim 3) daha kaliteli tahıl taneleri 4) düşük işletim 
masrafı 5) kontrolü çiftçilere vermek (buna değer biçemem!) 
6) daha iyi pazarlanabilen ürünler. Eğer üretici ürünü yerinde 
kuruması için bırakıp tarlayı kaybedeceğine, zirvedeyken, henüz 
yeşilken hasat yapabilirse tüm verimliliği oruyacaktır.

MAG: Gazlı bir kurutucuyla sizin kurutucunuz kıyaslandığında 
buğdayın ton başına tipik maliyeti nedir? 

Eichhorn: Henüz kesin rakamlara sahip değiliz. Bu hasat 
mevsiminde tam buğday testleri yapıyoruz ve bu bilgileri 
2021'den önce web sitemizde yayınlayacağız. Her malzeme/tahıl 
farklı kuruyor ve malzemenin teknolojik ve hücresel yapıları 
karışık. Bu yüzden Ar-Ge için büyük hesaplamalar yaptık. 
Denediğimiz bütün tahıllarda başarılı olduk.

 En büyük heyecanım, geleneksel olarak haftalar boyunca üç kez 
kurutulması gereken pirinçtir ve bu nedenle neredeyse tüm besin 
değerini kaybeder. Oysa başlangıçtaki tüm değerlerini koruyabilir 
ve dakikalar içinde kurutabiliriz. Minnesota'daki yabani pirinç 
konusundaki çalışmalarımız çarpıcı sonuçlar vermiştir.

MAG: DryMax yüzeydeki kirleticileri temizliyor mu? 

Eichhorn: Birçok avantajını gördük ve evet, küf, böcek ve 
zararlıları öldürüyoruz.

MAG: DryMax hangi nem seviyelerine ulaşabiliyor ve bu 
ayarlanabilir mi? İstediğiniz nemi ayarlayabilir musunuz?

Eichhorn: Yonca ve haşhaşı yüzde 80'den yüzde 10'a kadar 
kurutuyoruz. Bu nedenle tarımsal kurutma beklentileri üzerinde 
herhangi bir sınırlama görmüyoruz. Evet, seviyeleri algılamak 
ve sistem içinde hareket eden ekinlere uyum sağlamak için 
patentli teknolojimizi kullanarak nem yüzdesini ayarlayabiliriz. 
Geleneksel kurutucuların tahılları ıslak (çürüyebilir) bıraktığı veya 
varyansların yüzdesinin beklendiği durumlarda, DryMax düzgün 
ve içten kurutulmuş tahılları homojen olarak üretebilecektir.

MAG: Hangi hacme kadar ulaşılabilir ve benzer bir yatırım için bir 
gaz kurutucu ile nasıl karşılaştırma yaparsınız?

Eichhorn: Modüler yaklaşımımızla müşteri ihtiyaçlarını 
karşılayabiliriz. Gelecek yıl için çok büyük sistemleri 
hedefliyoruz. Bu yıl çiftlik tipi kurutucularımızı 
mükemmelleştirmek amacındayız. Fotoğraflarda gördüğünüz test 
boyutunun 10 noktada saatte 150 kile mısırı kurutması gerekiyor. 
Bu Eylül için 500 bph kurutan üniteler inşa ediyoruz. Bir 
kurutucunun başlangıç maliyeti, elektronik maliyetini düşürmek 
için kendimize ölçek bir ekonomi bulana kadar mevcut bir gaz 
kurutucusunun neredeyse iki katı olacak.

Eichhorn son olarak DryMax'ın şu anda daha kaliteli ve tüketiciler 
tarafından talep edilen bir ürün isteyen şirketlerle ortak olmayı dört 
gözle beklediklerini ekledi.

kevin@DryMaxsolutions.com
www.DryMaxsolutions.com
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Behlen hoppers are 
designed to ensure 
strength, ease of 
assembly, and trouble 
free operation.

Behlen buildings are 
highly efficient, low 
cost grain storage 
structures, allowing 
you to store grain up to 
20’ against sidewalls.

GRAIN STORAGE BUILDINGS

COMMERCIAL HOPPER TANKS

COMMERCIAL GRAIN BINS

Visit: behlengrainsystems.com or Call: 800.553.5520

®



DEPOLAMAF

COVID-19 günlerinde 
liman ekipmanı montaj 
zorlukları

Dünya genelindeki limanlar ve inşaat 
endüstrisi  çalışma kısıtlamaları 
nedeniyle istisnai bir durum yaşıyor. 
Yaygın düşünce, bu haberlerin yüzde 
80'inin COVID-19 ile ilgili olduğu 
yönünde. Tartışma konuları ise 
enfeksiyon eğrilerini ve ventilatör 
sayısını düzleştirme stratejileri üzerine 
odaklanmakta. Kısa sürede pandemik 

enfeksiyonlarla ilgili milyonlarca uzmana sahip olduk. Çalışıp 
çalışamayacağımız konusunda virüs uzmanları karar veriyor ve 
yatay veya dikey koruma stratejileri hakkında tartışmalar yapılıyor.

Bu durumda Neuero olarak Almanya dışında gerçekleşen 
ekipman montajlarının yarısında durmak zorunda kaldık. Böyle bir 
durumda ne yapmamız gerekiyordu? İlk adımımız sakin kalmak, 
müşterilerimizle yerel durumu kontrol etmek ve daha sonra 
yurtdışındaki meslektaşlarımızla görüşmek ve çözümler bulmak 
oldu. Ne yapacağımız konusunda kafamız karışıktı. Alanı hemen 
terk edip herkesi aramalı mıyız yoksa günlük durumu dikkatlice 
izleyerek, ülkenin risk ve sağlık koşullarını kontrol ederek ve 
özellikle meslektaşların kalmayı kabul edip etmediğini göz 
önünde bulundurarak güvende kalmanın bir yolunu mu bulmaya 
çalışmalıyız? İşin bitmesi için daha zaman gerekliydi ve vizelerin 
süresi dolabilirdi. Fakat bundan kimin sorumlu olduğu açık değildi.

Medyada yer alanlar
Bununla birlikte, belirsizliklerin çoğunun, alanda çalışanlardan 

değil, ülkemizdeki meslektaşlardan geldiğini gördük. Bu durum 
medyada yer alan daha kötü durum senaryoları için yapılan 
tahminlerin bir sonucuydu. Mevcut bilgiler planlama için her zaman 
yardımcı olmuyor çünkü ülkeler sınırları kapatıyor ve havayolları 

uçuşları durduruyor veya programlarını değiştiriyorlar. Dışişleri 
bakanlığı eve dönmek isteyen binlerce turistle yakından ilgileniyor. 
Sadece acil durum seferleri yapıldığından planlı bir dönüş mümkün 
değil. Umudumuz 30 gün sonra normal seyahat durumlarına yavaş 
yavaş dönülmesi.

Müşterilerimizden, çalışanlarımızın güvenliğini sağlayacak ve 
onların sağlıklarını koruyacak önlemleri alarak, planlanan şekilde 
çalışmaya devam etme yönünde olumlu yanıtlar aldık. Günümüzde 
makinelerimizin karmaşıklığı nedeniyle son kurulum ve yazılım 
ayarları için uzmanlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu ayarlar normalde 
sahada ve programlamada deneyimi olan elektrikçiler tarafından 
yapılır. Çoğu ülke kendi vatandaşlarının iadesini kabul ettiğinden 
yöneticilerin geri dönmeleri daha kolay. Fakat yabancıların farklı bir 
ülkeye girmeleri şu an mümkün değil. Bu yazıyı hazırladığım sırada 
Almanya'da (1 Nisan 2020) iç hat uçuşları yoktu (veya çok sınırlı) 
ve birçok uluslararası uçuş iptal edildi. 

En iyi alternatif, bugünün yeni normali olarak kabul edilen 
ev ofisinden uzakta çalışmaktı. Bu konudaki ilk deneyimimiz, 
13 Nisan'da Kanada'da soğuk denemelerle başlayan ve bir hafta sonra 
sıcak devreye geçen bir projeydi. Bu projede sahada çalışmak ve işi 
yapmak yerine, ne yapılacağını detaylı bir şekilde tanımlamak ve 
sonucu beklemek gerekiyordu. Limit anahtarının yanlış sinyal vermesi 
(veya hiç sinyal vermemesi)’ni tamir etmek deneyimli bir teknisyen 
için kolaydır. Fakat eğer bu basit bir bozukluk değilse, deneyimi 
olmayan birinin sorunu halletmesi günde 15 dakika sürebilir.

Uzaktan çalışma
Bizim için iyi olan nokta, makinelerimizin çoğunun PLC'ye ayrı 

bir yerel Wi-Fi sinyali veya veri paketi planlı bir SIM Kart üzerinden 
bağlantı yapılmasına olanak tanıyan bir sistemle gelmiş olması. 
Ancak bunun gelecekte oluşabilecek sorunların uzaktan giderilmesi 

Neuero Industrietechnik, Almanya
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HYGIENIC FEED
KAHL EXPANDER – FOR FEED AND FOOD SAFETY  
The most efficient hygienic process for all feed types: Feed hydrothermally treated by means of the expander has 
particularly good flow properties from silo cells and automatic feeders, is free of pathogenic germs thanks to the 
thermal treatment and is easily soluble in water. Expanded structurized feed is a good alternative to mealy pig 
feed, pellets or granulated pellets. KAHL expanders are available in different versions and for all typical capacities 
in feed plants.

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

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



için uzmanlarımızla yerinde yapılması 
planlanmıştır, makinenin devreye 
sokularak yapılması değil. Ayrıca, 
varolan diğer bir sorun da, birçok 
şirketin bir kartın kullanılmasına izin 
vermek için iç politika ile ilgili bir 
sorununun olmasıdır. Maliyet çok 
düşüktür, ancak deneyimlerimiz bize, 
iç onay sürecinde çok az kişinin buna 
karar vermek istediğini göstermiştir. 
Bu durum iki montajda sorun 
olmuştu ve kolayca kabul edileceğini 
düşündüğümüz basit bir SIM telefon 
kartı ile düzenleme yapmak mümkün 
değildi. Kurulu bir LAN'ı kullanma 
seçeneği daha da sorunlu çünkü IT 
dahili bilgilere bir kapı açmaktan 
korkuyor.

Tekrar ediyorum ki farklı ağların 
(farklı IP dizisi) kullanıldığını ve yalnızca müşteri bağlanmak 
istediğinde bile, gösterilen son onay kararını almak bir sorundur.

11 Mayıs'ta ekibimizin birkaç haftalık fazla mesaisi bittikten 
sonra eve dönmeden önce bir yükleme testi yapabildik. Gecikmenin 
nedeni tesisin bir başka kısmında bulunan ve henüz hazır olmayan 
ekipmanlarımızın ardında yatıyordu. 

Diğer COVID-19 zorlukları 
Bir geminin COVID-19'dan önce gelmesi kolaydı. Fakat şimdi 

yeni bir test yapmak için bir tanesini kabul etmek zor. İşi bitirmek 
için çok sabır gerekiyor. Bir sonraki proje 18 Mayıs'ta  Paranagua 
Brezilya'da gerçekleştirilecek. Saatte 1.500 ton işlem yapan bir 

mobil gemi yükleyicisi test edilecek. Öncelikle yine bir SIM kart 
almamız gerekiyor.

