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Tahılın durumunu gerçek
zamanlı olarak takip etmek
• Vals topu bakımında
varsayımları ortadan
kaldırmak
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• Covid-19 ve gıda
güvenliği

Arşivimizi ve derginin
diğer dillerdeki basımını
telefonunuzdan
okuyabilirsiniz!

• Kovalı elevatörlerde
kontrol
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www.millingandgrain-tr.com

A Brock
dealer
wears a
badge
of honor.

Solid grain storage
starts with genuine integrity.
Brock dealers earn your trust by standing behind

two about moving and storing grain. This kind of

every part of the grain systems they sell. So you

confidence in the reliability of your grain storage

know who to call if you ever need support. Or if you

and your dealer is easy to recognize. Just look for the

just want to talk to someone who knows a thing or

Brock name. Find your dealer at brockgrain.com.

+1 574.658.4191

sales@brockgrain.com

Storage | Handling | Conditioning | Structures

COMMERCIAL BINS

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

COMMERCIAL DRYERS

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

STEEL BUILDINGS

COMMERCIAL SWEEPS

BUCKET ELEVATORS

COMMERCIAL CONVEYORS

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

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

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

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

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

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

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

INCREASE YOUR
PROFITS WITH
INTELLIGENT
SOLUTIONS

Your challenge might be finding a dry bulk handling solution that ensures the
profitable, sustainable growth of your business.
Our expertise can provide just that. A totally enclosed Bruks Siwertell solution that
ensures operations are efficient, reliable, and free from dust and spillage.

bruks-siwertell.com
A PART OF BRUKS SIWERTELL GROUP
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Sürdürülebilir bir geleceğe doğru LEAP adımı

Michael Binder

Sürdürülebilirlik hayvan yemi
endüstrisi için merkezi öneme
sahiptir. Burada Evonik'te
kanıta dayalı ürünler ve
çözümler geliştirerek üzerimize
düşeni yapıyoruz; biz buna
Küresel Gıda Mücadelesini
Bilimselleştirme diyoruz.

Diğer taraftan, artan nüfusu
sürdürülebilir bir şekilde
beslemenin hiçbir şirketin veya kuruluşun tek başına yapamayacağı
bir şey olduğunun farkındayız. Biz, gıda sistemimizi daha canlı ve
uzun vadeli bir şekilde geliştirmek ve sürdürmek için uyum içinde
çalışması gereken devasa makinedeki dişlilerden sadece biriyiz.
Bunu gerçekleştirmeye yardımcı olmak için atılacak
adımlardan biri de FAO’nun ‘Hayvancılık tedarik zincirlerinde
yem katkı maddelerinin çevresel performansı: Değerlendirmeye
yönelik kılavuzlar’ başlıklı yayını. Hayvancılık Çevresel
Değerlendirme ve Performansı (LEAP) Ortaklığı’nın Yem
Katkıları Teknik Danışma Grubu’nun üyesiyim ve şahsen
amino asitlerin üretimi ve kullanımı ile ilgili kılavuzların
geliştirilmesine katkıda bulundum.
Bu yeni yayın pek çok şeyin yanı sıra yemin
sindirilebilirliğinin hem yem verimliliğine hem de yem
üretiminin hayvancılık üretimi üzerindeki çevresel etkisine
önemli bir katkı sağladığını anlatıyor. Şöyle diyor: “Büyük
çeşitlilikte farklı yemleri (özellikle yüksek oranda lif içeren
beslenme şekillerine sahip) sindirebilen geviş getiren hayvanlar
dışında, tek mideli hayvanlar (domuzlar ve kümes hayvanları)
lifleri verimli bir şekilde sindiremezler. Bu nedenle tek mideli
hayvanlar için yüksek enerjili beslenme şekli, temel olarak
yüksek sindirilebilirliğe sahip yem bileşenlerinden (tahıllar ve

baklagiller gibi) oluşur.
“Yem katkı maddeleri, daha fazla sindirilemeyen besin
maddeleri (lif gibi) içeren yem bileşenlerinin sindirilebilirliğini
arttırmak ve böylece bileşenlerin enerji, amino asit ve/veya
mineral değerlerini yükseltmek için kullanılabilir.
“Yemin sindirilebilirliğinin arttırılmasıyla hayvanın
beslenme düzenindeki besin maddeleri (karbonhidratlar, yağ
asitleri, amino asitler ve mineraller) artırılır. Sonuç olarak,
ya hayvanların fizyolojik gereksinimlerini (bakım, üretim)
karşılamak için daha az yemeye ihtiyaç duyar ya da daha
fazlasını üretebilirler (örneğin, hayvanların büyüme oranlarını
veya süt/yumurta üretimini artırılmasıyla bu başarılabilir).
"Yemin sindirilebilirliği ya beslenme düzenindeki
besin maddelerinin miktarına göre hareket edilerek ya da
gastrointestinal sistem fonksiyonunu iyileştirilerek (örneğin
mikrobiyomu etkileyerek) arttırılabilir.”
Metiyonin, lizin, triptofan ve treonin gibi temel amino asitler,
adlarından da anlaşılacağı gibi temel bileşenlerdir, ancak sadece
bitki bazlı kaynaklar kullanıldığında hayvan yemi formülasyonunun
nispeten yüksek seviyede protein içermesini sağlarlar.
Fazla olan proteinler sonrasında azotlu oksit ve amonyak üretimi
ile dışarı atılır ve daha geniş çevreye sızma olasılığı ortaya çıkar.
Amino asitleri ayrı ayrı ve gerekli miktarlarda sağlayarak
yemin amino asit içeriği, çevreye zarar vermeden hayvanların
ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha iyi yönetilebilir. Beslenme
düzenindeki toplam protein seviyesi azaltılabilir, bu da soya
fasulyesi küspesi veya kolza küspesi gibi yüksek protein içerikli
yem bileşenlerinin kullanımının azalmasına yol açar.
Birlikte çalışarak hayvan yemini daha sürdürülebilir bir hâle
getirmeye ve küresel gıda sorununu çözmeye yardımcı olabiliriz.
Kılavuzları şu adresten okuyabilirsiniz: mymag.info/e/972
Michael Binder, Sürdürülebilir kalkınmadan sorumlu
Başkan Yardımcısı, Evonik
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Silodaki tahılı test etmek için devrim
niteliğinde bir yol

Maslow Piramidi’ni, büyükannelerimizi ve
diğer bazı şeyleri tekrar hatırlamak

Ağustos sayımızda Milling and Grain, tahılın durumunu
gerçek zamanlı olarak görselleştiren yeni ve yıkıcı bir
teknolojinin gelişini duyuran ilk dergilerden biri oldu.
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Vals topu bakımı konusunda
varsayımları ortadan kaldırmak

Fitojenikler: Buzağıların hastalıklara karşı
direncini arttırma

Bühler’in rollDetect hizmeti maliyeti
azaltıp verimi nasıl arttırıyor?

Buzağılar doğumdan itibaren zor bir yol izlemek
durumunda kalırlar: Büyürken beslenme geçişleri,
barınma ile ilgili sorunlar ve tabii ki patojenik
baskının üstesinden gelmek zorundadırlar.
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SAYFA 52
Yıllık Abonelik Ücretleri
Birleşik Krallık için: 100£
Diğer ülkeler için: 150$ veya 133€
Milling and Grain, COFCOET ile
ortaklık içerisindedir.

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

Değirmencilik

Haberleri
U

İsim değişikliği: nabim’den UK Flour Millers’a

lusal İngiliz ve İrlandalı Değirmenciler Derneği (nabim) ismini
UK Flour Millers (Birleşik Krallık Un Değirmencileri) olarak
değiştirdi. İsim değişikliği, 2 Kasım 2020 tarihinde yeni logo ve
güncellenmiş İnternet sitesi ile dijital olarak gerçekleşti.
Nabim’in yani UK Flour Millers’ın Başkanı Roger Butler, Londra ve Güney Batı
Değirmenciler Derneği'ne yıllık genel toplantının ekim ayında gerçekleştiğini,
geçtiğimiz 18 aydır bir komitenin UK Flour Millers’ı endüstri hakkında bilgi almak
isteyen herkes için bir başvuru noktası hâline getirme fikri üzerinde çalıştığını söyledi.
Butler hedeflerini “Daha geniş dünyada görünürlüğümüzü artırmak ve
hükümetlerin sektörümüzün ölçeğinden ve sektörün ekonomik açıdan
değerinden, un içeren gıda ve ürünlerin derinliği ve çeşitliliği için
yaptığımız katkıdan haberdar olmasını sağlamak” şeklinde açıkladı.
Böylelikle un sadece raflarda duran paketler olarak görülmeyecek.
“Orada olduğumuzu, herkesin odağında olduğumuzu göstermek için dikkat
çekmek istiyoruz.”
Butler üyelere proje üzerinde çalışan komitelerin birincil amacının
değirmencilerin ve endüstrinin profesyonel, güvenilir, önemli, modern ve
etkin görülmesi olduğunu söyledi.
Ayrıca değişimin iyi bir zamanda yaşandığını, İrlanda’nın Brexit ışığında
muhtemelen kendilerine ait bir değirmencilik kurumu kurmak isteyeceğini belirtti.
Son aylarda haftalık olarak yapılan İnternet tabanlı seminerler ile iletişimin artması
ile Birleşik Krallık’taki değirmenciler, değirmencilik eğilimleri ve inovasyon ile ilgili
araştırma yapmaları ve BK değirmencilerine ait bir farkındalık geliştirmeleri için un
değirmencilerinin ve değirmencilik sektöründekilerin ilgisini çekecektir.
Milling and Grain’in İnternet sitesindeki videolardan
seçtiklerimizle oluşturduğumuz MAG TV’de
şirketler ve nasıl işletildiklerine dair ayrıca şirketlerin
müşteriler için sağlayabileceği çözümlerle ilgili
pek çok bilgi mevcut. Bu ay MAG TV’ye eklenen
videolardan bazılarında Çin merkezli Myande’de
çalışan yem işleme uzmanlarını görebilirsiniz.

Yağ ve nişasta işlemede bütünleşik çözümler
Bu videoda Myande’nin petrol ve nişasta işleme ürünlerinin üretildiği yeri
yakından kişisel bir tur ile izleyebilirsiniz, Myande’nin tasarladığı ve dünyanın
dört bir tarafındaki müşterilere gönderdiği birçok çözümü de görebilirsiniz.
Fabrikanın üretim hatları sorunsuz ve etkin bir şekilde çalışıyor ve işçiler
Covid-19 riskinden uzakta tutacak net güvenlik önlemleri mevcut.
myMAG.info/e/977
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Kuzey Yarımküre için yaz
mevsimi resmi olarak sona
doğru yaklaşırken ve soğuk
havalar kendini göstermeye
başlamışken, çiftçiler ekinlerinin
yaşamasına yardımcı olacak
yağışı bekliyorlar. Bu ayın emtia
raporunda belirtildiği gibi,
dünya genelinde birçok ülke
devam eden kuraklık nedeniyle
hasat rekoltesi konusunda sorun
yaşıyor. Kuraklık çiftçilere
zarar verdiği gibi küresel ısınma
aşırı küresel sıcaklıklara neden
olduğu için de ayrıca kalıcı bir
sorun hâline gelmektedir.
Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO)
göre kuraklık, göç, büyük ölçekli
kıtlık ve çevresel bozulmaya
neden olabilir, ancak kuraklıktan
etkilenen ana endüstri tarımdır.
Kuraklıktan kaynaklanan doğrudan
etkilerin yüzde 80 kadarını tarım
endüstrisi azaltıyor ve sorunlu
mahsuller de çiftçilerin geçimini
ve daha geniş bir topluluğun
sağlığını doğrudan etkiliyor.
Kuraklık önlenemez, ancak
toplumların kuraklık risklerini
azaltabileceği yollar vardır. Yerel
politika yapıcılar, hasatların
azalması durumunda yeterli
gıda tedarikinin korunmasını
sağlamak için kuraklığa yönelik
risk yönetim prosedürlerini ve
yönergelerini uygulayabilirler.
Ayrıca, ilgili riskleri ve bu
risklerin nasıl hafifletilebileceğini
anlamak için yerel alanlarla ve en
iyi kuraklık önleme yöntemlerle
ilgili çalışmalar da yapılmalıdır.
FAO, Dünya Meteoroloji Örgütü
(WMO) ve Birleşmiş Milletler
Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi
(UNCCD) dâhil olmak üzere
birçok araştırma merkezi,
kuraklığı ve tarım üzerindeki
etkilerini kapsamlı bir şekilde
incelemektedir.
gfmt.blogspot.com

THE FASTEST
FLUTING MACHINE
EVER MADE

THE MOST ADVANCED AND HIGHEST
QUALITY MACHINE IN THE MARKET

RETURN SPEED 105 M/MIN
FLUTING SPEED 30 M/MIN
Fluting Machine R-F300/1500

ADVANTAGES
The fastest ﬂuting process

Return speed 105 m/min. Cycle time -38% Less

Conical rolls
possibility

Chamfering

Cutting 0 - 30 m/min

Less machine surface -30%

Stationary roll
Moving tool

Return speed
105 m/min Cutting

Lower speed in-and-out ﬂuting

Lifetime tool up/ less break out material

V
Speed diagram

Adjustable cutting depth
during operation

Single - and multitool

Option Steady rest with
digital read-out

Option automatic length
compensation of the tool

Fast exchange of tools
with VDI toolholder

Option integrated OFT
Proﬁlometer Balaguer

GLOBAL SOLE DISTRIBUTOR

www.balaguer-rolls.com
Facebook

Twitter

Youtube

Linkedin

Live visual process
control with camera

Option remote access
with mobile phone or PC

The software which guarantees
the shortest and easiest work preparation

Değirmencilik Haberleri

Lallemand Animal Nutrition

L

Vietnam’da şube açtı

allemand Animal
Nutrition, Vietnam’da
HoChi Minh City’de
şube açtığını duyurdu.
Lallemand Vietnam, Lallemand’in
geviş getiren hayvanlar, kümes
hayvanları ve su ürünleri
yetiştiriciliği alanındaki
portföyünün Vietnam çapındaki
dağıtımını yapacak. Portföyde tüm
türler için yem katkı maddeleri,
silaj aşılayıcıları, su ürünleri
yetiştiriciliği için biyoremediasyon
çözümlerinin yanı sıra hayvan çevre
ürünleri bulunuyor. Satış işlemleri
ise Lallemand Animal Nutrition
Vietnam’ın Satış Müdürü Phuong
Trinh tarafından yönetiliyor.
Güneydoğu Asya İş Bölgesi
Müdürü ve Genel Müdür
Paul-Antoine Croizé şunları
söyledi: “Lallemand Animal
Nutrition çözümleri, Vietnam
pazarında on yıldan fazla bir
süredir mevcut, bu nedenle

Lallemand Vietnam'ın kurulması
bizim için doğal bir gelişme oldu.
95 milyonluk nüfusu ile Vietnam
dinamik bir hayvansal üretim
pazarı, su ürünleri yetiştiriciliği için
dünyada ilk 10 pazar arasında yer
alıyor ve ihracatta özellikle de su
ürünleri yetiştiriciliğinde güçlü.
Bu durum şirketimiz için
gerçekten büyük bir potansiyel
oluşturuyor. Şu anda Vietnam'da
geviş getiren hayvan, karides ve
kümes hayvanları pazarlarında
satış uzmanlığına ve teknik
uzmanlığa sahip altı kişilik bir
ekibiz ama önümüzdeki aylarda
büyüme yaşayacağız.”
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FEFAC, 29. Kongresi’nde 2030 yılı için Yem
Sürdürülebilirlik Şözleşmesi’ni yayınladı