Özetlersek: COVID-19'un komplikasyonlarının bir sonucu olarak, 
sadece teslimatları düzenlemek daha fazla zaman almakla kalmıyor 
aynı zamanda Almanya ile Brezilya arasındaki altı saatlik zaman 
dilimi farkı da işleri zorlaştırıyor. Gelişmiş veri bağlantısı için telefon 
kartı almak gibi görünen basit engeller uzaktan devreye sokmayı 
zorlaştırıyor. Birkaç ay önce verilen bilgilerin bile mevcut durum 
göz önüne alındığında yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu bir 
ikilem; bir sorun erken dikkat çekebilir ve çözülmesi kolay görünür, 
ancak eğitimli personel yerinde yoksa sorun devam edecektir.

www.neuero.de

STORAGE

READILY CONSTRUCTED FEEDMILL
WITH THE ANDERSON CONTAINERIZED SOLUTIONS

4545 BOYCE PARKWAY STOW, OHIO 44224   •   INFO@ANDERSONFEEDTECH.COM www.andersonfeedtech.com

Lower energy consumption

Reliable and tested

Minimum installation time

Easy to expand

The unique modular design of the Anderson containerized 
feed mill offers a new view on the construction of feed 
mills. Container modules are built to the size of standard 
20 ft. container frames. The main components of the feed 
mill are pre-assembled in the workshop thus reducing 
installation time up to 80%. 
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Endüstri Profili

Balaguer, sürekli iyileştirdiği 
teknolojik imkanlarını ve son 
kalite ürünlerini değirmencilik 
sektöründe faaliyette bulunan 
müşterilerinin hizmetine sunmayı 
kendisine misyon edinmiştir.

1916 yılında İspanya’nın Onil 
kasabasında, küçük bir aile 
kuruluşu olarak faaliyetlerine 

başlayan firma, öncelikle, statik döküm teknolojilerini 
kullanarak çelik, kauçuk ve tekstil endüstrilerine vals topu 
üretimi yapmaya başladı. Kısa zaman içerisinde otomobil motor 
parçaları dökümüne başlayarak bu endüstriye de adımını attı.

Balaguer’in 100 yılı aşkın tarihi boyunca, piyasa 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere yüksek kalitede ve prestijli 
ürün üretimleri yapabilmek adına, büyük bir deneyim ve 
yöntem bilgisi edindi. Başarılarının bir sonucu olarak, bugün, 
Balaguer dünya genelinde 130’u aşkın ülkeye ihracat yapan 
bir firma haline gelmiştir.

5 yıldır geliştirilmekte olan iddialı büyüme planı 
kapsamında, firma Afrika ve Asya bölgelerini odak noktası 
haline getirdi. 2018 yılı itibariyle Balaguer Yönetim Kurulu 
Türkiye ve Hindistan’a yatırım yapma kararı aldı. Bu iki 
büyük ülkede operasyonları genişletme kararı Balaguer 
şirketlerinin Polonya, Brezilya ve Çin tesislerinde yakalanan 
başarı sonrasında alındı ve gıda işleme endüstrilerinde 
yurtiçi pazarlarının mihenk taşlarından biri haline gelmeyi 
hedeflemektedir.

2020 itibariyle, firma olarak Balaguer Rolls Türkiye 
Dökümhane ve Talaşlı İşleme tesisleri; Eskişehir’de son 
teknoloji ürünü ölçüm cihazları, modern makineleri ve 

hassas kalite sistemleri ile operasyonlarına başladı. Balaguer 
Group firmalarının uzman mühendisleri ve ekipleri tarafından 
yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda baştan sona inovatif 
üretim sistemleri ile donatılarak kurulmuş olan Eskişehir tesisi 
ile piyasada yüksek kaliteli ürünleri daha ulaşılabilir hale 
getirmeyi amaçlamaktadır.

Ocak 2020 itibariyle yaklaşık 24.000 m² alan üzerine 
kurulu dökümhanesi ve işleme tesisi ile tamamen seri üretime 
geçmiş olan Balaguer Rolls Eskişehir tesisinde son teknoloji 
makinelerle tüm Balaguer Group şirketleri ile aynı metodoloji 
ve disiplin çerçevesinde yüksek hassasiyetle vals topu üretimi 
gerçekleştirilmeye başlandı.

Modern döküm teknikleri ile, ISO 9001:2015 kalite planı 
ve güvenlik önlemleri dahilinde savurma döküm tekniklerini 
geliştirerek çalışanlar için çağdaş bir çalışma ortamı 
oluşturuldu. İşleme tesisinde, son model CNC makineler 
ve hassas ölçüm aletleri ile, müşterilere sunulan tüm ürün 
gamlarında, kalite ve arzu edilen hassasiyetler yalnızca tecrübe 
ve yöntemlere dayanarak değil, aynı zamanda sağlanan ölçüm 
raporları ve kalite belgeleri ile de gösterilmektedir.

Ölçüm ve raporlama alanında bir devrim niteliğinde 
geliştirilen Optik Ölçüm Cihazı (OFT) ile, tesiste üretilen tüm 
diş açılmış toplar için özel analiz belgeleri oluşturuluyor. Vals 
topu üretiminde inovasyon ve geliştirme söz konusu olduğunda 
her zaman öncülerden biri olan firma ölçüm ve raporlama 
konusundaki motivasyonunu referans alarak, kumlanmış ve 
düşük sertliğe sahip ezici toplar için de elektronik bombe ve 
eğim analizi raporlarını müşterileriyle paylaşıyor.

Yetkinlikleri ve yetenekleri ile öne çıkan bir ekip ile 
Balaguer Rolls Türkiye, yüksek kalitede ürünler ve güvenilir 
bir hizmet sunarak her geçen gün büyümektedir.
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Brock Grain Systems
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sales@brockgrain.com

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

Storage | Handling | Conditioning | Structures



ÖRNEK OLAY İNCELEMESİF

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

Biomin yakın zamanda mineral yem, 
premiksler ve spesiyaliteler de dahil 
olmak üzere hayvansal beslenme 
ürünlerine yönelik artan müşteri talebini 
karşılamak için ultra modern bir 
premiks üretim tesisi açtı. Şubat ayında 
Avusturya'da Haag am Hausruck'da 
üretime başlandı. Tesis saatte 10 metrik 
tona kadar bitmiş ürünü işleyebiliyor. 

Tesis, kalite kontrol yapmak için yerinde bir laboratuvar ve 1100m³ 
depolama kapasitesine sahip 54 silo içeriyor.

Güvenlik ve izlenebilirlik
Tesis, tam şeffaflığı sağlayacak ve son ürünün çapraz 

kontaminasyon riskini en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. 
Kendi kendini yönetebilen otomatik güdümlü araçlar (AGV'ler) 
malzemelerin tesis genelinde kapalı bir konteyner sisteminde 
taşınmasını sağlar. Örneğin çalışanlar her siloyu dozlama veya 
boşaltma gibi belirli eylemler gerçekleştirdiğinde toplu olarak 
yönetilen envanter ve elektronik kayıtlar tutulur. 

Firmanın tarımın sürdürülebilirliğini artırmaya yardımcı olma 
misyonu göz önüne alınarak tesis bir jeotermal sistemden ve 
çatıdaki güneş panellerinden güç üretmektedir.  

Biomin Global Ürün Yönetimi Hayvan Besleme Başkanı Barbara 
Rüel, “Beslenme çözümlerimiz, çiftlik hayvanlarının verimliliğini, 
çiftlik ve yem değirmeninin karlılığını artırarak ve tarımdaki ekolojik 
ayak izini azaltarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor” dedi. 

Waxenecker, “130'dan fazla ülkedeki benzersiz yem katkı 
maddelerini müşterilerimize sunarken önemli bir başarı elde 
etsek de, premiksleri, mineral yemleri ve spesiyaliteleri kapsayan 
beslenme yönetimi çözümlerimiz yakın zamana kadar birçok kilit 
bölgeye odaklanmıştır.” dedi. 

“Bu yeni tesisle, uluslararası hale gelmek stratejimizin bir parçası 
olarak bilim temelli beslenme çözümlerimizi yeni pazarlardaki 
müşterilere getirebileceğiz” diye de ekledi. 

Sayın Rüel ise, “Müşterilerimiz uzun yıllardır, performans, 

sağlık, sıhhat ve antibiyotik kullanımının veya çevresel 
emisyonların azaltılması dahil olmak üzere bir dizi hedefe ulaşmak 
için Biomin tarafından tasarlanan dengeli beslenme konseptlerine 
güveniyorlar’’ dedi.   

“Esnek, bilim temelli çözümler sunma ve yenilikçi mikotoksin 
risk yönetimi ile bağırsak performans çözümlerine erişim 
yeteneğimiz bizi farklı kılmaktadır.” diye ekledi. 

Haag am Hausruck'daki Biomin üretim birimi, GMP +, ISO 
9001, ISO 14001 ve HAACP olmak üzere birçok önemli kalite 
sertifikasına sahiptir.

Çalışmakta olan tesis 
Yılın başlarında üretimi büyüttüğünden beri Biomin, Avusturya 

ve dünyadaki çiftçilere, yem değirmencilerine ve entegrasyonlara 
premiks ürünleri sunmaya devam edebilmek için bir dizi önlem 
almıştır. 

Koronavirüs enfeksiyonu riskini sınırlamak için çalışanların 
maske takması, dışarıdan gelen ziyaretçilerin kısıtlanması, 
sanitasyonun arttırılmasını ve kademeli vardiya çalışmasını içeren  
önlemler alınmıştır.

Waxenecker, “Koronavirüs olayının bir sonucu da tarım ve 
gıda üretiminin temel sektör olarak kabul edilmesidir” dedi. 
"Gerçekleştirilen hızlı ve kapsamlı eylemler sayesinde, gıda üretim 
zincirindeki rolümüzü yerine getirebildik ve çiftlik hayvanlarının 
yüksek kalitede besin almasını sağladık ve bu sayede böylece 
çiftçiler dünyayı besleyebildiler" dedi.

www.biomin.net 

Ultra-modern premiks  
üretim tesisi
Biomin, Avusturya'da en yeni premiks  
üretim tesisini açtı

F.L.T.R. Franz Waxenecker, Biomin Genel Müdürü, Barbara Rüel, 
Biomin Global Ürün Yönetimi Hayvan Besleme Başkanı ve Yukarı 
Avusturya Bölge Konseyi Üyesi, Max Hiegelsberger, Haag am 
Hausruck, Avusturya'daki yeni Biomin üretim tesisinde. Fotoğraf 
jeneriği: Biomin ve ERBER Group

94  | July 2020 - Milling and Grain

https://www.biomin.net




Coğrafi Konum
Arjantin Güney Amerika Kıtası’nda 2., dünya genelinde ise 8. en büyük toprak alanına sahiptir. Ülkenin 

Şili’yle 5,308 km, Bolivya’yla 832 km, Paraguay’la 1,880 km, Brezilya’yla 1,261 km ve Uruguay’la 580 
km sınırı bulunmaktadır.

Arjantin yaklaşık 2,8 milyon km2’lik alanıyla, 
kuzeyden güneye doğru indikçe daralır. Kuzeyden 
güneye kadar olan uzunluğu 3.694 km ve batıdan doğuya 
uzanan en geniş topraklarının uzunluğu ise yaklaşık 
1.423 km’dir. Doğu kıyıları boyunca Atlantik Okyanusu 
uzanır, batısında Şili, kuzeyinde Bolivya ve Paraguay, 
kuzeydoğusunda ise Brezilya ve Uruguay bulunur.

Ülkenin kuzeyinde yağmur ormanları, güneydeki 
Patagonya’da çöl iklimi, And Dağları boyunca uzanan 
Bariloche bölgesinde ise dağlar ve göllerle kaplı bir 
iklim ve Kuzey Doğuda ise karasal ve kuru bir iklim 
hüküm sürmektedir.

Arjantin’de ekilebilir alan 190.000 km2’dir. Farklı 
iklim özellikleri sayesinde Arjantin’de çok çeşitli ürünler 
yetiştirilebilmektedir. Örneğin toprak ormancılık için 
çok uygundur ve yüksek orandaki ağaç sayısına sahiptir.

Ülkenin ve kıtanın en yüksek dağı 6.959 metre ile 
And dağları üzerindeki Aconcagua zirvesidir. And 
Dağları batı yönü boyunca devam etmekte olup bu 
sıradağlar aynı zamanda Şili ile coğrafi ve siyasi 
sınırları da oluşturmaktadır. And sıradağlarının 
batısında ise çok geniş Pampa ovası yer almaktadır. 
Pampa Ovası ülkenin yaklaşık olarak % 25’ini 
kaplamakta ve büyük oranda doğal çayırlıklardan 
oluşmaktadır. Bu ova geniş bir alana yayılması ve 
iklim açısından çok avantajlı olması nedeniyle fiili 
olarak ülkenin tarım ve hayvancılık havzasıdır.