A

vrupa Yem Sanayicileri Federasyonu (FEFAC),
29. Kongresi’nde Avrupa yem endüstrisinin
hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği
alanında daha sürdürülebilir değer zincirlerinin
geliştirilmesine sağlayabileceği katkılara ilişkin beş
ana hedefe odaklandığı, 2030 yılına yönelik Yem
Sürdürülebilirlik Sözleşmesi’ni yayınladı.
Sözleşmede hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini
artırmaya yardımcı olabilecek hayvan besleme çözümlerini
öne çıkaran, Avrupa Birliği düzeyinde ve ulusal düzeyde yem
sektöründe gerçekleştirilecek somut eylemler yer alıyor.
FEFAC Başkanı Asbjørn Børsting ve Belçika Yem Derneği
(BFA) Müdürü Katrien D’hooghe, sözleşmede yer alan
eylemlerin ve taahhütlerin, hayvancılık ve su ürünleri
yetiştiriciliği sektörlerini etkileyen bazı AB Yeşil Anlaşma
Hedefleriyle uyumlu olduğunun altını çizdi.
Dijital ortamda canlı olarak yayınlanan FEFAC’ın
29. Kongresi kapsamında, Michael Scannell (Avrupa
Komisyonu), Pekka Pesonen (Copa-Cogeca), Philippe
Weiler (Lidl Belgium), Preben Sunke (Danish Crown)
ve Jean-François Timmers’ın (WWF) Yeşil Anlaşma’yı
ve Avrupa hayvancılık ve yem endüstrisindeki pazar
beklentilerini tartıştığı bir panel gerçekleştirildi.
Tüm panel katılımcılarının önemle üstünde durduğu bir
konu ise Avrupa yem endüstrisi ve endüstrinin zincir ortakları
tarafından ormansızlaştırmayan bir soya tedarik zincirinin
kurulmasının gerekliliğiydi. Katılımcılar ayrıca FEFAC
Yem Sürdürülebilirlik Sözleşmesi’nde belirlenen hedefleri
de olumlu karşıladılar ve daha hedefe yönelik vaatlerde

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 Austrian company is finding the perfect solutions for bagging and palletizing of different products .
Numerous references in the food and feed industry
speak for themselves – STATEC BINDER stands as a
strong and reliable partner for the packaging of your
products.
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

Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria
Tel.: +43 3112 38 580 0, office@statec-binder.com
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bulunmaları konusunda FEFAC’ı ve üyelerini teşvik ettiler.
FEFAC Başkanı Asbjørn Børsting şöyle dedi: “Bugün
Avrupa Yem Endüstrisi için gurur verici bir gün, çünkü
yem üretimi konusunda önümüzdeki 10 yıl için daha
sürdürülebilir hedefler belirlendi.
Endişelerini ve önceliklerini önemli paydaşların
kendilerinden duymak güzeldi, temin ederim ki bugün
ölçülebilir bir ilerleme kaydedeceğimiz bir yolculuğun
başlangıcını atıyoruz. Ormansızlaştırmayan bir soya tedarik
zincirinin sektörümüz için temel bir öncelik olduğunun
farkındayız, bu amaca ulaşmak için ana pazarlarda
uygulanabilecek bir çözümün bulunmasına yönelik Soya
Tedarik Kılavuzlarını güncel tutmak için çok çalışıyoruz.
BFA Başkanı Dirk van Thielen konuyla ilgili şunları
söyledi: “Ortak FEFAC-BFA Kongresi için asıl hedeflerimizi
değiştirmek zorunda kalmamıza rağmen, Stella Kyriakides
(Avrupa Komisyonu Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği) ve
Willy Borsus (Valon Bölgesi Bakan Yardımcısı ve Tarım
Bakanı) gibi saygıdeğer konuşmacıların katkılarıyla bu dijital
etkinliği düzenlemeyi başardığımız için çok memnunum.
FEFAC ve BFA, metan gibi sera gazı emisyonlarını azaltma,
ortak ürünlerin kullanımını katkıları da dahil olmak üzere
bu dijital etkinliği çok kaliteli konuşmacılarla düzenlemeyi
başardığımız için çok memnunum. Willy Borsus (Valon
Bölgesi Bakan Yardımcısı ve Tarım Bakanı). FEFAC ve BFA,
metan gibi sera gazı emisyonlarını azaltmaya, ortak ürünlerin
kullanımını arttırmaya, ormansızlaşmayla mücadele etmeye
ve antimikrobiyal direnci azaltmaya yönelik eylemlerini
güçlendirmeye kararlı.
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GEAPS 2021 Güvenlik Ödülleri Programı’na
kayıtlar başladı

T

ahıl Elevatörleri ve İşleme Topluluğu (GEAPS),
2021 Güvenlik Ödülleri Programı için kayıt
almaya başladı. Güvenlik Ödülleri Programı,
işle ilgili kayıp zamanlı kaza veya hastalık
yaşamadan tam bir yıl geçiren tesisler ve işle ilgili kayıtlı
kaza veya hastalığı sıfır olan tesisleri ödüllendiriyor.
Programı başarıyla tamamlayan tesislere plaket verilecek
ve tesislerin isimlerine GEAPS’ın İnternet sitesinde ve iki
ayda bir yayınlanan haber bülteninde yer verilecek.
Uluslararası GEAPS Başkanı Jeff Jones (MKC) etkin
bir güvenlik programını oluşturmanın ne kadar önemli
olduğunu belirtti. Jones şöyle dedi: “Güvenlik herkesin
işinin en önemli parçası. Güvenlik Ödülleri Programı’nı
tamamlayıp plaketinizi tesisinize asarak çalışanlarınıza
güvenlik kültürünüzü uygulamak için gösterdikleri sıkı
çalışmayı fark ettiğinizi gösterebilirsiniz.”
Program, elevatör, diğer depolama ve işleme tesisleri
ve değirmenleri, inşaat şirketleri ve tedarikçileri de dâhil
olmak üzere tahıl endüstrisindeki tüm şirketlere açıktır.
GEAPS İcra Direktörü Steve Records, Güvenlik Ödülleri
Programı’nın GEAPS’ın endüstri için bir bilgi kaynağı
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olma vizyonuyla uyum içerisinde olduğunu belirtti.
Records, “Bir dizi güvenlik programı sunuyoruz.
Uzaktan eğitim ile verdiğimiz başlangıç seviyesi
kursumuzdan Exchange’deki yoğun sunumlarımıza
kadar, size güvenlik kültürünüzü oluşturacak ve
geliştirecek araçlar veriyoruz. Güvenlik Ödülleri
Programı, ekibinizin bu dersleri tesisinizde uygulamak
için gösterdiği çabayı ödüllendirmek için iyi bir fırsat.”
Daha önce katılım sağlayan şirketlerin İnternet
üzerinden kayıt yaptırması isteniyor. İlk kez kayıt
olacak şirketlerin ise, başvurularını Güvenlik
Ödülleri’nin İnternet sitesinden yapması mümkün.
Kayıtların en geç 15 Ocak 2021 Cuma gününe kadar
tamamlanması gerekiyor. Kayıt yaptıktan sonra
tesislerden 2021’i işle ilgili kayıp zamanlı kaza veya
hastalık yaşamadan bitirmesi ve çevrimiçi raporlama
formunu doldurması ya da takvim yılı boyunca tesiste
çalışılan toplam personel saati bilgisi ile birlikte 2021
OSHA 300A formunu teslim etmeleri isteniyor. GEAPS
üyesi olan tesisler için kayıt ücreti 95 ABD doları iken,
üye olmayan tesisler için ücret 140 ABD doları.
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LEAP hayvan tedarik
zincirlerinde yem katkı
maddelerinin çevresel
performansı ile ilgili kılavuz
yayınladı

U

luslararası Yem Endüstrisi Federasyonu
(IFIF), LEAP’in 21 Eylül 2020’de
gerçekleşen ‘İklim değişikliği ve kirlilikle
mücadelede yenilik: Yem katkı maddeleri
ve hayvancılık üretimiyle ilgili bilgi üretimi’ başlıklı
sosyal yardım etkinliğinde piyasaya sürülen, hayvan
tedarik zincirlerindeki yem katkı maddelerinin çevresel
performansına ilişkin LEAP kılavuzlarının resmî olarak
yayınlandığını duyurdu.
IFIF, hayvancılık endüstrisinin çevresel etkilerinin
ölçümünü ve değerlendirmesini iyileştirmeyi amaçlayan
Hayvancılık Çevresel Değerlendirme ve Performans
Ortaklığının (LEAP) kurucu ortağıdır. IFIF, uzman
üyelerinin yem katkı maddelerine ilişkin LEAP TAG’ine
katılımıyla, yem katkı maddeleriyle ilgili kılavuz
belgesinin geliştirilmesiyle yakından ilgilenmiştir;
kılavuzlar, hayvan ürünlerinin çevre üzerindeki etkisini
azaltma çabalarını daha da destekleyecektir.
Dünyanın farklı yerlerinden gelen 500’ün üzerinde
katılımcı, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Müdür
Yardımcısı ve LEAP 2020 Başkanı ile birlikte Uruguay
ve İrlanda’nın Tarım Bakanları tarafından açılan LEAP
etkinliğine katıldı. LEAP Yem Katkıları Teknik Danışma
Grubu'na (TAG) liderlik eden Profesör Ermias Kebreab
ve Chaouki Benchaar kılavuzların son hâlini sundular.
IFIF Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Bercovici de
etkinliğe katıldı ve şunları vurguladı: “Bu ortaklıkta
IFIF ve FAO/LEAP arasındaki güçlü bir işbirliği
olduğu açıktır; IFIF FEFANA Özel Yem Bileşenleri
Sürdürülebilirlik (SFIS) Projesi, LEAP Yem Katkı
Maddeleri’nin temelini oluşturmuştur. Öte yandan
IFIF’in kurucu bir üyesi olduğu Küresel Yem LCA
Enstitüsü (GFLI), dünyadaki hayvan üretiminin
çevresel performansını geliştirmeyi desteklemek adına
LEAP yem kılavuzlarını uygulamaya koymaktadır.”
Bercovici son olarak şöyle dedi: “Bilime dayalı
standart yöntemlerin LEAP kılavuzları ile entegre
edilmesi, bu önemli bilimsel gelişmelere imza atmak
için temeldir.”
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Milleral ile BUA Group günlük 800 ton kapasiteli üç buğday unu
değirmeni için anlaştı

M

illeral, Nijerya’da günlük 2400 tonluk bir
öğütme kapasitesine sahip en yeni un öğütme
tesislerini inşa etmek için Nijerya’nın önde
gelen gıda ve üretim şirketi olan BUA
Group ile bir anlaşma imzaladı. Tesislerin 2021 yılında
tamamlanmasıyla BUA’nın toplam kurulu un öğütme
kapasitesi günlük 4000 tona çıkacak.
Milleral, 30 yıldır değirmen makineleri ve anahtar teslim
tesisler üreten ve kuran başarılı bir marka. İttifak Holding'in
kardeş şirketlerinden biri olan Milleral, dünya çapında gıda
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sektörüne hitap edebilecek ürünler, tesisler ve hizmetler
sunuyor. Milleral, her zaman öncü bir ekip ruhu ile
çalışmaktan, küresel ekonominin ihtiyaç duyduğu yenilikçi
teknolojileri geliştirmekten ve ürünlerini müşteri taleplerine
göre kusursuz bir şekilde üretmekten gurur duyuyor.
BUA Foods ise BUA Group bünyesinde şeker,
pirinç, yemeklik yağlar, un değirmenciliği ve makarna
üretiminde tarımsal değer zincirine çeşitli yatırımlar
yapan tarımsal ticaret ve gıda işleme bölümüdür. Bu yeni
tesisin tamamlanmasıyla BUA Group Batı Afrika'da un
değirmenciliğinin önde gelen oyuncularından biri olacak.
İmza töreni sırasında konuşan Milleral Başkanı Mustafa
Özdemir şunları söyledi: “Milleral makine ve anahtar teslim
tesisleri kurma deneyimini uluslararası alana taşımayı, BUA
için verimli, gelişmiş ve dünya standartlarında bir tesis inşa
ederek göstermeyi hedeflemektedir.”
BUA Group İcra Kurulu Başkanı Abdul Samad Rabiu
ise şöyle dedi: “Nijerya’da en son teknoloji un öğütme
tesisleri geliştirmek üzere Milleral ile yaptığımız bu
ortaklıktan dolayı heyecanlıyız. Günlük 2400 ton öğütme
kapasitesine sahip bu tesis 2021 yılında tamamlandığında
BUA’nın toplam kurulu öğütme kapasitesini günlük
4000 tona çıkaracak. Böylelikle gıda işleme sektörüne
katılımımız daha da derinleşecek ve Nijerya ile Batı Afrika
bölgesinde gıda güvenliğini arttırmaya yardımcı olacağız.”
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Sukup dünyanın en
büyük tahıl silosu
rekorunu kırdı

S

ukup 50 metre çapında dünyanın en büyük iç
çaplı tahıl silosunu tasarladı ve üretti. Daha önce
rekoru elinde tutan silo yine Sukup tarafından
üretilen ve tasarlanan 47 metre çaplı bir siloydu.
Yeni silo için temel 14 Eylül 2020 tarihinde ABD’nin
Iowa eyaletindeki Golden Grain Energy’de atıldı.
Temel atımına Sukup’dan gelen temsilcilerin yanı
sıra ortak kuruluşlardan Iowa, Hampton merkezli bir
Sukup temsilcisi olan Buresh Building Systems ve
ABD, Minnesota dışındaki inşaat ortağı McGough
Construction’dan da gelen temsilciler katıldı.
Silo 17 milyon litre kapasiteye sahip olacak ve 47 metre
17 cm tepe yüksekliğine sahip 30 daireden oluşacak.
İnşaatın 2021’de Mayıs veya Haziran’da tamamlanması
bekleniyor.
Golden Grain CEO’su Chad Kuhlers “Bu sistem
GGE’nin tahıl deposunu yaklaşık olarak 44 milyon
litreden 123 milyon litreye kadar çıkaracak. Şu anda
10 günlük depoya sahibiz ve bu silonun eklenmesiyle
depolama kapasitemizi yaklaşık 30 günlük depoya
çıkaracağız. Ayrıca, GGE’nin alım kapasitesi saatte
yaklaşık 1000 tondan 1800 tona çıkacak.”
Sukup'un ticari hesaplarını yöneten Brent Hansen
şunları diyor: "Müşterilerimiz bize genellikle depo

eklemenin tesislerindeki yatırımın en hızlı geri
dönüşlerinden biri olduğunu söylüyor. Tahılın Sukup
ambarlarında depolanması, geçici bir yığın olarak
tutulmasına kıyasla onu daha iyi durumda tutar ve tahılın
işleme tesislerine geri alınması daha güvenli, daha kolay
ve uygun maliyetli olur. Her zaman müşterilerimizin
ihtiyaçlarını dinlemeye çalışırız, buna işin sonunu
izlemek de dâhildir.”
“Sukup sürekli olarak inovasyonun sınırlarını
zorlamaya çalışırken tarım endüstrisinin bir aile şirketi
olarak bizden beklediği mükemmel müşteri hizmetini
ve yüksek kaliteyi korur. Yeniden dünyanın en büyük
bağımsız tahıl silosunu tasarlayıp üretmekten dolayı
büyük heyecan duyuyoruz.” diyor, Sukup’un Başkanı ve
CEO’su Steve Sukup.
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Alsatian Değirmenleri’nde elek katı

Luther’in kendi kendine yeten yeni kare eleği:
Ürün sevk etmenin yeni yolu
Yazan: Mildred Cookson, Mills Archive, Birleşik Krallık

Y

Mills Archive’daki geçmişe ait değirmencilik dergileri

eni Alsatian değirmenleriyle ilgili
son makalem, The Miller’da 1909’da
yazılan bir raporun özeti niteliğindeydi.
Onu yazarken Luther’in yeni kare
eleğine özel bir vurgu yapılması ilgimi
çekmişti. Bu yüzden beş yıl öncesine
gittim, 2 Nisan 1904 tarihli Milling
dergisine baktım. Dergideki makale
bu yeni donanımı “ürün sevk etmenin
yeni yolu” olarak detaylı bir şekilde incelemiş. Makale bu yeni kare
eleğin ince gravürlerine odaklanmış ve Belçika’da Van Gruisen and
Co’nun Değirmeni’nde bu eleklerin kullanımını göstermiş.
O zamanlar dergi, tüm değirmencilerin ipek kumaş veya diğer
ayırıcı materyallerden oluşan düz yüzeylerde eleme yapmanın
prensipte doğru olduğunu kabul edeceğini, ancak o zaman
kullanımda olan elekler genel olarak mekanik hatalarla dolu olduğu
için bu yöntemin büyük ölçüde benimsenmediğini iddia ediyordu.

Yeni Luther kare eleği
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Asıl sorun eleme hareketinin uygulanmasıyla alakalı değildi; eleme
hareketi ile birlikte aşırı titreşim yaratmadan ayırmayı sağlamak
için elenen malzemenin yeterince çalkalanması gerekiyordu.
Eğimli elekler değirmenlerde yıllardır kullanılıyordu, ancak
yalnızca buğday ve sakatat gibi kaba malzemeleri ayırmaya
yöneliklerdi. Elekler piyasaya sürülene kadar, un gibi daha
yumuşak malzemeleri eklemek için pek çok başarısız girişimde
bulunulmuştu. Genel amaç, minimum titreşimle ağır ve hafif
malzeme katmanlarını bozmadan, malzemeyi ayırmaya yetecek
kadar karıştırarak elek ters çevrilmediğinde gerçek eleme
hareketini elde etmekti.
Britanya’da Liverpool’daki Emil Fiechter tarafından yeni bir kare
elek tanıtıldı. 1846 yılında kurulan değirmen ve silo yapımında
uzmanlaşan G. Luther’in Brunswick isimli firması tarafından
icat edildi. Bu makine, 1890'ların başında aynı firma tarafından
İngiltere'ye ilk defa sunulan bir tasarımdan geliştirilen tamamen
farklı bir elek çeşidiydi. Daha öncesinde, 1892 ve 1893'te Birleşik

Van Gruisen’ın Değirmeni’nde elek katı

Krallık'ta kullanılacak
olan bu yeni elek
çeşidinin ilkinin
Joseph Appleby ve
Sons of Blackburn
değirmenlerinde
kurulduğuna dair
raporları incelemiştim
(bkz. Milling & Grain
Mart 2020, sayfa 22).
Bu ilk makineler Bay
Fiechter tarafından
yerleştirildi ve 3x3
tabakalı santrifüjlerin
ve 3x2½ tabakalı
makaraların yerini aldı.
Yeni elek, üçüncü
gıdada ve inceltilmiş
irmikte ya da inceltilmiş
bir gıdada çalıştırıldı.
Eski Luther eleği ise
alttan sürülen üst üste
binmiş bir dizi eleğe
Eleklerin ve taşlamaların kralı
sahipti, öte yandan yeni
makinede çok güçlü
iki kolonun her iki tarafına yerleştirilmiş iki elek seti vardı. Bu
kolonların tepelerinde çapraz bir kol mevcuttu. Çapraz kolun her iki
ucuna, her iki taraftaki iki elek setini destekleyen kamış çubuklarını
tutacak iki askı yerleştirilmişti.
İki kolonun yükseldiği taban plakası yaklaşık 1.5 metre

Çağdaş bir reklam

boyundaydı ve ortasında, krank milinin alt ucu için sert bir yatak
vardı. İkincisinin basamak yoktu, sert yatak alt ucu yerinde
tutuyordu ve üst ucu da çapraz kolun ortasındaki bilyeli yatakları
döndüren bir flanş ile destekleniyordu. Krank mili, her iki elek
setinden tam olarak eşit uzaklıktaydı ve iki bölüm arasındaki
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eleklerin yarısına kadar sabitlenmiş bir merkez
yatağında çalışmak üzere oraya yerleştirilmişti.
Krank mili, güçlü kenetleme kerestesi ile çevrilen
iki set eleğe sahip iki kolon arasına bağlanmıştı.
Bu düzenleme şu anlama geliyordu, krank milini
destekleyen bilyalı yatak üzerindeki tek ağırlık,
iki denge düzenleyicinin ağırlığıydı. Bu denge
düzenleyicilerinden biri kurcatanın hemen altındaki
şaftın üzerindeydi ve ayarlanabiliyordu; diğeri ise
tabanın biraz üzerinde ve sabitti. Tahrik kasnağı,
taban plakası ile alt denge regülatörü arasında bir
yerde olabilirdi ya da taban ve zemin boyunca uzanan
bir krank mili ile zeminin altına yerleştirilmişti.
Elekler sayıca ondan yirmiye kadar çıkabilirdi
ve birbirine sıkıca bağlanmaları için her bir
sette altı kilitleme çubuğu ile birbiri üzerinde
duracak şekilde düzenlenebilirdi. Her elek,
uzunlamasına dört bölüme ayrıldı, bölümlerin
her birinde ipeklerin altında iki toplama tepsisi vardı, tepsiler
iki bölümden toplama yapıyor ve eleğin tüm uzunluğu boyunca
merkez noktadaki bir boşluğa doğru aşağıya boşaltım yapıyordu.
Böylelikle bitmiş malzeme ipekten geçer geçmez gidiyordu, bu
da makinenin ağırlığını hafifletiyordu.
Eleklerin üst kısımlarında eleği temiz tutmak için akasya fasulyeleri
ipek üzerinde hareket ettirildi, isteğe bağlı olarak fasulye de
kullanılabilirdi. On elekli bir kare elek üzerindeki ipek alan yaklaşık
18 metrekareydi. Elekler kolaylıkla çıkarılabilirdi, alt elekler üst
eleklere dokunulmadan, üst elekler de alt eleklere dokunulmadan
çıkarılabilirdi. Tüm yataklar otomatik olarak yağlanmıştı.
Milling’deki bu uzun makale on elekli bir makinenin

Your partner for
industrial process
automation
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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

Öğütme işlemlerinde tüm iklim koşullarına uygun bir elek

işleyişiyle ilgili pek çok bilgi veriyor ve çoğunun birkaç telden
oluştuğu söylenen fırçaların usta bir şekilde düzenlenmesine
dikkat çekiyor. Makine yalnızca 2.5x2.1 metrelik bir alanı
kaplıyordu, sadece 7.6 cm’lik bir kayış ile çalışıyordu. Bu
da makaleyi yazan muhabirin bu yeni eleğin kullanışlı bir
makine olarak gelecekteki yerini alacağını ve Bay Fiechter’ın
kolaylıkla satış yapacağını tahmin etmesini sağladı.

www.millsarchive.org
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Chief Agri, Rapat Industries’in
Filipinler’deki varlıklarını alarak ürün
hattını genişletti

T

ahıl ve emtia depolama,
havalandırma ve malzeme
taşıma ürünlerinden oluşan
eksiksiz bir yelpazeye
sahip olan Chief Agri, Filipinler’deki
Rapat Industries’in büyük ölçüde tüm
varlıklarını satın aldığını duyurdu.
Çalışmalarını altı kıtada sürdüren,
uluslararası bir kuruluş olarak
Chief Agri’nin Asya şubesi Fransa
şubesi Chief Phenix’i destek
vererek ve Kuzey Amerika’daki
merkez şubedeki açığı kapıyor.
Farklı konumlarda bulunan şubeleri
Chief’in müşterilerine daha iyi
hizmet vermesini ve dünya çapındaki
müşterilerinin siparişlerini etkin bir
şekilde yerine getirmesini sağlıyor.
Asya’daki yeni Chief tesisi,
Filipinler, Manila’nın kuzeyinde eski
Clark Hava Kuvvetleri Üssü’ndeki
Ekonomik Gümrüksüz Bölge’nin
içerisinde bulunuyor. 11 bin
metrekarelik tesis bantlı konveyör
modellerin tasarımı, mühendisliği,

üretimi ve montajından sorumlu.
Her konveyör, uygulamaya
özgü ihtiyaçları karşılamak için
tasarlanıyor.
Ürünün kişiselleştirilmesi sayesinde,
kaliteli bir bitmiş çözüm ortaya
çıkıyor. Bu satın almayla Chief,
konveyör bant modellerinde ticari ve
özel sektörlere yönelik eksiksiz bir
çözüm sunmak için gösterdiği çabaları
destekleyecek teknik deneyimi
kazanıyor.
“Bantlı konveyör hattının mevcut
iş portföyümüze eklenmesiyle genel
ürün hattımız daha da genişledi ve
çeşitlilik arttı, müşteri tabanımız
büyüdü ve tamamlayıcı pazarlardaki
varlığımız gelişti. Artan değerli,
rekabetçi ve uygun maliyetli
ürünlerle yurt içi ve yurt dışındaki
mevcut müşterilerimize daha iyi
hizmet verebilmek için elimize
geçen bu fırsatlardan yararlanmayı
amaçlıyoruz.” diyor, Chief
Industries’in CEO’su DJ Eihusen.
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Böcek kullanarak
sürdürülebilir yemin
gelişimini desteklemek
için 10 milyon sterlinlik fon

B

irleşik Krallık, 10 milyon
sterlinlik Industrial
Strategy Challenge Fund'ın
(Endüstriyel Strateji
Mücadele Fonu) son duyurusunu
takiben, ilk büyük ölçekli böcek
çiftliğini kuruyor. Hedefinde
sürdürülebilir gıda üretiminin
geliştirilmesine yardımcı olmak var.
Hayvan yemi için sürdürülebilir
bir protein olarak kara asker sineği
yetiştiriciliği yapan Londra merkezli bir
şirket olan Entocycle çiftlik yapımından
sorumlu olacak. Londra'daki mevcut
tesisinde Entocycle böcekleri fazla
meyve ve sebzeler gibi yerel atıklar ile
besliyor. Bu yöntemin çevresel ayak izi,
soya veya balık unu gibi geleneksel yem
bileşenlerinden daha az.
Planlanan fabrikanın Industrial Strategy
Challenge Fund'ın (ISCF) fonu ile
Londra’nın dışına kurulması planlanıyor
ve fabrika yılda 33 bin ton gıda atığı
işleyebilecek.

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

Rex Wailes Koleksiyonu

Rex the mill
magnet
Yazan: Mildred Cookson, Mills
Archive Vakfı, Birleşik Krallık

Rex’in itibarı dünya çapında yayıldıkça ve uzmanlığı
ve tavsiyeleri daha çok kişi tarafından anlaşıldıkça, Rex
mimarlar, mühendisler, fotoğrafçılar ve sanatçılarla karşılıklı
fayda sağlayan iş birlikleri gerçekleştirdi. Bu kişilerin pek
çoğu Rex’e, şu anda Mills Archive'de güvenli bir şekilde
depolanan çizimler ve resimler verdiler. Her bir parçanın
kaynağı mümkün oldukça kataloğumuzda belirtiliyor. Bir alt
koleksiyon ortaya çıktığında ise bunu ayrı olarak işbirlikçinin
ismi ile katalogluyoruz. Bu anlık görüntülerden oluşan seri
geliştikçe, ben de değirmenleri kayıt altına alan bu kişilerin
kendi başlarına yaptıkları katkıları anlatacağım.
Son zamanlarda endüstriyel değirmenler (yani tahıl işlemede
kullanılmayan değirmenler) teması ile geliştirdiğimiz çok sayıda
yeni İnternet sayfasına katkıda bulunuyorum. Bu sayfaları artık
https://new.millsarchive.org/ adresi üzerinden “mills make the
world go round” şeklinde arama yaparak görebilirsiniz. Şu ana
kadar ele aldığımız sektörlerden üçünü, Rex’in yörüngesine
giren değirmenlerin neler olduğunu göstermek için seçtim. Tuz
değirmeni, Salt Cay, Turks ve Caicos Adaları'ndaki tuzlalarındaki
son yatay yel değirmeniydi. Kanatlarından yalnızca bir tanesi
mevcut olan kereste fabrikası ise Finlandiya'nın özerk bir bölgesi
olan Åland Adaları'ndaki Eckerö'deydi. Sven-Erik Krooks
tarafından çekilen fotoğraf ise 1959 yılına ait.
1971 yılında Rex 1936 yılına ait çivitotunun hazırlanmasıyla
ilgili yazısını güncelledi. Çivitotu, çivit rengine boyanmış
kumaşların solmasını önlemek için kullanılıyordu. Rex,
Lincolnshire’deki Algakirk Woad Değirmeni’nde çalışan
yakın arkadaşı Hallam Ashley tarafından 1935’te çekilmiş bir
fotoğrafı kullanarak kısa ama etkileyici bir anlatım yaptı.
Bu üç farklı kullanım, korumak için her türlü çabayı gösterdiğimiz
küresel değirmencilik tarihimizin zenginliğini vurguluyor.

ÜYELERİMİZ İÇİN
BİLGİLENDİRME:
ŞİRKETİNİZİN 2021
BASKIMIZDA YER ALMASI
İÇİN HEMEN ŞİRKET
KAYDINIZI GÜNCELLEYİN!

Turks ve Caicos Adaları’ndaki yatay tuz değirmeni

Finlandiya’da Åland Adaları’ndaki terk edilmiş kereste fabrikası

Lincolnshire’deki Algakirk Woad Değirmeni

ÇEVRİMİÇİ ULUSLARARASI
DEĞİRMENCİLİK REHBERİ İLE
DEĞİRMENCİLERE ULAŞIN

internationalmilling.com
Ekibimizle iletişime geçmek için:
enquiries@internationalmilling.com
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ÇEVRİMİÇİ | BASILI YAYIN |
MOBİL

Değirmencilik Haberleri
Scan the QR-Code for
more information
www.almex.nl

EXTRUSION AND EXPANSION
TECHNOLOGY YOU CAN TRUST
»
»
»
»

Pet Food extrusion
(floating) Aquafeed extrusion
Animal Feed extrusion
Oil seed extraction

» Cereal processing extrusion
» Compacting
» Pre-conditioning prior to other
processes

www.almex.nl
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Depart yeni
ofis açtı

T

ürkiye içindeki ve yurt dışındaki değirmenlere yedek
parça teslimatı yapan Depart şirketi Çorum, Türkiye’de
yeni ofis açtı.
Yeni binada, 972 m2’lik yedek parça deposuyla Depart
Lojistik Merkezi ve Teknik Fiyatlama Bölümü ve dünya çapında
satış sonrası hizmetleri sunan Deserve markası yer alacak.
Depart öğütme, temizleme, filtreleme, tartım ve paketleme
alanlarında kaliteli makineler üreten Alapala Makine’den
mühendislik ve ürün desteği almanın yanı sıra müşterilerine
kaliteli parçalar sunmak için dünyaca tanınmış tedarikçiler ve
imalatçılarla iş birliği yapıyor.