Ekonomik Yapı
Arjantin, GSYİH’sının büyüklüğü açısından Brezilya 

ve Meksika’nın ardından Latin Amerika’nın 3. büyük 
ekonomisidir. Yaklaşık 44 milyon nüfusu olan Arjantin’de, kişi başına düşen milli gelir 11.652 ABD 
Doları’dır. Gelir dağılımındaki uçurumlara rağmen, Latin Amerika ülkelerindeki kişi başına gelirin en 
yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır.

Arjantin’nin GSYİH’sının %9,9’u tarım, % 30’u sanayi, %60,2’si hizmetlerden oluşmaktadır. Hızla 
artmakta olan tarım ürünleri fiyatları Arjantin ekonomisi için önemli bir büyüme kaynağı haline gelmiştir.

Tarım ve hayvancılık ürünleri arasında Arjantin’in başlıca ihraç ürünleri soya fasulyesi ve türevleri, 
mısır, buğday, kabuklu hayvanlar ve sığır etidir.

En büyük 10 ihracatçının 9 tanesi hububat ve yağ sektöründe faaliyet göstermektedir.

ÜLKE PROFİLİ: ARJANTİN

Yazan: Mehmet Uğur 
Gürkaynak, 

Milling and Grain 
Türkiye, Avrasya ve Orta 

Doğu Direktörü
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Arjantin, Güney Amerika 
kıtasında ikinci, dünyada 
sekizinci en büyük toprak 

alanına sahip

Emtialar



Arjantin’in en büyük ihracat pazarı Brezilya’dır. 2018 yılı verilerine 
göre 7,6 milyar ABD Dolar değerinde ihracatın yaklaşık % 12,3’ünü 
Brezilya’ya gerçekleştirmiştir. Arjantin’in ihracatında ikinci sırayı ise 
Çin almaktadır. Yine 2018 yılı itibarıyla %5,2 pay ile 3,2 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. Ülkenin Latin Amerika dışındaki en 
büyük pazarı ise % 3,8’lik oran ile ABD’dir.

Tarım ve Hayvancılık
Tarım ve tarıma dayalı sanayi Arjantin ekonomisinde önemli bir yer 

tutmaktadır. Tarım ürünlerinde yaşanan fiyat artışları Arjantin için avantaj 
olmuş ve bu alandaki ekonomisinin büyümesini sağlamıştır. Ülkede 
yaklaşık 270 bin km2’lik alanı, yani toplam yüzölçümünün %9,2’si, 
tarıma elverişli durumdadır. Bu alanın %20’ye kadar artırılabileceği de 
söylenmektedir.Yetiştirilen ürünlerin başında soya, ayçiçeği, buğday, 
mısır, arpa, yulaf, pirinç, aspir, pamuk, şekerkamışı ve çeşitli meyve ve 
sebzelerdir. Ülkenin farklı bölgelerinde 
farklı iklim koşullarına sahip olması 
birçok ürünün yetiştirilmesine imkân 
vermektedir. Hububat ve yağlı 
tohumlar üretimi Arjantin ekonomisi 
ve ihracatının lokomotif ürünleri 
arasında yer almaktadır.Yaklaşık 51 
milyonun üzerinde büyük ve küçükbaş 
hayvana sahip olan Arjantin dünyanın 
en önemli et üreticileri arasındadır. 
Bununla birlikte son yıllarda aşırı talep 
üzerine kasaplık sığır sayısının azalması 
et fiyatlarının yükselmesine sebep 
olmuştur. Bu sebeple Arjantin Hükümeti 
et ihracatına zaman zaman kısıtlama 
getirmek zorunda kalmaktadır.Ülkenin 
bulunduğu bölgedeki pazar payı tarım 
ve gıda sanayi konusunda artış eğilimi 
göstermektedir. Süt ürünleri sektörü 
de Arjantin ekonomisindeki en önemli 
sektörlerdendir. Sektörde peynir altı 
suyu ve mayasından başka ürünler de 
iyi kazanç getiren ürünlerdendir. Krem 
peynir, dondurma, dondurulmuş yoğurt 
gibi ürünler halk tarafından yoğun şekilde 
tüketilmektedir.

İklim koşulları ve doğru uygulanan 
teşvik sistemi sayesinde ormancılıkta da 
canlanma görülmektedir. Örneğin Monte 
bölgesinde bulunan ormanlardan başta 
kağıt olmak üzere ülkenin orman ürünleri 
ihtiyacı karşılamaktadır.

Arjantin, başta buğday, mısır, 
soya fasulyesi ve et ürünleri olmak 
üzere, dünyanın önemli tarımsal ürün 
tedarikçilerinden birisi olmaya devam 
etmektedir. Özellikle pazarlaması kolay 
bir ihracat ürünü olması ve uygun pazar 
fiyatlarına sahip olması nedenleriyle 
soya ekimi yapılan alanlarda hızlı bir 
genişleme başlamıştır. Ancak bu durum 
bir yandan ekolojik kaygılara, diğer 
taraftan da tek ürün ve pazara bağımlılığa 
yol açmıştır. Soya fasulyesinin en büyük 
alıcılarından birisi Çin’dir. Ülkede yılda 
14 milyon büyük, 5 milyon küçükbaş 
hayvan ve 2 milyon domuz kesimi 
yapılmaktadır. Et ve balıkçılık ürünleri 

ile kümes hayvancılığı ülkenin başlıca ihracat kalemi olma özelliğini 
sürdürmektedir.

Balıkçılık
Arjantin, balıkçılık yapabileceği 4.700 kilometrelik bir sahile sahip. 

Mürekkep balığı da dahil olmak üzere zor bulunan birçok türde balığı 
kıyılarında avlayabilmektedir. Yerel balıkçılık şirketlerinin haricinde 
uluslararası anlaşmalarla Kore, Japonya, Rusya, İspanya ve diğer 
ülkeler de Arjantin sularında balıkçılık yapabilmektedirler.

Balıkçılık ülkede gelişmiş sektörlerden birisi olup, balıkların büyük bir 
kısmı işlenmeden, sadece soğutularak ihraç edilmektedir. Halk çoğunlukta 
kırmızı ete yoğun talep göstermektedir. Balık ve deniz ürünlerine karşı iç 
talep yeterli olmamasından dolayı oldukça gelişmiş olan kıyı balıkçılığı 
ihracat pazarına yönelmiştir. Balıkçılık ürünleri konusunda en büyük ihraç 
pazarları Brezilya, İspanya, ABD, İtalya ve Kolombiya’dır.

Take a closer look! 

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

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

FILIP cleaner, we monitor every detail throughout the 

entire manufacturing process. We know that our  

proven quality will guarantee effective sieve cleaning 

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

a high yield from your passages.

Efficient. Quality. Cleaning.
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2020 Temmuz

2-3
2020 Avrupa Tarım İşletmelerinde 
Kadınlar Etkinliği
Etkinlik şimdi online
www.womeninageurope.com

2020 Ağustos

31-2 ☑
VIV MEA 2020
Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri
www.viv.net
22-24 Kasım 2021’e ERTELENDİ

2020 Eylül

2-3
Black Sea Grain 2020
Kiev, Ukrayna
www.ukragroconsult.com

8-10
Livestock Malaysia 2020
Malacca, Malezya
www.livestockmalaysia.com
7-9 Nisan 2020 tarihlerinden 8-10 Eylül’e ertelendi

15-18
SPACE 2020
İPTAL EDİLDİ, bir sonraki etkinlik, 14-
17 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak
http://uk.space.fr

15-17
AFIA 2020 Sıvı Yem Sempozyumu
Chicago, Illinois, ABD
www.afia.org

17-19  ☑
VIV Qingdao 2020
Qingdao, Çin
www.viv.net

I2020 yılında VIV, yalnızca Çin’deki piyasayı değil aynı zamanda kilit 
uluslararası piyasaları ve kilit komşu ülkeleri çeken Yemden Gıdaya 
konseptine odaklanan yapısıyla Çin’de 20 yıllık sürekli varlığını 
kutluyor. Bu etkinlik artık yıllık olarak gerçekleştirildiğinden, VIV 
Qingdao endüstride daha da güçlü bir platform haline geliyor.
VIV Qingdao, günümüzde eğitici ve ilham verici konferans oturumları 
içeren üst düzey bir uluslararası hayvancılık sergisi. Çin’deki 20 
yıllık geçmişi ile VIV, dünya çapında 5000’in üzerinde sergi sahibi ile 
350.000’i aşkın ziyaret topladı.
Yemden gıdaya şeklindeki sergi konsepti ise Çin endüstrisini ve küresel 
hayvancılık sektöründeki mevcut sorunlara yönelik en iyi çözümleri 
inceleyen yaklaşık 20 adet uluslararası seminer ile destekleniyor.

2020 Ekim

1-2 
3. Tarımsal Gıda Uluslararası Kongresi 
Tarragona Limanı, İspanya
www.agrifoodporttarragona.com

1-3 
NAMA 2020 Yıllık Toplantısı
White Sulphur Springs, ABD
www.namamillers.org

Kuzey Amerika Değirmenciler Birliği (NAMA), ABD ve Kanada’daki 
buğday, mısır, yulaf ve çavdar değirmencilerini temsil ediyor. 
Üyelerimiz ham tahılları alıp, öğütme ve ezme yöntemleri ile ekmek, 
makarna, kurabiye, kek ve atıştırmalık gıdalar gibi sevilen gıdaları 
elde etmek üzere kullanılan unları ve diğer ürünleri üretiyor.
Yönetici Komite ile Yönetim Kurulu, önceki yıl boyunca tamamlanan 
çalışmaları incelemek üzere yıllık toplantı sırasında bir araya geliyor 
ve sonraki yıla yönelik bir çalışma planı hazırlıyor. Başkan, birliğin 
yıllık raporunu sunuyor. Konuşmacılar, Genel bir Oturum sırasında 
endüstride ilgi gören güncel konular hakkında bilgiler sunuyor. Özel 
etkinlikler, üyelere networking fırsatları sunuyor.

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

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

21-23
FIGAP 2020
Guadalajara, Meksika
www.figap.com

2020 Kasım

Daha Sonra Duyurulacak
TUSAF 2020 
Antalya, Türkiye 
http://tusaf2020.org

4-5
JTIC 2020
Fransa
www.jtic.eu

5-7
2020 Livestock Taiwan
Tayvan
www.livestocktaiwan.com

2020 Aralık

9-11 ☑
2020 Ildex Vietnam
Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.ildex-vietnam.com
18-20 Mart’tan 22-24 Temmuz’a ertelendi

2021 Ocak

6-8
16. ICC Tahıl ve Ekmek Kongresi
Christchurch, Yeni Zelanda
www.icbc2020.icc.or.at

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

Uluslararası Üretim & İşleme Fuarı (IPPE), katılımcılar ile sergi 
sahiplerinin gereksinimlerini karşılamak üzere evrilmeye ve 
büyümeye devam ediyor. 2021 yılında IPPE yine dört salonda 
yapılacak ve Atlanta, Georgia’da 1.400’ün üzerinde sergi sahibi ile 
32.000 ziyaretçiyi bir araya getirecek.
IPPE, yenilikçiliğe yoğunlaşıyor. Odak noktaları arasında, 
işletmenizin başarılı olmasını sağlamak için en son teknoloji 
ürün ve hizmetlerin alıcı ve satıcılarını bir araya getirmek, eğitim 
(uzmanlardan ücretsiz ve ücretli birinci sınıf programlarda, endüstri 
ilgi alanlarını kapsayan konular hakkında eğitim almak), küresellik 
(130 ülkeden 8.000’in üzerinde uluslararası ziyaretçi) ve networking 
(endüstriler arasında yeni liderlerle tanışmak ve eski ilişkileri 
sağlamlaştırmak) bulunuyor.