Henry Simon’ın HSRM valsi
Alman Tasarım Ödülü’nün
sahibi oldu

I

taldesign şirketiyle ortaklaşa tasarlanan
HSRM valsi, yeni görünüşü ve geliştirilmiş
işlevselliği sayesinde Alman Tasarım
komitesi tarafından “Mükemmel Ürün
Tasarımı” ödülüne layık görüldü. HSRM
valsi aynı zamanda operasyon güvenirliğini,
verimliliğini ve emniyetini artıran Gelişmiş
Sensör Teknolojisi™ ile donatıldı.
Alman Tasarım Ödülleri, birinci sınıf uluslararası
jürisiyle, hem yenilikçi ürünleri ve projeleri hem
ürün ve projelerin Almanya’da ve uluslararası
tasarım dünyasında başı çeken üreticilerini ve
tasarımcılarını onurlandırmaktadır. Alman Tasarım
Ödülü, eşsiz tasarım akımlarını keşfederek ve
tanıtarak tasarım odaklı ekonominin gelişmesine
katkıda bulunan bir yarışma.

PCE

PELLETING CONSUMABLES EUROPE

YOUR PARTNER FOR
TOP QUALITY RING DIES
available for all major pellet press brands

Scan the QR-Code
to find your die!

WWW.PCE.EU
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WE PROVIDE

COMPLETE SOLUTIONS FOR ALL TYPES OF CEREALS
Our quality and reliability expands
to 90 types of equipment that we produce
and supply from Gaziantep to the World.

We Earned Our Name
From Our Work..

• Cleaning
• Moisturizing
• Grinding
• Transport
• Packaging
• Installation
• Electricity and Automation
Equipment

asggruptr
@degirmenmakina
@degirmenmakina

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

www.degirmen.com

.THINK SAVINGS
.THINK VIBRONET®
VIB-MMS ©
ONLINE MOISTURE CONTROL
WATER DOSAGE
SCALE

VIBRONET ®
ACCELERATED
CEREAL
DAMPENING

VIB-SMC ©
WATER MONITORING
AFTER TEMPERING

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

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

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

NEW

DSM’nin Erber Group
satınalma işlemi
tamamladı

B

eslenme, sağlık ve sürdürülebilir yaşam
alanlarında faaliyet gösteren bilim şirketi
Royal DSM, 2 Ekim’de şirket değeri 930
milyon avro olan Erber Group’un satın alım
işlemini tamamladığını duyurdu.
Erber Group içindeki görece küçük iki birimi kapsamayan
işlemin tamamlanması üzerine ilk yılda kazancı artırması
bekleniyor. Erber Group’un DSM bünyesine katılacağı ilk
kez 12 Haziran 2020’de duyurulmuştu.
DSM, Erber Group’a ait Biomin’i ve Romer
Laboratuvarları’nı devraldı. Erber Group’un hayvan
beslenmesi ve sağlık konusunda uzman şirketi Biomin,
özellikle mikotoksin risk yönetimine ve sindirim
sistemi sağlık performans yönetimine odaklanırken
Romer Laboratuvarları işletmesi gıda ve yem
güvenliğinde tanısal çözümlere eğiliyor.
Erber Group’a ait Biomin’in kendisine devredilmesi
ile emisyonun azaltılması konusunda çalışmalar yürüten,
yem tüketiminde verim ve suyla toprağın daha iyi
kullanılması konularına odaklanan, çiftlikte verimi
ve sürdürülebilirliği artırma amaçlı hayvan sağlığı ve
beslenmesi çözümlerinde lider bir tedarikçi olan DSM’nin
uzmanlığını ve itibarını daha da güçlendirmiştir.
Söz konusu satın alma bu açıdan DSM’nin hayvan
besisini hem ekolojik hem ekonomik açıdan daha
sürdürülebilir hale getirme odağıyla örtüşüyor.
Romer Laboratuvarları da DSM’nin yeme içme pazar
segmentlerindeki müşterilere sunduğu, insan beslenmesi
ve sağlığı konusundaki çözümleri tamamlıyor.

MOFCOM, Çin’de metiyonin
antidamping soruşturmasını
sonlandırdı

E

vonik, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret
Bakanlığı’nın (MOFCOM) Singapur,
Malezya ve Japonya’dan ithal edilen
metiyoninle ilgili antidamping soruşturmasını
sonlandırma kararı üzerine bölgeye olan taahhüdünü
yeniden dile getirdi.
MOFCOM soruşturmayı sonlandırmaya karar verdi
ve dolayısıyla bu tür ithalat işlemlerine gümrük vergisi
uygulamayacak. Evonik, MOFCOM’un kararını sevinçle
karşıladı ve şirketin Çin’deki güçlü ekibi, ürün ve hizmet
yelpazesiyle Çin pazarına hizmet etmeyi sürdürecek.
Evonik Hayvan Beslenmesi Faaliyet Alanı’nın
başında yer alan Dr. Emmanuel Auer, “Soruşturma
devam ederken Çinli yetkililerle yakın bir çalışma
içindeydik. Bizden istenen veri ve bilgiler konusunda
tamamen şeffaftık,” dedi.
“Daha da önemlisi, müşterilerimiz sürdürülebilir ve
ekonomik bir protein tedarik zinciri için hayati olan
yem malzemesinin güvenilir ve emniyetli tedarikinden
faydalanmaya devam edecek. Çin’deki ve dünyanın dört
bir yanındaki müşterilerimize eksiksiz hizmet vermeyi
taahhüt ediyoruz.”
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Geelen Counterflow, Çin için elektrikli kurutucu
üretimine başladı

G

eelen Counterflow 2021’de Çin’de kullanılmak
üzere, ekstrüde evcil hayvan maması için ikinci bir
elektrikli kurutucu tasarlayıp imal etmeye başladı.
Yüksek sıcaklık sağlayan endüstriyel ısı pompaları,
yedi katlı ters akışlı kurutucuya 2400 kW ısı ikmali yapıyor ve
bu ısının yüzde 65’i geri alınarak kurutucuda tekrar kullanılıyor.
İlk elektrikli kurutucu ise şu an Güney Kore’de başka bir
müşterinin tesisine kuruluyor ve 2021’de devreye alınacak.
Her iki elektrikli kurutucu başta gaz yakıcılarla devreye
alınacak. Bu, kurulum ve devreye alım işlemlerinin standart
işletme prosedürüne uygun olmasını sağlıyor. Birkaç ay
sonra, kurutucular çalışmaya başlayınca, Ters Akış Kurtarma
Birimleri (CRU) devreye alınacak ve bu sayede kurutucudan
çıkan sıcak, nemli havanın yoğunlaşması suretiyle enerji
tazmini sağlanmaya başlanacak. Bu CRU’dan gelen sıcak
suyun sıcaklığı, yüksek sıcaklık sağlayan endüstriyel hava
pompaları tarafından artırılacak ve böylece ısının tamamı
kurutucu için kullanılmış olacak. Dolayısıyla gazlı yakıcılar
kapatılabilecek ya da beklemeye alınabilecek.
Bunun sonucunda kurutucunun net enerji tüketimi yüzde
65 azalmış olacak ve yalnızca elektrikten oluşacak. Elektrik
yenilenebilir kaynaklardan gelirse kurutucu kaynaklı
dolaylı ve dolaysız CO2 emisyonları bertaraf edilebilecek.
Kurutucular fabrikada açık ara en çok enerji tüketen birim
olduğundan, bu genelde üretim hattının tamamının CO2 ayak
izini yüzde 50’den fazla azaltıyor.

Geelen’in ilk elektrikli kurutucularının evcil hayvan maması
sanayiinde kullanılacak olması tesadüf değil. Bu sektördeki
piyasa liderlerinin Paris iklim anlaşmasının gerekliliklerini
yerine getirebilmek için net sıfır sera gazı emisyonuna sebep
olmak gibi kısa vadeli, zorlu hedefleri var. Isı pompaları
aracılığıyla elektrik kullanımına geçiş, kurutucu kaynaklı CO2
emisyonlarını ortadan kaldırmanın tek yolu olduğu gibi enerji
tasarrufu açısından da büyük bir gelişme.
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Yemmak AR-GE 250 Yıldızları arasında
013 yılından bu yana Türkiye’de Ar-Ge’nin
nabzını tutan tek kaynak olan “Turkishtime
Ekonomi ve İş Dünyası Portalı”nın her yıl
yayınladığı Ar-Ge 250 Araştırma Raporu’nda
2019 yılı verilerine göre en çok Ar-Ge harcaması
yapan firmalar sıralamasında Yemmak ilk 500’e
girerek 385. sırada yer almıştır.
Türkiye’deki 1.200 Ar-Ge merkezi arasından
büyük bir başarı örneği gösterip ikinci Ar-Ge 250
sıralamasında yer alarak “Sektörünün En Büyük
Ar-Ge Merkezi” olma ünvanını da almaya hak
kazandı.
Yemmak Ar-Ge müdürü Eser Dönmez: “Yemmak,
makine, proses ve anahtar teslim proje çözümlerini
tek merkezden yönetebilen Türkiye ve Avrupa’daki
nadir üreticiler arasındadır. Bu bağlamda da Ar-Ge
departmanı olarak, devlet hibe ve desteklerinden
daha fazla faydalanarak, her yıl en az 4 Ar-Ge
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projesi tamamlamak ve Ar-Ge metodolojisinin
sistematik hale getirilmesiyle son teknoloji ve
yeni nesil sistem ve çözümler geliştirilmesi
gibi hedeflerimizi kısa vadede tamamlamış
bulunmaktayız.” dedi.
Sayın Dönmez sözlerine şu şekilde devam
etti:”Önümüzdeki dönemlerde de Ar-Ge
yatırımlarına ayrılan bütçeyi arttırarak, her türlü
bilimsel çalışmaya katılmak ve teknoloji üretebilen
ve sektöründe uluslararası alanda en başarılı olan
firmalar arasına girmek hedeflerimizden bir kaçıdır”.
“Türkiye Ar-Ge 250 Raporu”nda en çok Ar-Ge
harcaması yapan, en çok Ar-Ge personeline sahip
olan firmalar ile en fazla proje yürüten, lisans
ve lisansüstü eğitimli personeli istihdam eden,
marka, patent, tasarım tescil ve faydalı model
sayılarına göre ön plana çıkan Ar-Ge merkezleri
sıralanmaktadır.
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Limagrain Ingredients yeni
üretim hattını açtı

L

imagrain Ingredients, 20 aylık bir çalışma ve
dokuz milyon avroluk bir yatırımla Kuzey
Fransa’daki Arques’ta bulunan tesisindeki
mevcut binaları genişletti ve neredeyse 15.000
ton işlenmiş un üretimina imkan verecek yeni bir üretim
hattı kurdu.
İşlevsel unlar, Limagrain Ingredients’ın hububat
konusundaki, türsel seçim vasıtasıyla sağladığı uzmanlığıyla
hidrotermal süreçler konusundaki uzmanlığı arasındaki
sinerjinin sonucu. Limagrain Ingredients ziraat endüstrisinin
özellikle glütensiz ve alerjensiz malzemeler konusundaki
beklentilerini, optimal mikrobiyolojik karakteristikler, son
derece hassas bir biçimde kontrol edilen parçacık ebadı
ve bazı ürünlerdeki sıfır tozlanma sayesinde eksiksiz bir
esneklik ve doğallıkla karşılayabiliyor.
Buna bir örnek, Limagrain’in kıvam vericilere ve
nişastalara alternatif olan yüzde yüz Temiz Etiket serisi. Bu
sayede hazır yemeklere, çorbalara, ekmeklere, çöreklere
ve süt ürünlerine basit bir “un” ifadesiyle Temiz Etiket
yapıştırılabiliyor.
Ancak bu yeni endüstriyel seri sadece bir “üçüncü hat”
değil; bu seri ziraat endüstrisinin şu anki ve gelecekteki
taleplerini karşılayan kalite, ürün tutarlılığı ve gıda
güvenliği seviyesine ulaşmalarını sağlıyor.
Kurulan yeni üretim hattı çalışan güvenliğini de
artırıyor. Fabrika direktörü Gaetan Demon konu hakkında,
“Rakamların ötesinde, bu projenin tamamlanmasını gerçek
bir güç gösterisi olarak görüyorum,” yorumunu yaptı.
Proje için finansal bağlamda inşaat teslim süreleri, sağlık
ve hijyen, mevcut üretimin inşaat sırasında 365 gün ve
24 saat devam etmesi için gereken bakım işlemleri gibi
konularda da birçok zorlukla baş edilmesi gerekti.
Bu yeni üretim hattı 7 Ekim 2020’de açıldı ve Limagrain
Ingredients’ın işlenmiş un faaliyetlerinin gelişerek yılda
45.000 tona çıkmasını sağlamak suretiyle Avrupa’daki
endüstriyel müşterilerinin özellikle Temiz Etiket girişimi
açısından gelişmesine daha iyi destek olacak.

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

Türkiye buğday, arpa ve mısırda
gümrük vergisini kaldırdı

C

umhurbaşkanlığı kararı ile Makarnalık durum
buğday, ekmeklik buğday, kızıl buğday, mahlut,
beyaz arpa, maltlık arpa ve mısır ithalatında
uygulanan gümrük vergisi 1 Ocak 2021'e kadar
sıfırlandığı bilgisi verildi.
İthalat Rejimi Kararına Ek karar ile ülke gruplarına göre
yüzde 45'e kadar olan buğday, arpa ve mısırda gümrük
vergisi sıfırlanmış oldu.
Gümrük vergisi, buğdayda yüzde 45, arpada yüzde 35,
mısırda ise yüzde 25 seviyelerinde idi.
Karara gerekçe olarak dünyada ve Türkiye'de etkisini
sürdüren Kovid-19 salgını sebebiyle Rusya ve Ukrayna
gibi büyük hububat ihracatçısı ülkelerin ihracatı
kısıtlama yönünde karar alması, Çin ve benzeri ithalatçı
ülkelerin ise buğday ithalatını artırması sebebiyle
dünya hububat fiyatlarındaki artış gösterilmektedir.
Amaç Türkiye içerisindeki fiyat artışlarının önüne
geçmek.

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

Naturally ahead
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Presenting the
next generation
purifier
20-plus years of innovation has resulted in one
of the most advanced pieces of equipment in the
market.
The HP55 is the only purifier with four rows of superimposed
sieves. While it boasts a 10% increase in purification surface, the
overall machine footprint has been reduced by more than 10%.
Precision air-flow control is provided via four adjustment points
per sieve length, for a total of 12 points.

Discover more about GEA Golfetto Sangati’s milling technology
online at gea.com/milling

Değirmencilik

EĞİTİMİ

Agrifood Training Partnership (AFTP) 1-5 Şubat 2021’de, Birleşik
Krallık’taki Harper Adams Üniversitesi’nde Gıda Ürün Geliştirme
Yönetimi kursu düzenliyor. Bu kurs gıda ürün geliştirme sürecine
odaklanıyor. Gıda ürün geliştirme konseptinin gıda endüstrisindeki
şirketlerin ekonomik başarısı açısından hayati olduğu kabul
ediliyor ve bu durum gıda perakendecilerinin ve gıda hizmetlerinin
sunduğu, sürekli değişen ürünlere yansıyor

AFTP Gıda Ürün Geliştirme Yönetimi
Avrupa birliği dünyadaki birçok ülke için hayati ve kazanç getiren
bir pazar olduğundan AB yönetmeliklerine uymak ticaret açısından
çok önemli bir mesele. Mevzuatı ulusal ve bölgesel gıda kanunları
için sıklıkla temel teşkil eden AB, etkili gıda kanunları ve ilgili
kontrol sistemleri açısından da lider konumunda.

AFTP’yle İlgili Bilgiler – AB’de Gıda
Gıda kanunları zirai gıda endüstrisini her açıdan etkiliyor;
dolayısıyla bu konu sektörde çalışan herkesi ilgilendiriyor. Bu
kurs katılımcıların AB Gıda Kanunu’nu daha iyi anlamasını

Kursta değirmencilikte başarı için farklı akış şemaları ve farklı
yaklaşımlar derinlemesine tartışılacak. Kursta hem hammaddenin
hem uygulanan değirmencilik sisteminin, üretimin optimize
edilmesi üzerindeki etkisinin anlaşılması hedefleniyor.

Buhler–KSU Akış Şeması Teknolojisi
Kurs konuları arasında buğdayın temizlenmesi ve bakımı
(temizlik bölümünde ileri akış şeması teknolojisi, sistemler ve
tasarımlar, Hal Ross Değirmeni’ndeki uygulamalar); değirmencilik
sürecinde kullanılan akış şeması teknolojisinin derinlemesine

Bu kursun hedefi genel olarak buğdayın teslim alınmasından
son ürünün dağıtımına dek değirmencilik süreci prensiplerinin
ve buğday kalitesi ve değirmencilik sürecinin etkileri arasındaki
ilişkinin anlaşılması; farklı buğday türleri ve her birinden elde
edilebilecek ürünler konusunda bilgi alınması; unların özellikleri
ve farklı unların pişme performansı konusunda bilgi alınması;
her bir bölümün değirmencilik sektörünün başarısında oynadığı
rolün öğrenilmesi. Katılımcılar un değirmenciliği sürecini,
buğday seçiminden öğütmeye, unların karıştırılmasından pişme
özelliklerine dek her açıdan irdeleyecek.

IAOM – KSU Un Değirmenciliğine Giriş
Kurs konuları arasında ABD değirmencilik sektörüne genel
bakış; buğday üretimi; arz ve talep; buğday sınıfları, kullanım
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Gıda ürün geliştirme, gıda endüstrisindeki tüketicilerin
şu anki ve gelecekteki taleplerini karşılamak için gereken
yenilikleri saptamak üzere çalışan şirketlerin uzun vadede
ayakta kalabilmek için kullandığı stratejik bir faaliyet.
Bu faaliyet yeni gıda ürünlerinin başarılı bir şekilde
geliştirilmesini, imalat ya da ambalaj tasarım sürecini ve
teslimat açısından yenilikleri hedef alabiliyor.
Gıda ürün geliştirme, gıda endüstrisindeki başarılı şirketler
için önemli bir strateji odağı ve bu kurs gıda ürün geliştirme
sürecini yönetmek için kullanılan prensipleri ve uygulamaları
inceleyerek tasarımdan fabrika büyütme sürecine ve ürün
lansmanına kadar birçok aşamayı tanıtıyor.
sağlamak için öğretici çevrim içi kısa videoların yanı sıra temel
ve destekleyici materyaller vasıtasıyla AB Gıda Kanunu’nun
tarihi gibi çeşitli konulara değiniyor. Kurs aynı zamanda
katılımcılara AB Gıda Kanunu’nun temel prensiplerini tanıtıyor;
bu kanunların geçerli olduğu alanları, bu alanların tabi olduğu
yönetmelikleri ve bu kanunların nasıl yürürlüğe girdiği gibi
konuları işliyor. Kursta bilimin AB Gıda Kanunu’ndaki rolü de
işleniyor; bu konudaki başlıklar arasında mevcut prosedürlerde
yapılan geliştirmeler, EFSA’nın (Avrupa Gıda Güvenliği
Kurumu) rolü ve halihazırdaki faaliyetleri, gelecekteki
yönelimleriyle ilgili tahminler, Gıda ve Yem Güvenlik Uyarı
Sistemi’ne uyum ve bu sistemin geliştirilmesi bulunuyor.
Kurs 9 Ocak 2021’de, Birleşik Krallık’taki Reading
Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

incelenmesi; değirmenlerde ekstraksyonu, işletim güvenilirliğini
ve son ürün kalitesini geliştirmek için değirmen akış şemalarına
yeni yaklaşımlar; un değirmeni işletimi (buğday değirmenciliğine
farklı yaklaşımlar); son ürün nakliye sürecindeki yenilikler (ürün
güvenliği için yeni makineler ve ölçüm ekipmanı) bulunuyor.
Kursa üretim müdürlerinin, baş değirmencilerin ve deneyimli
vardiya müdürlerinin katılması öneriliyor. Kuramsal ve
uygulamalı değirmencilik geçmişi gerekiyor (değirmencilik okulu
ya da üniversitesi, IAOM’dan ya da Buhler Eğitim Merkezi’nden
alınan ileri değirmencilik kursları). İki yıllık uygulama
deneyimine ya da beş yıllık vardiyali değirmencilik deneyimine
sahip KSU değirmencilik bilimi mezunları, lütfen sertifikanın bir
kopyasını iletin. Kurs 16-20 Kasım 2020’de gerçekleşecek.

alanları ve basit buğday kimyası; buğday temizleme ve buğday
bakımı; kademeli indirgeme sürecine genel bakış; değirmencilikte
matematik (ekstraksiyon, ısıyla koşullandırma ve karıştırma);
değirmen akış şeması prensipleri; genel değirmencilik sürecine
ve önemli değirmencilik ekipmanına bakış; Hal Ross un
değirmeninde ve KSU tezgah üstü değirmencilik ve pişirme
laboratuvarlarında un ve uygulamalı deneyim yer alıyor.
Bu kurstan fayda görebilecek personel arasında değirmenlerin
yeni çalışanları, değirmen HK personeli ve müdürleri, buğday ve
malzeme tedarik müdürleri, yem ve un satış temsilcileri, üretim
zaman planlayıcıları, depo ve kalite kontrol personeli, ARGE
personeli, buğday yetiştiricileri, tahıl teftiş personeli, gıda program
yöneticileri, uluslararası buğday/tahıl tüccarları, gazeteciler, devlet
yetkilileri, buğday komisyonu çalışanları/kurul üyeleri, ziraat ve
ticaret alanında çalışan ekonomi analizcileri bulunuyor. Önceden
değirmencilik deneyimi ya da kuramsal bilgi edinilmiş olması şartı
bulunmuyor. Bu kurs 4-8 Ocak 2021’de gerçekleşecek.

We are now accepting
enrolments

for the 2020 flour milling
distance learning programme

Değirmencilik

EĞİTİMİ

Çevrimiçi Değirmencilik Okulu mezunları ilk sertifikalarını alıyorlar
Küresel çapta yapılan ilk çevrimiçi değirmencilik okulunda
Çevrimiçi Değirmencilik Okulu Sertifikası’nı almak üzere 12
haftalık kursu çok sayıda katılımcı tamamladı.
‘Yem Değirmeni Üretim Yönetimi’ sertifikaları, 12 oturumun
hepsine canlı olarak katılabilen öğrencilere Eylül ayı sonunda
verilirken, diğer katılımcılar katılım sağlayamadıkları oturumları telafi
etmek için isteğe bağlı olarak Ekim ayında bir aylık bir süreye sahipti.
Milling and Grain dergisinin CEO’su Roger Gilbert ikinci kursun
2 Aralık 2020’de başlayacağını ve Noel/yeni yıl ve Çin yeni yılı gibi
tatil dönemlerini atlayarak 2021 yılı Mart ortasına kadar süreceğini
belirtti. Sonraki kurs ise Paskalya tatiline ve Tayland Yeni Yılı’na
ve Avrupa’nın Ağustos ve Eylül tatil dönemine denk gelmeyecek
şekilde yapılacak. 2021 yılında üç kurs yapılması planlanıyor, son
kurs 2021 Noel’inden önce yani 23 Aralık’ta bitmiş olacak.
Çevrimiçi Değirmencilik Okulu girişimini oluşturmak üzere
Tayland'daki Progressus AgriSchools'un Genel Müdürü ve Kurucusu
Yiannis Christodoulou ile birlikte çalışan Gilbert şöyle dedi: “Karantina
yüzünden değirmencilik endüstrisini destekleyecek farklı yollar aramak
zorunda kaldığımız için bu dönem bizim için istisnai bir süreç oldu.”
“Yiannis düzenli olarak okulda gerçekleştirdiği eğitimler
çevrimiçi olarak gerçekleştirmeyi teklif etti ve kısa süre içerisinde
endüstri çapında yapılacak bir eğitim kursu için ciddi bir talebin
olduğunu gördük. Böyle bir kursun iş yerinde ve çalışma saatlerinde
yapılabilmesi yem değirmeni sahiplerinin çok ilgisini çekti.”
“Çok geçmeden Çevrimiçi Değirmencilik Okulu'nu oluştururken
kendi uzmanlığımızı kullanmak üzere güçlerimizi birleştirdik.” diye
ekliyor.
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Christodoulou ise şunları söylüyor: “Birkaç yıldır burada Asya’da
değirmencilik endüstrisi için okullar yönetiyoruz ve bu konuda
deneyimimiz var. Milling and Grain’in de tüm dünyada bir okuyucu
kitlesi ve bunu küresel bir platform hâline getirmeye yardımcı olacak
bağlantıları var.
“Hem değirmencilik şirketlerinden hem de tedarikçilerden büyük
destek aldık. Onların desteği olmadan kursu bu kadar makul bir
fiyata sunamazdık.
“Ve tabii ki bu okulun başarısı tamamen, eğitimin gerçekleşmesi için
emek sarf eden, sunumlar yapan kişilerin kalitesine ve her hafta tekrar
tekrar katılım sağlamaları için katılımcıları teşvik eden bilgilerine
bağlıydı. Bu bir okul ve verilen bilgilerin iş yerinde uygulanabilir
olmasına ve tatbik edilebilmesine özellikle dikkat edilmiştir.”
2021 yılı Ocak ayından itibaren su ürünleri yemi işleme konusunda
da bir kurs oluşturmayı düşünüyoruz. Bu kurs, her hafta yapılacak ve
iki saat sürecek oturumlar ile dokuz haftalık bir eğitim sürecine sahip
olacak ve katılımcılar sonunda bir sertifika da alabilecek.

Kurs ücreti

Kurs ücreti oturum başına 30$ veya verilecek sertifika da dâhil
olacak şekilde 12 oturum için toplamda 360$ olacak.
“Bir katılımcının işi nedeniyle her hafta katılım sağlamasının
mümkün olmayabileceğinin farkındayız ve bu nedenle, öğrencilerin
kaçırmış olabilecekleri bir veya iki oturuma tekrar katılmaları için
kurs sonunda onlara bir süre veriyoruz.” diyor, Gilbert.
Sertifika verme fikri başlangıçta katılımı ödüllendirmek içindi,
ancak artık sertifika bundan daha fazlasını ifade ediyor. Gilbert, 12
oturumun hepsine katılan
kişilerin kullanılan
ekipman hakkında ve
operasyonlarında kalite,
verimlilik ve güvenliği
sağlamayı amaçlayan
yönetim uygulamaları
ve makine işletiminin
arkasındaki teori
hakkında sağlam bir
bilgiye sahip olduklarını
söylüyor.
“Sertifika sahiplerinden
birinin iş bulmasının ve/
veya bu önemli alanda
ilerlemesinin daha kolay
olacağını umuyoruz.
Ayrıca, yem üretim
süreçlerinin temelleriyle
ilgili ortak ve sınır ötesi
bir anlayış görmek

Engineered To Suit You
AGI is a leader in design and manufacturing of grain storage and handling equipment.
Storage, Conveyors, Elevators, Catwalks, Platforms, Temperature Sensing

For more information on AGI’s full catalog of products and solutions
contact emea@aggrowth.com or +39 051 798 107

AGGROWTH.COM | @AgGrowthInl

Saatler ve saat dilimleri

2. Kurs ve 2021’deki üç kurs için tarih ve
saat bilgisi aşağıda verilmiştir.
Kurslar, her hafta Çarşamba günleri Asya,
Orta Doğu, Afrika ve Avrupa için Bangkok,
Tayland saat diliminden ve bir sonraki gün
de Kuzey, Orta ve Batı Amerika için Orta
Amerika saat diliminden yayınlanıyor.
Bu saat dilimi ile iş günü içerisinde
değirmencilere ulaşmak hedefleniyor. Bu saatler
sizin saat diliminize göre uygun değilse, lütfen
organizatörleri www.onlinemillingschool.com
adresinden bilgilendirebilir veya millingschool@
perendale.co.uk eposta adresine yazabilirsiniz.

1. SAAT DİLİMİ - ASYA/PASİFİKORTA DOĞU- AFRİKA-AVRUPA

ÇARŞAMBALARI- 14.00 Bangkok saati
/08.00 Birleşik Krallık saati

2. Kurs

2, 9, 16 Aralık
13, 20, 27 Ocak
3, 10, 24 Şubat
3, 10, 17 Mart

3. Kurs

21, 28 Nisan
5, 12, 19, 26 Mayıs
2, 9, 16, 23, 30 Haziran
7 Temmuz

4. Kurs

6, 13, 20, 27 Ekim
3, 10, 17, 24 Kasım
1, 8, 15, 22 Aralık
=========================

2. SAAT DİLİMİ - KUZEY
AMERİKA-ORTA AMERİKAGÜNEY AMERİKA

PERŞEMBELERİ- 10.00 Chicago time

2. Kurs

3, 10, 17 Aralık
14, 21, 28 Ocak
4, 11, 25 Şubat
3, 10, 17 Mart

3. Kurs

22, 29 Nisan
6, 13, 20, 27 Mayıs
3, 10, 17, 24 Haziran
1, 8 Temmuz

4. Kurs

7, 14, 21, 28 Ekim
4, 11, 18, 25 Kasım
2, 9, 16, 23 Aralık

istiyoruz; yem güvenliği, yem kalitesi ve yem verimliliği açısından değirmenler
arasında bir tür standart oluşturmak için ve aynı zamanda öğrencilerin endüstrinin artan
gıda talebini karşılamada oynadığı rolü ve gittiği yönü anlaması için kendi payımıza
düşeni yapabiliriz.”