2021 Şubat

9-12
Eurotier 2021
Hanover, Almanya
www.eurotier.com

25-3
Interpack 2020
Düsseldorf, Almanya
www.interpack.com

2021 Mart

10-12 
2021 VIV Asia 
Bangkok, Tayland 
www.vivasia.nl/

10-13
2021 Mill Tech Istanbul 
İstanbul, Türkiye 
www.milltechistanbul.com

17-18
2020 Solids Dortmund
Dortmund, Almanya
www.easyfairs.com
24-25 Haziran’dan 17-18 Mart’a ertelendi

2021 Nisan

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

13-16 
125. IAOM Konferans ve Fuarı 
Little rock, Arkansas, ABD 
www.iaom.info/annualmeeting/

2021 Haziran

23-25
Indo Livestock 2020
Jakarta, Endonezya
www.indolivestock.com

ENDÜSTRİ ETKİNLİKLERİ

WWW.VIV.NET Online
24/7 knowledge networking from feed to food

STAY SAFE & MEET ON VIV ONLINE 24/7, UNTIL WE SHAKE HANDS AGAIN!

THE BUSINESS NETWORK 
LINKING PROFESSIONALS 

FROM FEED TO FOOD

  
  

 

Istanbul, June 10-12

Bangkok, January 18-20

VICTAM AND ANIMAL HEALTH AND NUTRITION ASIA 2022
BY VICTAM & VIV

Abu Dhabi, November 22-24 VIV MEA 2021

Qingdao China, September 17-19VIV QINGDAO 2020

VIV EUROPE 2022

Jakarta, September 15-17

Ho Chi Minh, December 9-11ILDEX VIETNAM 2020  

ILDEX INDONESIA 2021  

VIV TURKEY 2021

VIV WORLDWIDE FULL EVENTS CALENDAR 2020-2022

PARTNER EVENTS SUPPORTED BY VIV WORLDWIDE

Utrecht, Amsterdam    30 min, May 31- June 2 

Nairobi, October 14-15POULTRY AFRICA 2020 

Moscow, OctoberMEAT & POULTRY INDUSTRY RUSSIA 2020

Bangkok, March 10-12 VIV ASIA 2021
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Genel olarak 
Cambridgeshire’da 
bir çiftlikte 
gerçekleştirildiğinden 
geçmiş yıllarda 
Cereals’a katılmak 
için bot veya 

yağmurluk giymeniz gerekiyordu. Ancak, 
bu yıl ortaya çıkan COVID-19 pandemisi 
nedeniyle Cereals etkinliği Cereals LIVE 
adlı çevrim içi web tabanlı bir seminere 
dönüştürüldü. 10-11 Haziran 2020 tarihleri 
arasında yapılan iki günlük etkinlikte 
evlerinden Zoom ve Skype aracılığıyla 
katılım sağlayan kapsamlı bir konuşmacı 
grubu tarafından son derece yoğun bir içerik 
sunuldu. Aynı şey, neredeyse 9000 canlı 
seyirci için de geçerliydi. Ancak, etkinlik 
alanı değişmesine rağmen 2020 Cereals 
LIVE, son derece iyi bir şekilde sunuldu ve 

birinci sınıf içerik sağlayan oldukça bilgili 
konuşmacılara ev sahipliği yaptı.

Gıda savaşları
Son zamanlarda gıda güvenliği ve 

ithalatlar, haberlerde gündemde olan bir konu 
olduğundan Birleşik Krallık Çevre, Gıda ve 
Kırsal Konular Bakanı Victoria Prentis’in 
yüksek gıda standartlarının korunması 
amacıyla Ulusal Çiftçiler Birliği (NFU) 
Başkanı Minette Batters ile işbirliği içinde 
olduğunu görmek güzel oldu - özellikle de 
NFU’nun yüksek gıda standartlarımızın 
korunmasına yönelik imza kampanyası, iki 
haftalık bir süre içerisinde 900.000 imza 
topladıktan sonra. Prentis, İngiltere’nin 
çevrenin korunması, gıda güvenliği ve 
hayvan sağlığı standartlarından ödün 
vermeyeceğini vurguladı.  

Etkinlik iki güne yayıldı ve çiftlik içi pratik 

uygulamalardan Birleşik Krallık’ta modern 
bir çiftliğin yönetilmesi için bir gereklilik 
haline gelen yönetimsel ve analitik becerilere 
kadar geniş çaplı konuları ele aldı. 

Çeşitli bakış açılarından birçok konuyu 
kapsayan çok sayıda canlı sunuma katıldım. 
Bu çok yoğun programda ele alınan 
konuların bazıları aşağıda yer alıyor.

Daha az ile daha çok getiri sağlamak
Daha az ile daha çok getiri sağlamak, tüm 

etkinlik boyunca tekrar edilen bir konu oldu. 
Böcek ilaçlarına karşı olan direnç denetimi 
giderek etkilerken bu oturumda yabancı 
otların, haşere ve hastalıkların yönetimi 
alanında “daha az ile daha fazla getiri 
sağlamaya” yönelik yeni stratejiler incelendi.
• Tarım ve Bahçecilik Kalkınma 

Kurulu’ndan Paul Neve, tarımsal rotasyon 
için yeni nesil mahsul koruması ve entegre 
haşere yönetimine yönelik daha akıllı 
çözümleri inceledi

• Ulusal Tarımsal Botanik Enstitüsü’nden 
Bill Clark, artık yüksek verimli ve 
“hastalıklardan etkilenmeyen” çeşitleri 
bırakma zamanının geldiğini söyledi. 
Direnç ile artık baş edemeyen bir mantar 
ilacı deposu ile mantar ilacı maliyetlerinde 
potansiyel £60/hektarlık bir düşüş, 
hastalığa daha dayanıklı çeşitlerin 
seçilmesine yönelik geçerli bir gerekçe 
oluşturuyor

• Dorset’ten bir çiftçi olan John Hawkins, su 
kalitesi testi ile beraber önemli ekonomik 
ve çevresel yararlar sağlayan düşük girdili 
rejeneratif bir tarım yaklaşımı benimsedi.

• Aarhus Üniversitesi’nden Lise Jorgensen, 
böcek ilaçlarının azaltılması alanında 
Danimarkalıların tarım deneyimlerini 
özetledi. Profesör Jorgensen, 
Danimarka’nın böcek ilaçlarının 
kullanımının azaltılmasına yönelik uzun 
bir geçmişi olduğunu ve AB’de diğer 
tüm ülkelere kıyasla böcek ilaçlarının 
kullanımı hakkında çok daha katı kurallara 
sahip olduğunu açıkladı. Danimarka’da 
böcek ilaçlarının kullanımının 
azaltılmasına yönelik yöntemler 1985’e 
dayanıyor ve Kralın böcek ilaçlarına 

2020 Cereals 
LIVE: 
“Sanal” bir başarı!

Yazan: Vaughn Entwistle, 
Yönetici Editör, Milling and 
Grain

GELECEK ETKİNLİKLER
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yönelik vergilerinin uzun bir geçmişi var. 
Uzun bir organik tarım geçmişi bulunuyor. 
Danimarka, Birleşik Krallık’ın kullandığı 
böcek ilaçlarının yarısını kullanıyor ve 
Danimarka’da kullanımına izin verilen çok 
küçük bir ürün grubu bulunuyor.

Danimarka’da mantar ilaçlarına para 
harcansa da bazı yıllar verimde çok az bir 
artış yaşanıyor veya hiç artış gerçekleşmiyor. 
Danimarka’da buğday bitkisi çeşitlerinin 
nispeten iyi septoria direnci bulunuyor. 
Yetiştiriciler, iyi verime sahip yüksek dirençli 
bitki çeşitlerinin faydalarını görüyor. Kısa 
zaman önce gerçekleştirilen bir çalışmada 
çeşitli karışımlardan yararlanıldı. Üç çeşidin 
kombinasyonu ile septoria yüzde 15 kadar 
düşürüldü, verim arttırıldı ve mantar ilacı 
kullanımı azaldı. 

Doğal sermayenin sağlanması
Başkan: Cath Crowther, CLA Doğu Bölgesi 
Müdürü

Bu oturumun odak noktası, çiftçilerin 
toplum için karbon sekestrasyonundan sel 
riski yönetimi ve hava ile su kalitesine kadar 
ekosistem hizmetlerini yönetmek konusunda 
nasıl kilit bir rol oynayabileceği şeklindeydi. 
Doğal sermayeye yönelik yükselen bir piyasa 
bulunuyor ve bu oturumda çiftçilerin bu 
fırsattan nasıl yararlanabileceği incelendi.

• Savills’den Emily Norton, “iyi çiftçilik” 
için gerekli olan tanınırlık ve ödüllerin 
desteklenmesi bakımından kilit bir nokta olan 
doğal sermayeyi göz önünde bulundurarak 
sahip olduklarımızı anlamaktan bahsetti. 
Toprağın iyi yönetiminin değerini ve iyi 
çiftçilik uygulamalarının önemini vurguladı

• Environment Bank’den Prof. David 
Hill, toprak sahipleri ve çiftçiler için 
biyoçeşitliliğin yeniden oluşturulmasına 

yönelik pratik ve etkili telafi yöntemlerini 
inceledi

• Entrade’den Guy Thompson, çiftçiler için 
su, nitrat ve karbon ticareti ve sekestrasyon 
fonlarına yönelik fırsatları değerlendirdi
• Ben Wills, Beeswax Farming’in 

karbon ayak izini düşürme ve karbon 
sekestrasyonunu arttırma şeklindeki doğal 
sermaye stratejisini özetledi.

• Environment Bank’den David Hill, bazı 

EFFICIENT DRYING PERFORMANCE  
CAN DRIVE PROFITABILITY. 
Wenger Customized Dryers, Audits and Upgrades Are 
Designed to Match the Task 

Customization is key to a dryer meeting specific product needs. And 
Wenger delivers unsurpassed quality in custom convection drying with 
options at virtually all major decision points – single or multiple pass 
and stage, a variety of widths, heat sources, and capacities. 

Additionally, our dryer audit program provides thorough inspection and 
re-balancing of your current drying process. Upgrade opportunities for 
existing systems can be true game-changers. 

Know more about Wenger dryers as the best choice for a new process 
or for replacing or enhancing older, less efficient dryers.  
Email us at info@wenger.com today. 

PHONE: 785.284.2133   |   EMAIL: INFO@WENGER.COM   |   WENGER.COM
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şaşırtıcı istatistiksel veriler paylaştı. 
Birleşik Krallık’ta toprağın yüzde 75’inde 
tarım yapılıyor ve tarımın yoğunlaşmasının 
en büyük etkisi daha geniş kırsal alanların 
biyoçeşitliliği üzerinde görüldü. Kendisi, 
fonların tarım alanlarında mümkün olan 
en kısa zaman dilimi içerisinde önemli 
gelişmeler sağlayabilecek müdahalelere 
odaklanmasının gerektiğine inanıyor.

• Habitat Bank, Planlama Kurumundaki 
gelişmelere yönelik net biyoçeşitlilik 
kazanımını dört aşamalı bir yaklaşım 
ile sağlayacak: 1) Gelişimin 
Değerlendirilmesi, kararlaştırılan 
biyoçeşitlilik etkisi ölçümünün kullanımı 
ile etkileri ölçecek ve gereken telafiyi 
hesaplayacak 2) Koruma Kredisi, koruma 
kredilerine dönüştürülen tazminatı 
sağlayacak 3) Habitat Bank, koruma 
kredilerini Koruma Kredisi Satın Alma 
Anlaşması ve Satış Dilekçesi ile bir 
geliştiriciye satacak 4) Biyoçeşitlilik 
bakımından avantajlar; Habitat Bank, bir 
yönetim planı ile korunan uzun vadeli 
biyoçeşitliliğin sağlanması için toprağı 
geliştirip yönetecek.