Sürekli eğitim

Çevrimiçi Değirmencilik Okulu’nun destekleyebileceği bir başka şey de
değirmendeki tüm çalışanların sürekli gelişim sağlamaları için yararlanabilecekleri
sağlam bir temel eğitime ve/veya bilgi tazeleme eğitimine erişmesi gerektiği fikridir.
Christodoulou, bunun aynı zamanda çalışanların mevcut kurumlar ve üniversiteler
aracılığıyla daha ileri seviyede öğrenim görmeyi seçmeleri durumunda daha donanımlı
olmalarına olanak tanıyacağını söylüyor.
“Öğrenmenin çalışma ortamında sürekli olarak gerçekleşecek bir faaliyet olduğuna
inanıyoruz” diyor, Christodoulou.
“Çalışanların ve yönetimin öğrenme sürecine dâhil olması, sağlam uygulamalara ve
anlayışa dayalı olarak daha iyi kararların alındığı anlamına geliyor ve kullandığımız
materyallerde daha verimli olabilir, ürettiğimiz ürünlerin kalitesini iyileştirip
koruyabiliriz.”
Çevrimiçi Değirmencilik Okulu’nun yem değirmenciliği endüstrisinde bu yılın Aralık
ayından itibaren bireysel bir oturuma sponsor olacak ve müşterilerinin çalışanlarının
katılım maliyetlerini destekleyecek ve ödeyecek tedarikçiler aradığını belirtiyor.
“Değirmendeki çalışanları katılım sağlamaları için ödeme yaparak müşterilerini
destekleyen birkaç şirket oldu. Oturum başına 30$ değerindeki ücretimizin gayet
makul olduğunu düşünüyoruz, ancak bu genelde bazı ülkelerdeki çalışanlar
kaydadeğer bir ücret olabiliyor ve tedarikçilerin verebileceği yardım bu çalışanların
eğitimi için paha biçilemez olacaktır.”
Gilbert, Hindistan'daki müşteri şirketlerindeki 20 öğrencinin katılımı için ödeme
yaparak destekte bulunmak isteyen bir şirketle zaten anlaşma yaptığını söyledi.
“İlk kursumuzda da destek oldu ve yine olacak.” diyor.
Christodoulou, bunun, endüstrinin bu tür bir "iş başı" eğitime ihtiyaç duyduğunu
gerçeğini doğruladığını ve Milling and Grain'in yem değirmenleri için endüstri
çapında bir eğitim hizmeti oluşturmak için ortaklığa devam edeceğini söylüyor.

2. KURS
•
•
•
•
•

Oturumlar:
Koşullandırma
Taşlama işlemleri
Harmanlama işlemleri
Buhar ve Koşullandırma
Karıştırma işlemi

•
•
•
•
•
•
•

Peletleme Süreci
Hammadde Alımı ve Depolama
İlişkili Proses Ekipmanları
Kalite Güvence ve Kontrol
Yem Fabrikası Yönetimi
Dijitalleşme ve Otomasyon
Değirmen Tasarımı ve Enerji
Kullanımı

Kolayca kayıt olun

Çevrimiçi Değirmencilik Okulu’na kayıt olmak için lütfen onlinemillingschool.
com adresini ziyaret edin. Kayıt ve ödeme sistemi, tüm kursu satın alanlar ve
bireysel oturumlara katılmak isteyenlerin hepsi için yeterli yere sahip. Öte yandan,
tüm kursu satın alırsanız, her ay tek bir tıklama ile giriş yapabilirsiniz.
Kurs organizatörleri, 1. Kurs’ta dört oturumdan fazlasını tamamlayanları 2.
Kurs sırasında sertifikalarını tamamlamak üzere bireysel oturumlara katılmayı
düşünmeleri için teşvik ediyor. Hangi oturumu tamamlamanız gerektiğini
öğrenmek için yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen şu adresten iletişime geçiniz:
millingschool@perendale.co.uk
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Symaga Silos yeni çelik silolar

ÜRÜN ODAK
November 2020
Milling and Grain’in her sayısında size
değirmencilik sürecinde zaman ve para
kazandıracak ürünleri inceliyoruz.

Symaga geçtiğimiz günlerde Eylül ayından
itibaren, direnci %45 oranında arttıran
500 N/mm2 akma dayanımına sahip HX500 LAD
yapısal çelikten yapılmış silolarını satışa açacağını
duyurdu. Symaga’nın çelik kalitesini iyileştirmeyi
amaçladığı bu projesi başlangıçta bir silonun dikey yükünü
desteklemeye yardımcı olan berkitme çubuklarına yönelikti.
Kalite İyileştirme Tesisi'nin bir parçası olarak Symaga, müşterilerine
daha kolay ve daha hızlı bir montaj sağlamak için önceden monte
edilmiş cıvatalama
tedariki konusunda da
adımlar attı.
Symaga'ya göre bu
girişimlerin nedeni,
Tasarım Düşünme
amaçlı performans
iyileştirmesine yönelik
müşterilere yapılan
ihtiyaç anketi.

myMAG.info/e/984
www.symaga.com

AGI Suretrack Farm

Silos Cordoba’dan WinGrain

AGI SureTrack Farm, çiftçileri ve yetiştiricileri ellerindeki
kaynaklardan maksimum düzeyde yararlanmaları için
desteklerken üreticilerin envanterlerini etkin bir şekilde yönetmesine
ve gerektiğinde kaynak bulmasına yardımcı oluyor. AGI SureTrack
ise ambar izleme, otomatik tahıl şartlandırma, toprak sondaları
ve hava durumu istasyonları için güvenilir çözümler içeren bir
donanım ve yazılım platformudur. Veriler SureTrack'e sorunsuz bir
şekilde entegre edilmektedir.

WinGrain, tahıl depolama ve şartlandırma
tesislerinin kontrolünü sağlayan gelişmiş
bir bilgi yönetim sistemidir. Sistem, tahıl
alımından koşullandırma ve boşaltmaya
kadar tüm süreci kapsayan
Silos Cordoba’nın makine
hattının özelliklerine
tamamen entegredir.
WinGrain, uygun tesis
yönetimi için gerekli tüm
bilgileri sunarken, çalışanlar
tarafından hızlı ve kolay bir
şekilde kullanılabilmesi için
kullanıcı dostu ve dikkatlice
tasarlanmış bir ara yüze
sahiptir.
Bu sistem, ortaya çıkabilecek her türlü ihtiyaca uyacak şekilde
tüm parametrelerin yapılandırılabildiği çok dilli, çok kullanıcılı
bir sistemdir.

www.aggrowth.com

myMAG.info/e/983
www.Siloscordoba.com

Conserfrio F450UHT

AL300 Ekstrüder

Conserfrio marka soğutucular, buğday, arpa,
pirinç, mısır, soya fasulyesi, kolza, süpürge
darısı, ayçiçeği tohumu, pamuk tohumu,
sığır ve yonca için granül yem gibi her türlü
tahılın, tohumun ve çabuk bozulan granülün
en ekonomik ve doğal şekilde korunmasını sağlar. Bu donanım,
Consergra tesislerinde monte edilip test edilir ve aşırı iklim
koşullarında çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Tam
otomatik olan F450UHT, soğutulmuş havanın sıcaklığını ve bağıl
nemini kontrol eder. Kullanıcılar soğutucuyu dokunmatik ekran
HMI ve sezgisel menü aracılığıyla kontrol edebilir.
F450UHT sorunsuz ve sessiz çalışır, ayrıca metalik koruyucu
gövdesi sayesinde uzun
ömürlüdür.

Ottevanger Milling Engineers, farklı uygulamalar
için tek vidalı ekstrüzyon çözümlerinde
kullanılan ekstrüderler sunuyor. AL300 modeli
ise saatte sekiz tona kadar işleme kapasitesiyle
Ottevanger’in hayvan yemi endüstrisi için özel
olarak tasarlanmış çözümlerinden biri. Modelin
namlu çapı 300 mm ve tahrikli kesicisi 7,5kW'da çalışıyor.
AL300, kullanımı kolay
sezgisel bir kontrol
sistemine sahiptir ve
kolaylıkla temizlenebilir.
Sağlam yapısı
sayesinde kullanımı
kolaydır ve sürekli,
sorunsuz çalışma
sağlar. AL300 Ekstrüder,
yüksek kaliteli parçaları
ile üstün kaliteli bir
üründür.

myMAG.info/e/981

myMAG.info/e/982

www.consergra.com

www.ottevanger.com
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ODAK

Özel ODAK

Magi-con® dozajlama sistemi

Hayvan yemi üreticileri, müşterilerinin yüksek seviyedeki kalite gereksinimlerini karşılama konusunda sıklıkla yeni
zorluklarla yüz yüze gelir. Konu mikro içerikleri hassas bir biçimde eklemek olduğunda durum kesinlikle böyledir.
Ne de olsa yağ, enzim, vitamin ve mineral gibi mikro içeriklerin aşırı kullanımı atıkla sonuçlanır. Eksik mikro içerik
ise ürünün etkisini kaybetmesine yol açar.
Yakın zamana kadar mikro içerikler ısıya dayanıklı olsalar da olmasalar da peletlere sprey tekniğiyle
ekleniyorlardı. Bu teknikte içerik presleme sürecinde ısıya maruz kalıyordu ve etkileri kısmen ya da tamamen
kayboluyordu. Isıya dayanıklı katkı maddeleri kullanmak bir çözüm gibi görünüyordu. Gelgelelim bu
yöntemler üretim ve kirlenmeyle ilgili çeşitli dezavantajlarına ek olarak daha masraflıydı ve bu yöntem bütün mikro içerikler için
kullanılamıyordu.
Magi-con® ile geniş bir yem yelpazesini kendi fabrikanızda, küçük ve büyük miktarlarda esnek bir biçimde üretebiliyor ve
müşterilerinize taleplerini tamamen karşılayan ürünler sunabiliyorsunuz. Magi-con® ile yem bir vakum ortamına getiriliyor ve ardından
hassas bir dozajlamayla spreyleniyor. Mikro içerikler vakum yöntemiyle tahıla derinlemesine işliyor ve bu şekilde tahıl eş zamanlı
olarak parçalanmaya karşı korunuyor. Ardından granül halindeki yeme ince bir yağ tabakası uygulanıyor.
Bu ekstra koruyucu tabaka ve granüllere işleyen katkı maddeleri sayesinde malzeme daha elastik hale geliyor ve daha yavaş
parçalanıyor. Buna ek olarak, bu durum çalışanların yemde
daha yüksek enerji değerleri elde etmesine imkan veriyor ve
kirlenmeyi engelliyor. Vakumla kaplama tekniği sayesinde
mikro içerikler toz ya da sıvı formunda azami hassasiyetle
dozajlanabiliyor ve bu, masrafları azaltarak gerçek etki
konusunda daha büyük bir kesinlik sunuyor.
Dinnissen endüstriyel süreç alanındaki 70 yılı aşkın
deneyimiyle toz, parçacık ve granül işleme teknolojisinde
önde gelen uzmanlardan. Dinnissen kişiye özel çözümleriyle
üretim sürecinizi, mühendislikten makine geliştirme ve
işlemeye, otomasyon ve kontrole kadar optimize ediyor ve
sürecinize yenilik katılıyor.

myMAG.info/e/844
www.dinnissen.eu
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Image 2: The rollDetect
measuring device: Designed
for precision measurement

Vals topu bakımında varsayımları ortadan
kaldırmak:
Bühler’in rollDetect hizmeti nasıl masrafları
azaltıp randımanı artırıyor

A

yazan: Roman Inauen, Müşteri Hizmetleri Satış Desteği, Değirmencilik Çözümleri, Bühler AG, İsviçre ve
Bill Ritchie, Teknik Satış ve Hizmet, Bühler Inc, Kuzey Amerika

şınan vals topları randıman kaybına,
daha büyük enerji masraflarına ve
ürün kalitesinde düşüşe sebep olarak
gıda, yem ve bira endüstrilerine
her ay pahalıya patlıyor. rollDetect
aşınmayı doğru bir biçimde ölçüyor
ve fabrika operatörlerinin optimal
bakım planları yapmasına imkan
veriyor.
Vals topunu değiştirmek için doğru zaman nedir? Bu, gıda, yem
ve bira endüstrilerindeki her fabrika operatörü için çok önemli bir
soru ve doğru cevabı bulmak fabrikanın verimliliği ve karlılığı
açısından büyük bir fark yaratabiliyor. Vals toplarındaki aşınmay
randımanı azaltıyor ve işletme masraflarını artırıyor. Aşınmayı
değerlendirmek için kullanılan geleneksel yöntemler çok zaman
alıyor ve öznel olabiliyor. rollDetect dişli ve liso vals topları
için doğru hesaplamalar yapabiliyor. Hizmetin tamamını alan
fabrikalarda operatörler vals toplarını tam doğru anda değiştirerek
elde edilebilecek maliyet tasarrufunu hesaplayabiliyor.
Un değirmenciliği antik ve karmaşık bir zanaat. Gıda zincirimiz
bin yıldır olduğu gibi bugün de değirmencinin tahılı tüketiciler için
sağlıklı, besleyici, cezbedici ve güvenli olan bir ürüne dönüştürme
kabiliyetine bel bağlıyor.
Yaptığımız işin merkezinde kırıcı vals topları var. Büyük bir hızla
dönen bu silindirler kusursuz bir uyum içinde çalışarak her seferinde
kepeği besidokudan ayırmalı ve ince taneli un üretmeli. Ebatta
eşitlik elde etmek ise kendi içinde bir sanat.
Bu süreç sadece un değirmenleri için geçerli değil. Süreç bira ve
yem endüstrilerinde de önemli bir rol oynuyor. Kırıcılar Maltomat
III MDBA gibi hububat değirmenlerinde ve çok aşamalı öğütücü
DFZL gibi yem değirmenlerinde de aynı derecede hayati bir işlev
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görüyor.
Gelgelelim öğütme işlemi vals toplarını sonsuza dek
kaldıramayacakları büyük bir stresin altına sokuyor. Sürekli
kullanım dişli vals toplarının ince konturlarını aşındırıyor ve
pürüzsüz valslerde gereken sertlik seviyesini düşürüyor.
Kuzey Amerika Teknik Satış ve Servis Bölümü’nden Bill Ritchie,
“Bakımı doğru şekilde yapılan vals toplarının kesici yüzleri fileto
bıçağı görevi görür. Un değirmenlerinde buğday çekirdeğini bu
şekilde yararlar. Her kırılmada açılar değişir ve sürtünme hareketinin
besidokuyu kepekten doğru şekilde ayırmasına imkan verir,” diyor.
“Kesici yüz yıpranmaya başlarsa kesme işlemini doğru şekilde
yapamaz ve değirmencinin vals toplarını doğru şekilde ayarlama
kabiliyeti kısıtlanır. Kesme hareketi yerini ezme hareketine bırakır.
Bu da daha çok enerji gerektirdiği gibi doğru türde tanecikli bir ürün
elde edilmesini engeller.”
Bunun sonuçları un değirmencileri için çok önemlidir. Kırıcı vals
toplarının körleşmesi durumunda eleme sırasında ekstrakte edilen
saf un miktarı yüzde iki, dört, hatta altı oranında azalabilir. Hem iş/
zaman oranında hem randımanda düşüş görülür. Ortalama 400 ton
üretim yapan bir un değirmeninde, randımandaki yüzde 0,1’lik bir
düşüş bile ayda yaklaşık 12.000 USD gelir kaybına sebep olacaktır
(ABD pazar fiyatları temel alındığında). Enerji tüketimi yüzde 50’ye
kadar varan oranlarda artabilirken nem içeriği azalır ve son ürünün
kalitesinde düşüş yaşanır.
Bühler İsviçre, Değirmencilik Çözümleri, Müşteri Hizmetleri
Satış Desteği’nden Roman Inauen konu hakkında, “Bu, ekonomik
açıdan çok önemli olduğu gibi sürdürülebilirlikle de ilgili bir
sorun,” yorumunda bulunuyor. “Azami randımanı muhafaza
edebilirseniz su gibi değerli kaynakları daha az ziyan etmiş
olursunuz ve daha çok undan ekmek yapılarak insanların karnını
doyurur. Aynı prensip bira ve yem fabrikaları için de geçerli. Vals

F
toplarını olabildiğince iyi durumda
tutmak daha az israf ve daha büyük kar
anlamına geliyor.”

Tahminde bulunmak için fazla
masraflı

Image 1: rollDetect’s analysis of worn out fluted rollers

Image 3: The report includes all essential information in an easy to read format

Dişleri aşınan vals topları masraflıdır
ve ürünün kalitesini bozar. Bir değirmen
tesisinin karlılığının korunması için
silindirlerinin zamanında değiştirilmesi
önemlidir. Fabrika operatörleri vals
toplarını değiştirmek için doğru anı
seçmek üzere aşınma durumunu nasıl
değerlendirebilir?
Fabrikalar bu yönde birçok strateji ve
teknik uygular. Ancak bunların hiçbiri
tam olarak yeterli değildir. Bazıları
genel bakım çizelgelerine başvurur
ya da vals toplarını değiştirmek için
belli bir işlenmiş ürün hacmi belirler.
Bazıları hala çalışır durumda olsalar da
gereğinden çok değiştirir. Bazıları vals
toplarının yüzeyi tırnaklarıyla kazıyarak,
diş profilinin düzgün olup olmadığını
inceler. Diğerleri vals toplarını
değiştirmek için doğru anı, elenen
üründen numune alarak taneciklerin
durumuna bakarak saptamaya çalışır.
Enerji tüketiminde artış olması ipucu
teşkil edebilir ama verimdeki azalmadan
hangi katmanın ve topun sorumlu

square silo experts

SCE offers industrial steel buildings that include
square silos, mostly used in feed & food
processing industries. Those square silos take up
less space than round silos and allow you to store
27% more.

Thanks to the specific design, you can

assemble our silos in any production unit.

SILO CONSTRUCTION & ENGINEERING
Belgium HQ +32 51 72 31 28
Asia Sales Office +65 8222 90 96
www.sce.be

Milling and Grain - November 2020 | 47

F
olduğu konusunda bilgi
vermez. Nem saptama ve
kül eğrisi kontrolleri daha
doğru sonuçlar verebilir ama
bunlar için laboratuvar testleri
gereklidir. Bu yöntemlerin
bazıları son derece özneldir;
diğerleri nesnel veri sunar,
ancak ayrıntılı ve eksiksiz
bir analiz yapamaz ve bunun
sonucunda karlılığa ve
kaliteye zarar veren, yeterince
bilgi sahibi olunmadan
ulaşılan kararlar verilir.

Tahmin yerine bilgiyle
hareket etmek

Image 4: The process flow for sustained savings

Bühler değirmencilik
endüstrisinde ve vals topu
teknolojisi alanında 160 yılı
aşkın bir deneyime sahip.
Teknoloji uzmanları olarak
müşterilerimizin ticari
uğraşlarının hangi bağlamda
olduğunu anlıyoruz. rollDetect
piyasaya sürüldüğünde
topların denetimi ve akıllı
değişim planlama alanında
Image 5: The roller exchange sweet spot
devrim yarattı. rollDetect
bugün dünyanın dört bir
yanında 90’dan fazla Bühler
atölyesinde kullanılarak fabrikaların karlılığını artırıyor.
paketini yarattı,” diyor. “Son on yılda bir Bühler danışmanının
Ritchie, “On yıl önce, rollDetect henüz piyasaya sürülmemişken
yaptığı ölçüm sayısı arttıkça müşterilerin daha çok fayda gördüğünü
müşterilerimizin iş/zaman oranında ve randımanda yaşadıkları
kanıtlamayı başardık.”
büyük kayıplardan doğan üzüntülerine şahit olduk. Durumu
rollDetect’in donanım ve yazılım olarak ayrı ayrı değil,
daha iyi anlamak için üçüncü taraf vals toplarını atölyelerimizde,
hizmet paketi olarak sunulmasının temel sebebi de bu. Ölçüm
mikroskobik ekipmanla inceledik,” diyor. “Bu da rollDetect’in
teknolojilerinin hızla evrim geçirmeye devam ettiğini de göz önünde
geliştirilmesiyle sonuçlandı.”
bulundurmak gerekiyor. rollDetect hizmet paketi müşterilerin bu
Ölçüm cihazı başta yeniden diş açılmış topları Bühler atölyelerini
alandaki en yeni teknolojik gelişmelerden faydalanmasını mümkün
terk etmeden önce teftiş etmek için kullanılıyordu. Bugün cihaz
kılıyor. Ritchie, “Bühler olarak ölçüm cihazının teknik bileşenlerinde
atölyede ya da sahada kullanılabiliyor ve hem liso hem kırıcı toplar
sürekli yükseltme yapıyoruz,” diyor.
için aynı cihaz kullanılıyor.
Ritchie, “Teknoloji uzmanları olarak müşterilerimizin karlılığını
rollDetect ölçüm cihazı
artırmak ve yüksek ürün kalitesini korumak için çabalıyoruz.
Yenilikçi cihaz dişli toplar için kırmızı hassas kontur kalemiyle,
Dolayısıyla verdiğimiz hizmet çok geçmeden daha heyecan verici
liso toplar için ise elmas uçlu mavi sertlik kalemiyle donatılıyor.
bir şeye dönüştü,” diyor. Kendisi müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi
Inauen, “Bütün vals toplarını tesiste denetleyebiliyoruz. Bu sayede
anlamak için 2019’da sırf ABD’de 240 değirmen tesisini ziyaret etti.
parça parça bilgi almak yerine büyük resmi görebiliyoruz,” diyor.
Ürünün piyasaya sürülmesinin üzerinden on yıl geçti ve dünyanın
Cihaz bünyesinde buna ek olarak bir konumlayıcı, ölçüm sistemi
dört bir yanında 90’ı aşkın rollDetect birimi hizmet veriyor.
ve bilgisayara bağlanan sinyal dönüştürücü bulunuyor. Sistem
Bühler vals toplarını değiştirmek için doğru anın belirlenmesi için
Bühler’in isabetli analiz ve aşınma tahmini için geliştirdiği ve
müşterilere gerekli bütün araçları, uzmanlığı ve deneyimi sunuyor.
sürekli optimize ettiği, özel tasarlanmış bir yazılımla birlikte
sunuluyor. rollDetect ölçüm cihazı taşınabiliyor ve kurulumu
Bühler’in proses mühendisleri tarafından hızlıca gerçekleştiriliyor.
En üstün teknoloji: rollDetect hizmet paketi
Ölçüm prosedürünün tamamı, operasyonu asgari düzeyde sekteye
rollDetect’in başarısı, rollDetect cihazının sekiz dilde (İngilizce,
uğratarak gerçekleştirilebiliyor.
Almanca, Japonca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Vietnamca
ve Rusça) hizmet veren analitik yazılımla birlikte kullanıldığında
sunduğu eşsiz hassasiyetin ve Bühler bünyesinde çalışan; konu
Raporlar: En önemli iki sorunun yanıtı
ister bir un değirmeni, bir yem değirmeni ya da mayalama makinesi
Vals topları çalışır durumda mı ve yüzeylerindeki mutlak yıpranma
olsun, ölçümleri ve veri yorumlamasını sahada, müşterinin tesisinde
ne oranda? Kesin veriler ve grafik gösterim içeren kapsamlı raporlar
gerçekleştiren deneyimli proses mühendislerinin uzmanlığının
operatörlere nesnel kararlar vermeleri için gereken bilgileri sunuyor.
sonucu.
Ritchie, “Bu, sürecin tamamını bir adım ileri taşıyan bütüncül
Inauen, “Piyasa koşulları ve tesislerin özel gereksinimleri
bir yaklaşım,” diyor. “rollDetect yazılımı kritik ticari rakamlar
konusundaki derin anlayışımız teknolojik uzmanlığımızla birleşerek
konusunda bilgi veriyor ve en iyi yol haritasının çizilmesine
en iyi analizi ve ayrıntılı eylem planlarını sunan rollDetect hizmet
yardımcı oluyor.”
48 | November 2020 - Milling and Grain

PINGLE.

PROFESSIONAL MANUFACTURER
OF GRAIN MACHINERY

★ INTEGRATED MILLING SOLUTION PROVIDER
★ ISO 9001:2015 CERTIFIED

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

F
•
•
•
•

Dört tip rapor bulunuyor:
Dişli ve liso vals topları için saha modunda tecReport
Dişli vals topları için saha modunda ecoReport
Saha modunda rollReport Summary
Bakım görmüş dişli vals toplarını için atölye modunda rollReport

Dişli ve liso vals topları için tecReport

Sahada oluşturulan tecReport, gerçek ve hedeflenen diş yüzeyi
profillerinin ayrıntılı grafiğini içeriyor. Liso toplar için bir grafik
sertlik ölçümlerini gösteriyor. Sertlik değerleri DIN EN ISO
4287’ye uygun bir biçimde Ra (ortalama sertlik) olarak sunuluyor.
Kullanıcı dostu bir trafik ışığı sistemi en önemli sorulara derhal
yanıt veriyor: Vals topları çalışır durumda mı ve mutlak aşınma ne
oranda? Yüzeyin durumuyla ilgili ölçülmüş değerleri baz alarak
hemen sahada tavsiyelerde bulunabiliyor ve böylece aksama süresi
asgari düzeye çekilebiliyor. Rapor aracılığıyla, elde edilen bütün
bulgular müşterilere sunuluyor.

Dişli vals topları için ecoReport

ecoReport müşterilere topların incelenmesi için ekonomik
açıdan optimal zamanlamayla ilgili bilgi veriyor ve bir sonraki
vals topu değişimi için tarih önerisinde bulunuyor. Ölçüm
değerleri, müşteriye özel operasyonel verilerle birleştiriliyor.
Sonuçlar, müşterinin hizmet masrafları, optimal olmayan
bakımdan kaynaklanan enerji kaybı ve bunun sonucunda ortaya
çıkan randıman kaybıyla ilgili ayrıntılı bilgilerin sunulduğu
karlılık analizinin temelini oluşturuyor. Rapor beklenen
randıman değişikliğiyle ilgili tahminde bulunuyor, topların
gözden geçirilmesi için tarih önerisinde bulunuyor ve tasarruf
potansiyelini hesaplıyor. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde
müşteriler Bühler’in danışmanlık konusundaki uzmanlığından

yararlanıyor ve elle tutulur tasarruflar elde ediliyor.

Dişli vals topları için rollReport Summary

Müşterilere tecReport sonuçlarının özetini sunan bu rapor her
bir topun aşınma durumuyla ilgili değerleri (“Sorunsuz / Takip
Edilmeli / Kritik”) ve eylem tavsiyelerini (“İyi” ya da “Değiştir”)
içeriyor.

Bakım görmüş dişli vals topları için rollReport

Bakımı Bühler tarafından yapılan toplar müşterilere gönderilmeden
önce atölyelerimizde inceleniyor. rollReport müşterilere her bir
topun durumuyla ilgili veriler sunarak bu konuda içlerinin rahat
olmasını sağlıyor.

Ana çıkarımlar

Aşınmış vals topları maliyet demektir: Topları doğru zamanda
değiştirmek giderleri azaltır ve kalitenin en yüksek seviyede
kalmasını sağlar.
Birçok ölçüm tekniği özneldir ya da eksik ve kesin olmayan veriler
sunar: Vals topu değişimi genelde gerektiğinden erken ya da geç
yapılır.
rollDetect topların durumu hakkında doğru veri sunar: Masraflarda
elle tutulur bir düşüş sağladığı kanıtlanmış bir sistemdir.
Dişli ve liso vals topları için, atölyelerde ve sahada kullanılmak
üzere tasarlandı: Bühler’in cihazı bu kadar çok yönlülük konusunda
rakipsiz.
En iyi performans için bütüncül bir yaklaşım: Bühler’in
rollDetect hizmeti vals toplarında tek tek ölçüm yapmanın ötesine
geçerek optimal değişim zamanları ve tahmin edilen maliyet
tasarrufu konusunda öngörülerde bulunuyor.
www.buhlergroup.com
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Fitojenikler:

Buzağılarda hastalığa dayanıklılığı artırmak

B

yazan: Delphine Lacombe, Müşteri Teknik Hizmet Müdürü, Gevişgetirenler, Delacon, Austria

uzağılar doğumdan itibaren zorlu bir
yoldan geçmek zorundadır: büyüme
sırasında beslenme geçişleri, barınma
ve elbette patojen baskısı gibi birçok
zorluğu aşmaları gerekir. İyi bir
buzağı yönetim programının yanı sıra
fitojenik yem katkıları kullanmak
zorlu dönemlerde hayvanlara ekstra
destek sağlar.
Hastalıkların, tedavi ve ekstra iş gibi bariz ve doğrudan
masrafların yanı sıra buzağıların büyümesi ve gelecekteki
performansları üzerinde büyük bir etkisi vardır. Hayvan enerjisini
hastalıkla savaşmak ve iyileşmek için harcadığından büyüme
performansında düşüş yaşanabilir. Soberon ve Van Amburgh
(2013), tek bir kez yavrulamış olan ineklerde, sütten kesilmeden
önce ortalama günlük kilo kazanımı (ADG) ve gelecekteki
süt üretimi arasındaki doğrudan ilişkiyi göstermiştir: sütten
kesilmeden önceki ADG’deki her bir ekstra kilo için ilk süt
verme dönemindeki süt miktarı 1,550 kg artmıştır. Dolayısıyla
hastalıkları azaltmanın ineklerin gelecekteki performansında
olumlu bir etkisi olacaktır.
Hastalık geçiren buzağıların diğer salgınlara karşı, “sağlıklı”
olanlardan daha savunmasız olduğu da kanıtlanmıştır. Hastalıklardan
etkilenen buzağıların ölmesi şart değildir ama bunlar diğer
hayvanlara patojen yayabilir. Bu yüzden bir hastalığın yalnızca
öldürme oranını değil, yayılma hızını da göz önünde bulundurmak
gerekir çünkü bu hayvan besisi masraflarını etkileyebilir.
Bu makalede buzağıları hayatlarının ilk dönemlerinde etkileyebilen
belli başlı hastalıklara ve patojenlere odaklanarak sürüde bu tür
hastalıkların daha az görülmesi için bazı ipuçları vereceğiz.

Buzağılar neden hastalıklara karşı savunmasızdır?