• Ardından, EnTrade Yönetici Müdürü Guy 
Thompson, toprak ve su ile yeni gelir 
kaynaklarının oluşturulması konusunu 
ele aldı. EnTrade, çiftliklerin bir işletme 
olduğunu ve para kazanmaları gerektiğini 
belirtse de sellerin önlenmesi, ağaç 
dikilerek karbon sekestrasyonu kazancı 
ve biyoçeşitliliğe yönelik diğer telafi 
girişimlerinin değerini anlayan dinamik 
stratejileri destekliyor.

• Beeswax Dyson Farming’den Ben 
Wills, karbon sekestrasyonundan 
bahsetti. Kendisi, çiftlik ekipmanlarının 
yakıt tüketimini azaltıp bunun yerine 
biyometan üretiminden yararlanarak, 
inorganik nitrojen temelli gübrelerin 
kullanımını azaltıp nitrojen bakımından 
zengin sıvı gübreler oluşturmak üzere 
elektrikle çalışan yeşil bir plazma üniteden 
yararlanarak karbon ayak izini azaltıyor. 
Bu da bir yandan pH’ı düşürerek amonyak 
salınımını durdururken dışkı kokusunu 
ortadan kaldıran amonyum nitrat 
oluşturmak üzere Nitrojen ekleyecek. 

Cereals ADHB Paneli, Çevresel Peyzaj 
Yönetimine Uyum Sağlıyor

Başkan: Martin Bradley Smith, AHDB Başkanı
James LePage, DEFRA
George Badger, Strutt and Parker
Nick Bruce-White, RPSB
Fiona Tweedie, ADAS

İlk konuşmacı, “Tarımsal Rotasyonu 
Yeniden Değerlendirmek” adlı konuşması ile 
Strutt and Parker’dan George Badger oldu. 
George’un planı, yüzde 60 ila 80’lik mahsul 
ile beş yıllık rotasyonlar aracılığıyla toprağın 
kondisyonunu sürdürmesini sağlıyor: Ab15, 
AB 15buğday – yulaf – buğday. Buğday - 
AB2+AB14- S arpa -AB6 – Buğday – 
Fasulye/yulaf (Burada AB15 iki yıl nadasa 
bırakma ile baklagiller).

İklim değişikliği
Ulusal Çiftçiler Birliği (NFU), Birleşik 

Krallık’ta tarımın 2040 yılına geldiğimizde 
karbon bakımından nötr olmasını amaçlıyor. 
Şu anda, özellikle tarla çiftçiliği alanında net 
sıfır statüsünü elde etmek için gerekli olan 
adımları inceliyor. 

İklim değişikliği Birleşik Krallık’ta 
çiftçilerin işini güçleştiriyor. Son iki yıldır 
alışılmadık düzeyde yağışlı kış ayları ile yaz 
kuraklığı yaşıyoruz. Bu tür değişken hava 
koşulları, tarla çiftçiliğinde direnci arttırma 
gereksinimini gösteriyor. Sera gazlarının 
ortadan kaldırılması için daha az ile daha 
fazla üretim yapmamız gerekli.

Woodland Trust’tan John Tucker, ağaç dikme 
girişimlerinden bahsetti. Ağaçlar, rüzgar ve 
yağmur nedeniyle toprağın üst yüzeyinde 
oluşan kaybı azaltmaya yardımcı oluyor. Bu 
şekilde kaybolan toprak, su akıntılarına karışıp 
kirliliği arttırıyor. Nitrat fosfat akıntıları daha 
da fazla kirliliğe neden oluyor. 

Ağaçlar, yüzey düzeyindeki genel rüzgar 
hızını düşürüyor. Aynı zamanda yağmur/dolu 
hızını da düşürüyor ve toprağın erozyonunu 
azaltıyor. Ağaçların diğer yararları arasında, 
etraflarında bir hava boşluğu oluşturan 
derin kök sistemleri bulunuyor. Bir tarlada 
ağaçların bulunmasının nehirlere olan nitrat 
akıntısını yüzde 88 ve fosfat akıntısını yüzde 

90 azalttığı görüldü.

Roadnight Taylor
Güneş enerjisi ile üretilen elektriğin 

maliyeti son on yıl içerisinde yüzde 80’in 
üzerinde düşüş yaşadı. Ayrıca, güneş 
enerjisi artık kırsal alanlarda çiftliklerde de 
kullanılabiliyor. Güneş enerjisi sistemlerinin 
alanın gereksinimlerine göre boyutlandırılıp 
konfigüre edilmesi gerekiyor. Batarya 
depolama alanında son on yıldır maliyetlerde 
yüzde 80’in üzerinde bir azalma yaşandı. 
Bu nedenle şirketler artık iyi bir yatırım 
getirisi elde edebiliyor. Ağaçlar aynı zamanda 
polenlerin yayılmasına da yardımcı oluyor ve 
toprağı hafifletiyor

Diğer konuşmacılar da iyi drenajın ve 
toprağın hiç boş bırakılmayarak (toprağı 
kaplayan mahsullerin ve/veya çimin 
kullanımı önemli) üst tabakasının korunması 
gereksiniminin önemini vurguladı. Farklı 
kök derinliklerine sahip toprağı kaplayan 
mahsullerin kullanımı, aynı zamanda besin 
maddelerini toprağın yüzeyine getirmeye, 
erozyonu önlemeye ve sağlıklı bir biyomun 
oluşturulmasına yardımcı oluyor. Diğer 
seminer konuları arasında iklim değişikliğine 
adaptasyon ve iklim değişikliğinin etkilerinin 
azaltılması, hassas çiftçilik teknolojileri, 
tarım rotaları ve tarımsal piyasa özetleri yer 
aldı. Etkinlikte toplam 18 canlı web temelli 
seminer gerçekleştirildi ve her bir seminere 
ortalama 487 katılımcı katıldı. Ayrıca, talep 
üzerine gerçekleştirilen iki seminer daha 
yapıldı.

İlk sanal Cereals etkinliğinin yakaladığı 
büyük başarı inkar edilemez. Ancak, içerik ve 
profesyonel sunum şekli birinci sınıf olsa da 
etkinlik organizatörü Alli McEntyre, “Hiçbir 
şey arkadaşlarımızı, makineleri ve mahsulleri 
şahsen görmenin yerini alamasa da çevrim içi 
bu etkinlik bize yepyeni bir kitleye çok çeşitli 
içerikleri aktarma fırsatı sundu.” şeklinde 
konuştu.

Katılan herkesi tebrik ediyor ve Cereals 
2021’de botlarımız ve yağmurluklarımızla 
görüşmeyi umuyoruz!

Önemli Rakamlar:
İki günde 10,812’yi aşkın katılımcı
67,166 sayfa görüntüleme
78 ülke
9,620 seminer görüntüleme
813 en çok görüntülenen seminer
568 seminerlerde sorulan soru sayısı
İki gün boyunca Twitter’da 114,100 
yorum (@CerealsEvent)
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10 Haziran 2020 tarihinde Uluslararası Tahıl 
Konseyi (IGC), dünya çapında dijital medya 
üzerinden yapılan etkinlikler dizisine katılarak 
IGC Grains Konferansı’nın ilk çevrim içi 
sürümüne ev sahipliği yaptı. Tek günlük etkinlik 
sırasında, katılımcıların diğer endüstri üyeleri 
ile tartışmalara katılabildiği canlı Soru ve Cevap 
oturumları ile desteklenen 14 konferans oturumu 
gerçekleştirildi.

Konferansın açılışı, Kanada Yüksek Komisyonu Elçi Müsteşarı 
ve IGC Başkanı Nathalie Dubé’nin konuşması ile yapıldı. Açılış 
konuşması sırasında Dubé, etkinlik sırasında ele alınacak çeşitli 
konulardan bahsetti ve COVID-19 krizi ile bunun ürün sektörü 
üzerindeki etkilerine özel olarak eğildi.

Kendisi, “Bu zor zamanlarda tahıl ticaretinin COVID-19’dan 
olumsuz etkilenmediğini vurgulamak istiyorum. Bu durum, 
küresel tahıl, tam buğday ve pirinç ticaretinin 2020/2021 yılında 
550 milyon ton (mt) ile önceki yıla göre yüzde 1,6’lık artış 
yaşayacağını öngören IGC tarafından doğrulandı.” diye konuştu. 
“Birçok raporda gıda sıkıntılarının yaşanacağı tahmin ediliyordu, 
ancak küresel pazarlamaya yönelik kapsamlı bilgilerin elde 
edilmesi ve bu bilgilerin tahıl değer zinciri ile paylaşılması, 
önemli bir gıda krizini önlememize yardımcı oldu.”

Dirençli bir küresel gıda sisteminin oluşturulması
Yazan: Ty Vaughn, Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Düzenleyici 

Bilimler Bölümü Başkanı, Bayer Crop Science, ABD
Konferansın ikinci oturumunda pek çok konuşmacı piyasada 

direnç gereksinimi ile küreselleşme ihtiyacından bahsetti. 
Konuşmacılar oturuma ABD Tarım Bakanlığı, Dünya Ticaret 
Örgütü (WTO) ve Ukrayna Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’ndan 
katıldı. Ancak, Bayer Crop Science’dan Ty Vaughn’un sunumu 
özellikle aydınlatıcı oldu.

Vaughn, sözlerine piyasalarda dalgalanmalara neden olan 
deneyimlerden bahsederek giriş yaptı, ancak COVID-19’a benzer 
ve bu kadar uzun süreli bir komplikasyonu hiç yaşamadığımızı 
belirtti. Sonuç olarak, pandeminin etkileri kesinlikle benzersiz 
olacak.

Vaughn, “Bu pandemi, gıda tedarik ettiğimiz yerler gibi küresel 
bir yapı olarak dayandığımız birçok sistemde aksaklıklara neden 
oldu.” dedi. “Gıda zincirinin her zaman sel ve kuraklık gibi 
bölgesel olaylar ile baş etmesi gerekmişti ve bunların genellikle 
tedarik zincirinin bazı alanlarda belirli etkileri oluyordu, ama 
bunların altından hızla kalkacak kadar dirençliydik. COVID-19 
ise gıda zincirinin her bir bölümünü etkiledi ve şu anda 
direncimizi test ediyor.”

Bazı yerlerde ithalat komplikasyonları nedeniyle sıkıntılar 
yaşansa da Vaughn aynı zamanda sınırlı talebe oranla çok fazla 
gıdanın üretildiği zıt örneklerden de bahsetti. Canlı hayvanlara 
ötenazi yapıldı, tarlalarda işçilerin yokluğunda sebzeler çürüyor 
ve buna rağmen Varysburg, New York’da bir çiftlik, fazla sütü en 
basit şekilde elden çıkarmak üzere tarlalara boşalttı.

WTO, dünya ticaretinde yüzde 13 ila 32’lik bir düşüş bekliyor 
ve daha karmaşık değer zincirlerinde daha da sert bir düşüş 

bekleniyor. Birleşmiş Milletler, 2020 yılının sonunda 265 
milyon kişinin ani gıda güvensizliğinden etkileneceğini tahmin 
ediyor.

Vaughn, soruna küreselleşmenin neden olduğunu, ancak 
çözümü de küreselleşmenin getireceğini vurguluyor; gıda 
güvenliğinin sağlanmasında uluslararası ticaret kilit bir rol 
oynuyor ve politikalar, yenilikleri, sınırlar ve sektörler arası 
yoğun işbirliğini desteklemeli. Küresel gıda sisteminde direncin 
arttırılması için politika yapıcıların ekonominin dijitalleşmesini, 
ticaret düzenlemelerini, vergisiz yöntemleri ve gıda zincirinin 
daha da entegre edilmesini göz önünde bulundurması gerek.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinde tahıl 
sektöründeki yatırım gereksinimleri

Yazan: Pascal Bergeret, CIHEAM-IAMM, Fransa
Akdeniz Montpellier Tarım Bilimi Enstitüsü (CIHEAM-

IAMM), COVID-19’un ham madde üretimi ve ihracatında 
neden olduğu komplikasyonları değerlendirmek üzere MENA 
ülkelerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Bergeret, “Hareketlilik ve mesafe konusundaki sınırlayıcı 
önlemlerin tarımsal üretim ve tarımsal gıda etkinlikleri ile 
uyumsuz olduğu görülüyor.” şeklinde konuştu.

Üretim sürecinin her aşamasında (özellikle taşıma, işleme, 
dağıtım ve perakendecilik alanında) sorunlar yaşanmaya devam 
ediyor. Türkiye, talebin daha fazla olduğu dönemlerde sezonluk 
işçi bulmada sorun yaşıyor. Tunus’ta da uygun personel eksikliği 
nedeniyle malların taşınması alanında sorunlar yaşanıyor. Bu 
güçlüklere ek olarak Cezayir’de irmik sıkıntısı yaşanırken 
Türkiye ve Tunus’ta ithalat komplikasyonları nedeniyle böcek 
ilaçları, gübre ve tohum gibi kilit ekipmanlar bakımından 
sıkıntılar mevcut.

Bu sorunları çözmeye ve MENA ülkelerinin direncini 
arttırmaya nasıl yardımcı olabiliriz? Bergeret, elektronik 
altyapılar ile İnsan Kaynaklarına yatırım yapmayı öneriyor. 
Yatırımların koordinasyon ve kurumsal altyapı ile beraber 
yürütülmesi gerektiğini vurguluyor.

Gıda değer zincirini karbondan arındırmanın yolları
Yazan: Terje Knutsen, Satış ve Pazarlama Alanında Yönetici 

Başkan Yardımcısı, Yara International ASA, Norveç
Konferans sırasında birçok tartışma aynı zamanda 

sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularına odaklandı. 
Teknolojik çözümleri mahsullerin gübrelenmesi sürecini 
iklimsel bakımdan tamamen nötr hale getirmeyi amaçlayan Yara 

IGC Grains Konferansı
Yazan: Rebecca Sherratt, Makale Editörü, Milling and Grain
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International’dan Knutsen’in gerçekleştirdiği konuşma özellikle 
ilginçti.

Knutsen sunumuna katılımcıları optimum gübrenin 
kullanımının çeşitli avantajlarını değerlendirmeye davet ederek 
başladı. Yara’nın gübre kullanımının denetlenmesine yönelik 
yazılım çözümleri, daha yüksek verim, artan mahsul kalitesi ve 
yüzde 25’e kadar daha az karbon ayak izi ile sonuçlanabiliyor.

Yara International’ın Atfarm yazılımı, kullanıcıların çiftliklerini 
küçük ekranda görüntülemesine ve gerçek zamanlı olarak elde 
ettikleri tasarrufları denetlemesine olanak tanıyor. Çiftçiler gübre 
dağılımı üzerinde tam kontrol sahibi oluyor ve gübrenin en çok 
nerelerde gerekli olduğunu görüp verimi, mahsul kalitesini ve 
daha fazlasını grafikler ve rakamlar yardımıyla denetleyebiliyor. 
Yara International’ın çözümlerinden yararlanan çiftçiler, gübre 
kullanımlarını denetleyerek 110 ABD Doları/hektar ila 14 ABD 
Doları/t düzeyinde tasarruflar elde edebiliyor.

2020/2021 Piyasa gelişmeleri
Konferansın 6’dan 10’a kadar olan oturumları, katılımcılara 

kilit ürünlerin kaçının küresel olarak etkili olduğu ve hasat yılının 
geri kalanına yönelik tahminler hakkında bilgiler sundu. Hem 
IGC üyelerinden hem de dünya çapında değirmencilik ve ticaret 
örgütlerinden sunumlar ile her ürüne yönelik sunum seçimi son 
derece detaylıydı.
Buğday: Stok açılımlarının artışı ve rekor düzeyde üretim toplam 

tedariği arttırırken arz ve talep dengesi pozitif ilerliyor. Önceki 
yıla kıyasla buğday üretimi stok açılımlarında ortalama yüzde 
5,4’lük bir artış görüyoruz. Üretimde aynı zamanda önceki yıla 

kıyasla ortalama yüzde 0,6’lık bir artış ve tedarikte ise toplam 
yüzde 1,8’lik bir artış görülüyor.

Mısır: Mısır için 2020/2021 hasat yılı son derece olumlu. 
Önceki sezonda yaşanan düşüşün ardından 2020/2021 
döneminde mısır üretimi yüzde ikilik bir oranla neredeyse 
rekor düzeylere tırmanabilir. Ancak, tüketim, COVID-19 
ve endüstriyel talepteki azalma nedeniyle dört yıldır ilk kez 
düşüş yaşadı. Ticaret, artan yem talepleri ile yeni rekorlar 
kırıyor.

Soya fasulyesi: Birçok kişi, ürünlere yönelik talebin 
karşılanması konusunda endişe duymuş olsa da soya fasulyesi 
gönderimlerinde 2018/2019 dönemine kıyasla toplam yüzde 
9,9’luk küresel bir artış görüldü. Birinci sırada yer alan soya 
fasulyesi ihracatçısı Brezilya’da, 2018/2019 döneminde 
50 milyon tonluk gönderimlerden 2020/2021 döneminde 
59,2 milyon tonluk gönderimlere ulaşan artışla önceki yıla 
kıyasla yüzde 18,5’lik bir artış kaydedildi.  Arjantin’de de yüzde 
9,5’lik bir artış ile 5,6 milyon tonluk bir rakam kaydedildi.

Pirinç: Özellikle pirinç bakımından pandeminin ilk haftalarında 
panik alışveriş nedeniyle dev bir talep artışı görüldü. Tüketici 
talebindeki artışa rağmen tedarik boldu ve şu anda normal 
düzeylerde ilerliyor.

IGC Grains Konferansındaki sunumlar, mevcut küresel 
ürün piyasası hakkında yararlı bilgiler ve dünya COVID-
19’un etkilerini atlattıkça geleceğe yönelik tahminler sunuyor. 
Seanslar, katılımcıların talebi üzerine dört ay boyunca 
görüntülenebilmeye devam edeceğinden sunulan bilgi deryasına 
ulaşabilmek için konferansa halen kayıt yaptırabilirsiniz!

www.tsc-silos.com

C O M P O U N D  F E E D     P E T F O O D  

P R E M I X     AQ UA F E E D     B R E W E R I E S 

F LO U R  P L A N T S     C O F F E E  ROA S T I N G 

P L A N T S     R I C E     G R A I N S  &  S E E D S

Triott launches FEEDFORWARD webazine.  

The idea behind FeedForward is to offer a new way of bringing the 
industry together and – as the name suggests – look forward to 

how we can help stay competitive in these challenging times. 

N E X T  U P :  T S C  - S I L O S
T U N E  I N  O N  J U LY  7  AT  1 1 A M  ( C E S T )

Storage; can thinking smart beat thinking big?

Feed storage has always been about volume. But not anymore.  
Join our webazine on 7 July to discuss why some leading  

industry players are choosing quality over quantity.

S P E C I A L I S T  I N  T H E  D E S I G N  A N D 

C O N S T R U C T I O N  O F  TA I L O R  M A D E 

S Q U A R E  S I L O  B U I L D I N G S

Scan the QR-Code  
to pre register
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World Mill Tech
Endüstrinin uluslararası ticaret fuarı olmayı amaçlayan World Mill Tech fuarı, 10 – 13 Mart 2021’de DESMÜD ve CNR tarafından 
organize edilecek. 
Sektörün en önemli küresel temsilcileri fuarda yerini alacak ve paketleme, makineler, tahıl işleme, depolama, laboratuvar ve ölçüm 
cihazları gibi birçok alandaki çözümlerini sergileyecek.

Sergi sahipleri, dünyanın önde gelen endüstri paydaşlarına ticari bir platform sunarak ticaret hacimlerini arttırmalarına olanak tanıyan 
Mill Tech sırasında Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki müşteriler ile bağlantı kuracak. Profesyoneller, yurt içi ve yurt 
dışından toptancılar, distribütörler, ithalatçılar ve ihracatçıları bir araya getirecek fuar sırasında en yeni eğilimler, en son teknolojiler, 
gelişmeler ve çözümler hakkında bilgi alacak.

Su Ürünleri Yem Ekstrüzyon Konferansı
Önceden VICTAM Asya 2020 Hayvan Sağlığı ve Besin Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Su Ürünleri Yem Ekstrüzyon Konferansı, 

artık 8-9 Temmuz 2020 tarihleri arasında online bir web semineri şeklinde yapılacak.
Konferans, su ürünleri yemlerinin ekstrüzyonu alanına yoğunlaşacak ve Zoom üzerinden iki gün boyunca online ortamda 

gerçekleştirilecek. Konferansta, kullanıcıların ekstrüzyon makineleri ve su ürünleri yem sistemlerinden en iyi şekilde yararlanması 
hakkında yenilikçi sunumlar yapacak birçok uzman konuşmacı yer alacak. Web temelli seminerde CPS, Wenger, Bühler, Clextral, 
Amandus Kahl ve daha fazla şirketten endüstri liderleri yer alacak ve kendi eşsiz çözümlerinden bahsedip yem işleme çözümlerinizden 
en iyi şekilde yararlanmanız için öneriler sunacaklar.

Kayıt ücreti, 199 ABD Doları ve kayıtlara Milling and Grain’in sitesinden ulaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen  
rebeccas@perendale.co.uk adresinden Rebecca Sherratt ile iletişime geçin.

2020 ICBC Konferansı

16. ICBC Konferansı, 6-8 Ocak 2021 tarihlerinde Christchurch, Yeni Zelanda’da gerçekleştirilecek ve ICC etkinlik dizisini devam 
ettirecek. Uluslararası Tahıl Bilimi ve Teknolojisi Birliği, 1955 yılında 3. Uluslararası Tahıl ve Ekmek Kongresi’nde oluşturuldu ve 
alanımızda uluslararası işbirliği, bilgi birikiminin yayılması ve tahıl temelli gıdaların güvenlik ve kalitesinin arttırılmasına yönelik en 
önde gelen uluslararası kurum niteliğinde. Birliğin merkezi Avusturya’nın Viyana şehrinde bulunsa da endüstri ve akademik ortam 
dahil tüm beş kıtadan üyeleri temsil ediyor.

Konferansta genel oturumlar, tahıl bilimi topluluğunun karşılaştığı güçlük ve fırsatları kapsayan eş zamanlı oturumlar, afiş 
gösterimleri ve yarışmalar, dünya çapında uzun süreli işbirliklerinin oluşturulması için tüm katılımcılara yönelik networking odaklı bir 
akşam yemeği, endüstriye odaklanan atölye çalışmaları, ekipman ve gıda imalatına yönelik ticari bir sergi ve elbette Yeni Zelanda’nın 
kültürü, yemekleri ve doğasını tanımanız için inceleme turlarına katılım fırsatı yer alacak.

Konferansta ele alınacak konular arasında sağlığına özen gösteren tüketicilere yönelik tahıl besinleri, gıda güvenliği, sürdürülebilir 
tarımsal teknoloji sistemleri, değirmencilik ve ekmek yapımı teknolojisi, ekstrüzyon ve bisküvi yapımına yönelik yeni işleme teknikleri 
ve erişte kalitesi ve kabul edilebilirliği gibi çok çeşitli alanlar bulunuyor.

GELECEK ETKİNLİKLER
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S p e c i a l i s t  i n  Pe l l e t i n g  E q u i p m e n t

info@ptn.nl - www.ptn.nl

Retention Time Barrel (RTB)
After the homogeneous mixing of steam in 
a conditioner, the product remains, during 
a preset length of time, in this heated and 
insulated retention time barrel. After the 
retention time barrel, the product can be 
further treated in a pellet mill, extruder or 
meal cooler. The thermal treatment of the 
product results in an easier operation in the 
pellet mill, which simultaneously results in an 
improved pellet quality.

Increase your pelleting capacity, 
due to higher temperature and 
improved absorption of steam.

Scan the QR-
Code for more 
information

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

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

PROTEIN-RICH RAW MATERIALS

CARBOHYDRATE-RICH RAW MATERIALS

Increase nutritional value 
with our innovative 
split-grinding solution.

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

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

Split-grinding: Minimum investment. Maximum results.

www.aarsen.com/machines/hammer-mills
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Hava ürünleri
Kaeser Kompressoren
+49 9561 6400
www.kaeser.com

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 & Engineering
+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

Sertifikasyon
GMP+ International
+31703074120
www.gmpplus.org

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

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

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

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

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

Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.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 85828888
www.famsungroup.com

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

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

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

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

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

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

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

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

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

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

Market Place’te yer almak için lütfen +44 1242 267700 numaralı telefondan 
veya martynan@perendale.co.uk adresinden Martyna Nobis ile iletişime geçin

Pazar Yeri



Yem temelli besin
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

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

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

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

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

Neuero Industrietechnik
+49 5422 95030
www.neuero.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Omas
+39 049 9330297
www.omasindustries.com

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

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Sangati Berga
+85 4008 5000
www.sangatiberga.com.br

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

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

Silo Construction & Engineering
+32 51723128
www.sce.be

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

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

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

Nem ölçümü
Brabender
+49 203 7788 0
www.brabender.com

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

Hydronix
+44 1483 468900
www.hydronix.com

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

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

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

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

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

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

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

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

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

Paletleme
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

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

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

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

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

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

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Pingle
+86 311 88268111
www.plflourmill.com

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

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

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

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

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

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

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

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

Silo
Behlen Grain Systems
+1 900 553 5520
www.behlengrainsystems.com
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Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

CSI
+90 322 428 3350
www.cukurovasilo.com

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

MYSILO
+90 382 266 2245
www.mysilo.com

Obial
+90 382 2662120
www.obial.com.tr

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Silo Construction & Engineering
+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

IAOM
+1 913 338 3377
www.iaom.info

IFF
+495307 92220
www.iff-braunschweig.de

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

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

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Titreşim üniteleri
Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

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

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

PLP
+39 05 23  89 16 29
www.plp-systems.com Contact: martynan@perendale.co.uk

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

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

Maya ürünleri
Leiber GmbH
+49 5461 93030
www.leibergmbh.de

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

Pazar Yeri

28TH PRINT EDITION

OUT NOW!
Member news
Alapala complete the installation of their 
first flour mill in Somaliland

Ocrim’s donation to hospitals in Cremona, 
Italy enable them to obtain five additional 
ICU proning beds to help those recovering 
from COVID-19

Symaga establish a new wheat storage 
plant and 14 silos for the National Service 
Projects Organisations of Egypt (NSPO)

The International Milling Directory is free to 
join.

List your company, products and services 
today at: 

internationalmilling.com

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. 
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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.
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Pazar Yeri

P Bu sayıda tanıtımı yapılan ürünler PROFIL

27 4B > myMAG.info/e/60 myMAG.info/e/192

6 AGI > myMAG.info/e/194 myMAG.info/e/195

29 ASG/GENC DEGRIMEN > myMAG.info/e/231 myMAG.info/e/222

30 ALMEX > myMAG.info/e/98 myMAG.info/e/130

104 ALTINBILEK > myMAG.info/e/280 myMAG.info/e/281

90 AMANDUS KAHL >  mYMAG.info/e/65 myMAG.info/e/257

55 ANDRITZ > myMAG.info/e/67 myMAG.info/e/100

75, 77, 79 BASTAK > myMAG.info/e/69 myMAG.info/e/102

87 BEHLEN > myMAG.info/e/70 myMAG.info/e/104

70 BIOMIN > myMAG.info/e/71 myMAG.info/e/256

93 BROCK > myMAG.info/e/262 myMAG.info/e/261

120 BUHLER > myMAG.info/e/73 myMAG.info/e/90

114 COFCO > myMAG.info/e/125 myMAG.info/e/183

30 Consergra > myMAG.info/e/295 myMAG.info/e/197

47 CSI > myMAG.info/e/77 myMAG.info/e/112

73 DINNISSEN > myMAG.info/e/315 myMAG.info/e/316

3 ERKAYA > myMAG.info/e/59 myMAG.info/e/173

53 EVONIK > myMAG.info/e/323 myMAG.info/e/113

30 EXTRU TECH > myMAG.info/e/599 myMAG.info/e/7388

25,119 FAMSUN > myMAG.info/e/86 myMAG.info/e/121

85 FAWEMA > myMAG.info/e/312 myMAG.info/e/311

97 FILIP > myMAG.info/e/79 myMAG.info/e/114

24 FRIGOTEC > myMAG.info/e/604 myMAG.info/e/7288

11 FUNDICIONES BALAGUER > myMAG.info/e/80 myMAG.info/e/305

95 GAZEL MAKINA > myMAG.info/e/81 myMAG.info/e/182

31 GIME TECH >myMAG.info/e/680 myMAG.info/e/720

83 GRAIN TECHNIK > myMAG.info/e/679 myMAG.info/e/747

18 GUTTRIGE > myMAG.info/e/854 myMAG.info/e/853

63 HYDRONIX >myMAG.info/e/333 myMAG.info/e/3322

54 IMAS > myMAG.info/e/84 myMAG.info/e/119

109 INTEQNION > myMAG.info/e/191 myMAG.info/e/190

59 LAMBTON > myMAG.info/e/88 myMAG.info/e/123

21 MILTECH MACHINERY > myMAG.info/e/621 myMag.info/e/850

81 MYANDE > myMAG.info/e/322 myMAG.info/e/321

23 NABIM > myMAG.info/e/217 myMAG.info/e/306

BU SAYIDA TANITILAN ÜRÜN VE HIZMETLER

myMAG

19 OBIAL > myMAG.info/e/125 myMAG.info/e/128

65 OCRIM > myMAG.info/e/95 myMAG.info/e/129

51 OTTEVANGER > myMAG.info/e/98 myMAG.info/e/130

109 PTN > myMAG.info/e/234 myMAG.info/e/133

32 PAVAN > myMAG.info/e/267 myMAG.info/e/267

24 PCE > myMAG.info/e/273 myMAG.info/e/272

69 PINGLE  > myMAG.info/e/136 myMAG.info/e/258

57 PLP > myMAG.info/e/125 myMAG.info/e/140

2 SATAKE > myMAG.info/e/209 myMAG.info/e/304

67 SCE > myMAG.info/e/264 myMAG.info/e/263

89 SELIS > myMAG.info/e/49 myMAG.info/e/148

43 SHANDONG JINTAI ROLLS > myMAG.info/e/852 myMAG.info/e/8511

35 SILOS CORDOBA > myMAG.info/e/147 myMAG.info/e/151

16 SIWERTELL > myMAG.info/e/278 myMAG.info/e/278

4 SUKUP > myMAG.info/e/35 myMAG.info/e/156

61 SYMAGA > myMAG.info/e/149 myMAG.info/e/153

9 TAPCO > myMAG.info/e/152 myMAG.info/e/159

107 TSC > myMAG.info/e/239 myMAG.info/e/238

17 TEKPRO > myMAG.info/e/310 myMAG.info/e/309

62 THE ESSMUELLER > myMAG.info/e/153 myMAG.info/e/161

109 VAN ARSEN > myMAG.info/e/212 myMAG.info/e/162

5 VIGAN > myMAG.info/e/164 myMAG.info/e/166

101 WENGER > myMAG.info/e/165 myMAG.info/e/168

51 WYNVEEN >myMAG.info/e/320 myMAG.info/e/319

12 YEMMAK > myMAG.info/e/167 myMAG.info/e/170

15 YEMTAR > /mYMAg.info/e/669 myMAG.info/e/8488

13 YENAR > myMAG.info/e/169 myMAG.info/e/171

15 ZACCARIA >myMAG.info/e/671 myMAG.info/e/8499

106 ZHENGCHANG > myMAG.info/e/32 myMAG.info/e/189

MAG TV
MAG TV, Milling and Grain dergisinin 
video kanalı. Bu kanalda yeni 
ürünler hakkında içerikler, endüstri 
profesyonelleri ile röportajlar, 
endüstri etkinlikleri hakkında 
içerikve daha fazlası bulunuyor

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

mymag.info/e/37
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COVID-19, Hamlet Protein’in küresel çalışma şeklinde 
değişikliklere neden oldu mu?
Kilit piyasalarımızda ortaya çıkan seyahat sınırlamaları nedeniyle 
müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve meslektaşlarımız ile iletişim 
kurmak için yeni yollar bulmamız gerekti.  Yüz yüze toplantılar 
yerine web temelli platformların (WebEx, Teams, Skype, vb.) 
yoğun kullanımı normal hale geldi. Hem müşteriye özel konular 
hem de daha geniş gruplar için birçok web temelli seminer 
düzenledik. Hayvan besinleri ve sağlığına odaklanmaya ek 
olarak bu zorlu zamanlarda paydaşlarımıza ilham ve motivasyon 
sağlamak amacıyla kurumsal değişim ve kişisel liderlik konularını 
ele alacak konuşmacıları davet ettik.
Birçok ülkede iş yaptığımızdan farklı yerel politikalara uymamız 
gerekiyor. Danimarka’da sınırlandırmalar azaltılıyor ve 
personel yeniden ofislere gidebiliyor. Diğer ülkelerde karantina 
düzenlemeleri hala geçerli. Salgının başında birçok ülkede 
sayımlar yapıldı, ancak Mayıs ayından itibaren sipariş düzenleri 
normale döndü.
Mayıs ayında aynı zamanda nakliye olanakları ve maliyetlerinde 
bir normalleşme gözlemledik. Yılın ilk aylarında küresel 
ekonominin yavaşlaması ile azalan konteyner olanakları, 
okyanus üzeri nakliyelerde gecikmelere ve maliyet artışlarına 
neden oldu. Kara taşımacılığında ise sürücülerin belirli ülkelere 
girmelerine izin verilmeden önce test edilmesi gerektiğinden sınır 
denetimleri bazı gecikmelere neden oldu.
COVID-19’da daha düşük enerji maliyetleri görüldü. Bu da 
Hamlet Protein için olumlu bir gelişme. Üretim de normal şekilde 
devam ediyor. Hamlet Protein personeli içerisinde hiç COVID-19 
vakası olmadı. Personelimiz mümkün olduğunca evden çalışıyor, 
ancak ofise dönüp ekip arkadaşları ile etkileşim kurmaya istekli. 
Müşteriler ile yeni projelerin geliştirilmesi öncesine kıyasla daha 
fazla zaman alsa da yeni müşteri kazanımları görüyoruz.
Geçtiğimiz ay, Hamlet Protein ekonomik yavaşlamadan 
etkilenen topluluklara destek olmak amacıyla farklı ülkelerdeki 
gıda bankalarına birçok para yardımında bulundu. Bunu azalan 
seyahat ve eğlence maliyetlerimizden finanse ettik ve topluma 
bu şekilde katkı sağlayabildiğimiz için şanslı olduğumuzu 
düşünüyoruz. 
 Genel olarak endüstrimiz dirençli; Hamlet Protein genç 
hayvanlara odaklanıyor. Üreticiler genç hayvanların beslenme 
biçiminde değişiklikler yapmadan önce ilk olarak olgun 
hayvanların besin maliyetlerini düşürecek. Genel olarak hayvan 
sayısında bir düşüş olması durumunda bu tabii ki bizim de 
geleceğimizi etkiler. COVID-19’un piyasalarımızdaki etkisini 
yakından takip ediyoruz. Gelecek gelişmeler ile ilgili belirli 
düzeyde belirsizlik bulunsa da 2020 yılı planlarımızı sürdürüyoruz.

Hamlet Protein’in piyasaları ve ekonomileri COVID-19’u 
nasıl karşıladı?
Kuzey Orta Amerika’da (NCA), ekonomiler yavaşladı ve işsizlik 
oranları tarihi bakımdan rekor seviyelerde. İşleme tesislerinin 
kapanması ve diğer tesislerde yavaşlamaların kaydedilmesi, 
domuz ve kümes hayvanı üreticilerini etkiliyor ve domuz ve 
tavuklara ötenazi uygulanmasına neden oluyor. Bu etki şu ana 
kadar özellikle ABD’de görülüyor.
ABD’de domuz işleme alanı normal kapasitenin yüzde 80’i 
civarında çalışıyor. Bu da önümüzdeki 9 ila 12 ayın domuz ve 
kümes hayvanı üreticileri için zorlu olacağı anlamına geliyor. 
Üreticiler üzerinde artan maddi baskılar, domuz sayılarında 

azalma ve domuz üreticilerinde daha da fazla konsolidasyon 
görülmesi bekleniyor. Kümes hayvanları endüstrisi de bundan 
etkilenecek ve önümüzdeki birkaç ay boyunca yavaşlama 
yaşayacak olsa da bu alanda iyileşmenin genel olarak domuz 
endüstrisinden daha hızlı olacağı tahmin ediliyor.
Çin’de ilk salgın Aralık 2019’un sonlarına doğru başladığından 
COVID-19’un ana etkisi, 2020 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşti. 
Şu anda sınırlandırmalar kaldırılıyor, eyaletler arasında seyahate 
izin veriliyor ve üreticiler domuz sürülerini yeniden stokluyor. 
COVID-19, Çin dışındaki ekonomileri Mart ayından itibaren 
etkilemeye başladığından Asya Pasifik’in geri kalanında koşullar 
ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Buna ek olarak halen, bölge 
çapındaki domuz sayısını etkileyen, ama aynı zamanda birkaç 
ülkede kümes hayvanları hacmini arttıran Afrika Domuz Gribi 
(ASF) ile mücadele ediyoruz.
Kuzey Avrupa’da et işleme kapasitesini yakından takip ediyoruz. 
Mayıs ayının sonlarına doğru biraz yavaşlama kaydedildi. 
Yerel düzeylerde alınan önlemler, bunun önümüzdeki aylarda 
yaratacağı etkiyi belirleyecek. Avrupa’da tatil sezonu 
yaklaşırken gıda hizmetlerine yönelik azalan talep, her tür 
hayvansal proteine yönelik talebi yavaşlatacak. 

Hamlet Protein, ürünler, arz ve talep bakımından ne tür 
etkiler gözlemledi?
 Mayıs ayında arz/talep rakamlarımız hem Kuzey Orta Amerika 
hem de Asya Pasifik için istikrarlı gitti ve geçtiğimiz yıla kıyasla 
daha yüksek satış düzeyleri ile sonuçlandı. Mayıs ayında arz/
talep rakamlarımız Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da da istikrarlıydı 
ve satış performansı geçtiğimiz yıla benzerdi.

COVID-19 sınırlandırmalarının ardından Hamlet Protein’in 
tedarik etkinliklerinde değişiklikler oldu mu?
Kuzey Orta Amerika’daki Findlay, Ohio fabrikamızda 24 saat 
üretim yapıyoruz. Personelimiz arasında hiç COVID-19 vakası 
görülmedi ve normal düzeylerde çalışmalara devam ediyoruz. 
Çoğu yerel olarak sağlanan ham maddelerin tedariğinde 
herhangi bir kesinti yaşanmadı.
Asya’da üretim yapmıyoruz. Findlay, ABD veya Horsens, 
Danimarka’daki fabrikalarımızdan tedarik sağlıyoruz. 2020 
yılının ilk çeyreğinde okyanus nakliyeleri için konteyner sıkıntısı 
nedeniyle gecikmeler yaşadığımızdan stokları eski seviyelerine 
getirmeye çalışıyoruz. Stok düzeyleri Haziran ayında yeniden 
normale dönecek.
Danimarka’nın Horsens şehrindeki fabrikamızda 24 saat üretim 
yapıyoruz. Personelimiz arasında hiç COVID-19 vakası görülmedi 
ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da normal düzeylerde 
çalışmalara devam ediyoruz.

Hamlet Protein, nakliye bakımından herhangi bir sıkıntı 
yaşadı mı?
Kuzey Orta Amerika’da nakliye olanakları sınırlı ve COVID-
19’dan önce de halihazırda sınırlı haldeydi. Uzun vadeli ortaklar 
ile çalıştığımızdan normal düzeylerde gönderimler gerçekleştirip 
müşterilerimize tedarik sağlayabildik.
 Mayıs ayında Asya-Pasifik tedarik zinciri yavaş yavaş normale 
döndü ve Haziran ayında yeniden normal güvenlik stok 
düzeylerine erişmeyi bekliyoruz. Önceden yaşanan kesintiler, 
tedarik zinciri maliyetlerinde artışa neden oldu. 

röportaj Erik Visser, CEO, Hamlet Protein

Erik Visser, kariyerinin büyük bir bölümü boyunca, hayvan yemi endüstrisinde genellikle şirket 
CEO’luğu gibi üst düzey pozisyonlarda görev aldı. Çalıştığı şirketler, yem endüstrisindeki liderler 
arasında geliyor ve Nutriad/Adisseo ile Provimi gibi prestijli şirketleri içeriyor.
2019’un ortalarında Hamlet Protein’in CEO’luğu görevini üstlendi. Hamlet Protein, genç hayvan 
yemlerinde kullanılan soya temelli nitelikli proteinler alanında uzmanlaşan Danimarka merkezli 
bir şirket. Erik Visser’ın CEO’luk becerileri endüstri çapında tanınıyor. Kendisi, endüstride bir örnek 
ve sağlam ekipler kurma tutkusunu sergileyen bir lider olarak görülüyor.

116  | July 2020 - Milling and Grain



Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da daha yoğun kontroller nedeniyle sınır geçişleri 
daha fazla zaman alıyor. Kara ulaşımı halen iyi olanaklar sunuyor; konteyner 
nakliyeleri yavaş yavaş normale dönmeye başlasa da zamanlama ve maliyet 
bakımından planlanmaları daha zor.

Hamlet Protein’in önümüzdeki aylar için tahminleri nasıl? 
ABD içerisindeki müşterilerimize tedarik sağlamak konusunda herhangi bir sıkıntı 
oluşmasını beklemiyoruz. Domuz sayılarındaki azalma ve domuz ve kümes 
hayvanı üreticileri üzerindeki maddi baskı nedeniyle talep bakımından baskı 
oluşmasını bekliyoruz.
Asya-Pasifik bölgesindeki müşterilerimize tedarik sağlamak konusunda herhangi 
bir sıkıntı oluşmasını beklemiyoruz. Talep bakımından Çin’in normale dönmeye 
başladığını, ancak diğer Asya ülkelerinin halen baskı altında olduğunu 
görüyoruz. Afrika Domuz Giribi, domuz bakımından piyasalarda halen  
COVID-19’dan daha fazla etki sahibi.
Güney Avrupa’da yaz aylarında et tüketimi turizme bağlı. Seyahat ve turizmin 
sınırlanması, gıda hizmetlerinin (restoranlar) tüketim düzeyini etkileyecek. Bu 
etkiler çoğunlukla İspanya, İtalya ve Yunanistan’da görülecek.



KİŞİLER ENDÜSTRİNİN YÜZLERİ

Dmitry Rozhdestvenskiy, Satake Europe’a 
Alan Satış Yöneticisi olarak katılıyor

Rozhdestvenskiy, Rusya’nın Saint Petersburg şehrinde makine mühendisliğinden 
mezun oldu ve birçok sektörden 14 yıllık satış deneyimini beraberinde getiriyor. 
Dmitry, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde satış ve ilişkileri güçlendirmeyi 
amaçlayacak.

Dmitry, “Ana hedefimi, köklü şirketler ile piyasaya yeni giriş yapanlara gelişmiş renkli 
sınıflandırıcılar sunarak tahıl, gıda ve tarım endüstrilerinin modernizasyonunu hızlandırmak 
ve teşvik etmek olarak görüyorum. Bu kadar ileri görüşlü ve tanınmış bir şirket ile çalışmak 
çok büyük bir onur.” diye konuştu.

Mehrtash Ghaziani Omas Industries’e 
Bölgesel Satış Yöneticisi olarak katıldı

Omasmas Industries, halihazırda İran ve Irak için Bölgesel Satış Yöneticisi olan ve 
şirkete önemli katkılarda bulunan Mehrtash Ghaziani’nin Pakistan ile Afganistan 
ülkeleri için de Satış Yöneticisi olarak atandığını gururla duyurdu.

Gücünü bu alandaki bilgi birikimi ve endüstriyel değirmencilik endüstrisinde 
uzun yıllara dayanan deneyiminden alan Mehrtash, hevesini ve kararlılığını Omas Industries 
için birçok potansiyel sunan bu yeni alana taşıyabilecek.

Omas Industries’in CEO’su Luigi Nalon, “Değirmencilik endüstrisindeki uzun vadeli 
deneyimi sayesinde daha da fazla katma değer sağlayacağına eminim. Kendisi, zaman içinde 
onunla çalışma şansını yakalayan tüm müşterilerin saygısını kazanmış hayranlık uyandıran 
bir profesyonel ve yetenekli bir kişi. Yeni müşterilerin de onayını elde edeceğine eminim. 
Mehrtash’a bu yeni macerada iyi şanslar diliyorum!” diye konuştu.

Kemin Industries, Patrick Wood’u  
CFO görevine atadı

Ürün ve hizmetleri ile dünyanın yüzde 80’i için her gün yaşam kalitesinde 
sürdürülebilir bir değişim elde etmeyi amaçlayan küresel bir malzeme üreticisi olan 
Kemin Industries, önceden Kemin Nutrisurance’ın Finans Başkan Yardımcılığı 
görevindeki Patrick Wood’u atadı.

Wood Kemin’e 2013 yılında kıdemli muhasebeci olarak katıldı ve bir yıl sonra muhasebe 
yöneticisi oldu. Bir sonraki yıl Kemin Animal Nutrition and Health’in (Kuzey Amerika) 
denetçiliğine terfi etti ve 2015 yılında işletme biriminin finans müdürü oldu. 2018 yılında 
Wood, küresel evcil hayvan maması ve yağ teknolojileri işletme birimi Kemin Nutrisurance’ın 
Finans Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Kemin Industries’ın Başkanı ve CEO’su Dr. Chris Nelson, “Patrick, Kemin’e katıldığından 
bu yana farklı işletme birimlerinde ve uluslararası düzeyde finansal işleri yönetme alanındaki 
sıra dışı becerisini gösterdi. Emekliliğinin ardından Tammi’nin kadrosu açılınca Patrick’in 
küresel stratejik planlar ve bütçeler oluşturma ve bunları uygulama alanında sürekli gelişimleri 
sürdürme yeteneği ile deneyimi, onun mükemmel bir seçim olmasını sağladı.” dedi.

Simon Stead, CBH Group’un Başkanlığına atandı

Esperance’lı çiftçi Simon Stead, CBH’in yeni başkan vekilliğine atandı.
CBH Group, Stead’in önceki Başkan Vern Dempster’ın bu görev için yeniden aday 

olmama kararı üzerine kadroyu derhal dolduracağını duyurdu.
Stead, 2015 yılında eski Başkan Neil Wandel’ın sonraki dönem için adaylığını 

koymamaya karar vermesi üzerine onun yerini almak için seçildiği zamandan bu yana CBH 
Kurulunun bir üyesi.

Stead, Co-operatives WA Konseyi’nin CBH’in atadığı bir temsilcisi, UWA Tarım Enstitüsü 
Endüstri Danışmanlık Kurulu’nun bir üyesi ve Avustralya Şirket Müdürleri Enstitüsü’nün 
mezun üyesi konumunda.

Stead, “Çok heyecanlıyım. Dört yıldır kuruldayım ve diğer müdürlerin desteğine teşekkür 
borçluyum. Bu yeni görevimde çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum.” diye konuştu.
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