Buzağılar annelerinden ayrılmak, barınma ve grup değişimi,
sütten kesilme ve beslenme geçişleri, fizyolojik evrim gibi farklı
zorluklarla yüz yüze gelen, bağışıklık sistemleri olgunlaşmamış,
genç hayvanlar olduklarından hastalık kapmaya yatkındır. Bütün
bu değişimler strese sebep olur ve stres, çevredeki patojenlere
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ve olası yönetim hatalarına ek olarak hastalığa sebep olabilen bir
faktördür.
Buzağıları etkileyebilen farklı hastalıklar arasından ikisi
çiftliklerde sıkça görülür ve birçok farklı hayvanı etkileyebilir:
sindirim sistemi hastalıkları (ishal) ve sığır solunum hastalığı
(SSH). Patojen ajanlar buzağının hayatının farklı safhalarında kök
salabildiğinden bunların birçok sebebi olabilir. İshal genelde daha
erken safhalarda ortaya çıkar ve ana ölüm sebebidir; SSH ise daha
sonra görülür ve buzağıların hayatını tehdit eden en önemli ikinci
hastalıktır (bkz. Tablo 1).
İshalin yayılma hızı, ki bu grubun tamamında hasta olan buzağı
sayısını yansıtır, çiftliklerde epey yüksektir: sütten kesilmeden
önce en az bir kez ishal olan buzağı sayısı ikide birden fazladır.
Bu birincil ölüm sebebidir ve sütten kesilmeden önce ölen
düvelerin yarısı bu sebepten ölür; ayrıca ölümle sonuçlanan her
dört vakadan üçü doğumdan sonraki ilk ayda gerçekleşmektedir.
Bütün vakalar hayvanların ölümüyle sonuçlanmasa bile, ishalin
hayvanın gelecekteki sağlığının ve performansının yanı sıra, besi
masrafını sağlıklı hayvanlara kıyasla ortalama 95 avro artırdığı
için çiftliğin mali performansı üzerinde de olumsuz bir etkisi
vardır. Şekil 1’de ishal vakaları nasıl ortaya çıkarsa çıksın, ishal
açısından en kritik dönemlerin hayvanın hayatının ilk birkaç
haftası olduğu görülmektedir.
Buzağı zatürresi ya da SSH akciğer ve solunum yolu
dokularının iltihaplanması ve zarar görmesiyle sonuçlanan
çok etkenli, kompleks bir hastalıktır. Büyüme dönemindeki
buzağılarda düşük performans ve ölümün en yaygın sebebidir
(bkz. Şekil 2). SSH’nin dişi buzağılardaki etkileri arasında kilo
alımında düşüş, ayırma sırasında risk artışı, ilk çiftleşmede
gecikme, ilk yavrulamada gecikme ve bazı durumlarda
gelecekteki süt üretiminde azalma bulunmaktadır. Süt üretiminde
beklenen farkların göz önünde bulundurulup bulundurulmadığına
bağlı olarak, ilk 120 günde bir ya da daha çok kez SSH geçirdiği
kaydedilen bir düve için besi masrafı, sağlıklı düveler için besi
masrafına kıyasla 212-237 USD daha fazladır.
Buzağıların dikkatli bir biçimde yönetilmesi ve sıkı hijyen
kuralları, hayvanların yaşamının ilk birkaç saatinden itibaren
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salgınlarla savaşılması açısından önemli faktörlerdir.
Aşağıdaki adımlar salgınların önlenmesine yardımcı
olabilir:
• Yavrulama ağılının temiz olması ve göbek
deliğini dezenfekte etmek
• Anne birincil bulaşma kaynağı olduğundan
buzağıyla anne arasında teması engellemek
• Yeterli bağışıklık aktarımı için ağız sütünün
gerekli şekilde yönetilmesi
• Daha yaşlı buzağıların genç olanlara hastalık
bulaştırmaması için buzağıları yaşlarına göre
gruplandırmak
• Barınma koşullarının adapte edilmesi: yaşa bağlı
olarak hayvan başına belli bir hacim, ayrı ağıl ya
da toplu ağıl, hava akışı ve kalitesi, ışık, vs.
• Yeterli beslenme yönetimi: süt dağılımı (miktar
ve sıcaklık), katı yem, temiz su bulunması
• Profilaksi: aşı

Şekil 1: 0-90 günlük sağmal buzağıları için ishal ve solunum hastalığı
vakalarında yaş dağılımı (Svensson ve ark., 2003)

Fitojeniklerin faydası nedir?

Bu iyi uygulamalara ek olarak özel olarak formüle
edilmiş fitojenik katkılar kullanmak buzağıların
dayanıklılığını artırmak ve zorlukları aşmalarına
yardım etmek için en iyi seçenek olabilir. Actifor®
Protect lezzetli ve yem alımını artırmak için
tasarlanmış, farklı bitki ekstrelerinin seçilmiş bir
karışımıdır. Buna ek olarak deneylerde, ürünün
geniş etki şekli yelpazesiyle zor dönemlerde
sindirim ve solunum sistemini desteklediğine
yönelik ek faydalar görülmüştür. Etki şekli
aşağıdakileri desteklemektedir:
• Lezzette ve yem alımında artış
• Solunum yolunun fiziksel durumunun korunması;
bunun sonucunda öksürükte ve solunum yolu
tedavi gereksinimlerinde azalma
• Dışkı skorunda, sindirim sisteminin
dayanıklılığının arttığına dalalet olan bir gelişme
• Performansta ve verimlilikte artış
Hem araştırma tesislerinde hem saha koşullarında
denenen Actifor® Protect, Şekil 3’te görüldüğü
gibi birçok sağlık kriterinde hatırı sayılır bir
gelişmeye sebep oluyor. Bunlar arasında McGuirk
puanlamasına göre öksürük ve dışkı skoru (sırasıyla
-%30 ve -%23), dayanıklılıkta artış (daha yüksek
antioksidan statüsü, iltihaplanmada azalma),
solunum yolu tedavi gereksiniminde azalma ve
büyüme göstergelerinde artış (günlük kilo alımı,
+%7, yemden yararlanma oranı -%4,5) bulunuyor.
Actifor Protect sağmal ve etlik buzağılar, oğlaklar
ve kuzular için farklı dozajlama önerileriyle,
buzağılar için süt ikamesine ve geviş getiren genç
hayvanlar için katı yeme eklenebiliyor.

Şekil 2: Buzağının yaşına bağlı olarak zatürree vakalarında yeniden dağılım
(CHAWG 2014 raporu)

Tablo 1: 2010’da ABD’de farklı hastalıklardan etkilenen ve antibiyotik tedavisi gören, sütten
kesilme dönemi öncesi düve yüzdesi (Dairy Heifer Raiser, 2011)
Sütten kesilme dönemi öncesi düve yüzdesi
Hastalık ya da bozukluk

Etkilenen

Tedavi edilen

Hastalanan ve
tedavi edilen
düve yüzdesi

İshal, şişme (sindirim sorunu)

25.3 ± 8.3

18.2 ± 5.9

71.8 ± 11.1

Zatürree (solunum)

18.1 ± 5.9

16.4 ± 5.7

90.2 ± 6.5

Göbek deliği enfeksiyonu

1.5 ± 0.5

1.3 ± 0.5

87.4 ± 8.0

Aksaklık/yaralanma

0.7 ± 0.3

0.5 ± 0.2

74.0 ± 12.7

Şekil 3: Actifor® Protect’in buzağı dayanıklılığı ve büyümesi üzerindeki etkisi
(Performans verileri yedi deneyin havuz analizine dayanmaktadır (Avrupa,
2014-2020); bu deneylerin dördünde solunum yolu tedavileri kaydedilmiştir)

Sonuç

Buzağıların potansiyelini ortaya çıkarabilmek
için yetiştirme sırasında buzağıların düzgün bir
biçimde yönetilmesine odaklanmak gerekir. İyi
yönetim Actifor® Protect gibi seçilmiş fitojenik
yem katkılarıyla tamamlanabilir ve böylece yeterli
yem alımı ve büyüme hızı sağlanırken sindirim ve
solunum sistemleri de desteklenebilir.
İstek üzerine referans sağlanır.
www.delacon.com
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Yemin eşit karıştırılması besi hayvanlarında
tutarlı performans açısından önemli

H

yazan: Christian Rabe, Uygulamalı Yem Teknolojisi, Evonik

ayvan yeminin homojen bir biçimde
karıştırılması, eklenen bütün besin
maddelerinin her porsiyonda eşit
biçimde bulunmasını sağladığı için
önemli. Vitaminler, iz elementler,
mineraller, amino asitler gibi hayati ve
düşük dozda içeriğin son ürün olarak
yem peletlerinin tamamında doğru
hacimde olması hayati önem taşıyor.
Çiftçi ve Ercan (2003) tarafından 42 günlük bir besi sürecinde
240 Ross etlik piliçle yapılan bir araştırma, homojen karışımların
besi hayvanlarında önemli performans faktörleri üzerindeki
etkisini değişim katsayısı (DK) şeklinde ifade ederek gösteriyor.
Yemdeki homojenlik arttığında, yem alımında ve yemden
yararlanma oranında (FCR) orta derecede gelişme (%10
DK’ye karşı %30 DK) kaydediliyor. Aynı zamanda, önemli bir
ekonomik faktör olan sürü homojenliğinde de gelişme görülüyor.
Karıştırılan yemin ne kadar homojen olduğu, canlı hayvan
üretiminin verimliliğini ve karlılığını doğrudan etkiliyor.
Genelde ticari koşullar altında DK’si yüzde beş ya da daha düşük
olan homojen yem karışımları elde edilebiliyor ve bunlar özellikle
kanatlılar olmak üzere besi hayvanlarının performansı açısından
optimal sayılıyor. Bu bağlamda değişim katsayısını artırmak için,
homojenliği değerlendirilmesinde kullanılan analit ve tahlilin
uygun, hassas ve doğru olması önemlidir. Yemin son halindeki katkı
maddelerinin DK’si için genelde aşağıdaki sıralama kullanılır:
DK < %5
DK 5 – %10
DK > %10
Optimum Homojenlik Kabul Edilebilir Sorun Giderme Tavsiye Edilir
Bazen yem üretiminde karışım homojenliği iyi yönetilemez.
Test edilen 100’e yakın ticari yem karışımından yaklaşık yüzde
51’inin karışma DK’si yüzde 10’dan düşüktü ve karışımların yüzde
19’unun DK’si yüzde 20’den büyüktü (Vogel ve Laudert, 2015).
Yemin son halinin karışım homojenliğini etkileyen birçok faktör
vardır. Önemli faktörlerden biri de sıvıların özümsenmesidir.
Yüzde üçlük bir ekleme oranının altı söz konusu olduğunda
bile kuru içeriğin dozajlamasıyla kıyaslanabilecek sonuçlar elde
etmek için özel bir dikkat gösterilmelidir. Homojenlikten ödün
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verilmemesi ve oluşacak topakların parçalanması için, eklenen
sıvılar kuru içerikten daha uzun süre karıştırılmalıdır. Eklenen
sıvı için kullanılan dozajlama tekniğinin optimale yakın olması
durumunda bile karıştırma işlemi sırasında çözülmeyen küçük
topakların oluşması ve bunların sonunda daha büyük topaklara
dönüşmesi riski vardır (Behnke, 1996; Froetscher, 2005).
Topakları parçalamak ve karışım homojenliğini artırmak için
yüksek hızlı kanatlı karıştırıcılar ve dozajlanan ürüne uygun
püskürtme sistemleri gerekir. Karıştırıcıya eklenen sıvıların
konumu ve ıslak içerik için ek karıştırma süresi yemin son halinde
homojenlik sağlamak açısından önemlidir. Ayrıca sıvı dozajlama
sistemlerinde, istenmeyen karıştırma sonuçları alınmasını önlemek
için çıkış ağızlarında ek temizlik ve bakım yapılması gerekir (Clark,
2009). Sıvıların püskürtülmesi için zaman gerektiğinden, genelde
harman karıştırma süresini uzatmamak ve değirmen iş/zaman
oranını düşürmemek için optimal karıştırma süresinden ödün verilir.
Bu da genelde karışım kalitesini düşürür. Kirlenme olmaması için
sıvı püskürtme sisteminin dikkatli bir biçimde işletilmesi ve bakım
görmesi çok önemlidir; aksi takdirde karışım homojenliği azalır ve
ürün gereğinden düşük dozajlanır. Bu da besi hayvanı performansını
olumsuz biçimde etkiler.

Şekil 1: Kuru dökme malzeme olarak eklenen amino asitlerde
(n=612), sıvı analoglarına ((n=211) kıyasla karışım homojenliği
(DK) için genel sonuçlar. (%0-10 arası DK’ler çoğu yem endüstrisi
standardına göre kabul edilebilir sayılmaktadır)

F

Yem karıştırma işlemleri sırasında sıvı ekleme
sürecinin iyi yönetilememesi sebebiyle tıkanan
spreyleme sistemleri ve topak oluşumu

Genelde ebadı, şekli ve yoğunluğu
Tablo 1: Etlik piliçler için beslenmede tekbiçimliliğin hayvan performansı üzerindeki etkisi (Çiftçi ve Ercan, 2003)
benzeşen malzemeler tek tip bir
Karıştırma süresi (dk)
0,2
0,59
3,75
karışım oluşturmaya, katılar ve sıvılar
Büyütme yemi DK’si (%)
30,4
11,3
9,8
gibi benzer olmayan malzemelere
kıyasla daha yatkındır (Fellow, 2000).
Vücut ağırlığındaki artış 0-6 hafta (gr)
2168
2191
2178
Katıların akıcılığının da homojen
Yemden yararlanma oranı
4131
4213
4067
bir yem karışımı için hayati olduğu
Feed conversion rate
1,906
1,923
1.869
ve karışımın nemliliğini artırmanın
Altıncı haftada
Erkekler (%)
9,5
8,1
7,4
katıların akıcılığını azaltarak karışım
vücut ağırlığı
Dişiler (%)
10,3
9,6
7,5
DK’si (%)
homojenliğini olumsuz etkilediği
kanıtlanmıştır (Shenoy, 2015).
Evonik Industries’deki uzun vadeli araştırmalar (bkz. Şekil 1)
azalma görülmesinin sebebi karıştırma süresinin gereğinden kısa
karışım malzemelerinin yüzdesinin artırılmasının kabul edilebilir
olması, sıvı giriş ağzının yanlış yerleşimi, aynı anda toz ve sıvı
karışım kalitesiyle sonuçlanmadığını göstermektedir. Sıvı amino
dozajlanması ya da optimal olmayan karıştırıcı teknolojisi gibi farklı
asit eklemek ortalama olarak ürünün yemin son halinde daha az
faktörler olabiliyor.
bulunmasına ve karışım homojenliğinin azalmasına sebep olmuştur.
Sıvı ekleyerek kabul edilebilir karıştırma sonuçları almak
Bu uzun vadeli testler farklı ebatlarda karıştırıcılarla, ekipman
mümkün. Ancak bunlar dozajlama ve karıştırma sistemine
tasarımlarıyla, doldurma seviyeleriyle, yem türleri ve ekleme
tasarım, bakım ve temizlik açısından daha çok dikkat edilmesini
oranlarıyla saha koşulları altında gerçekleştirilmiştir. Karışım
gerektiriyor. Olabildiğince az sıvı eklemek ve çoğunlukla kuru
homojenliğinin değerlendirilmesi için genel sonuçlar ikame edilen
malzeme ve katkı maddesi kullanmak aksine kıyasla hala daha
amino asidin DK’si için istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
güvenilir bir yol. İstek üzerine referans sağlanır.
https://corporate.evonik.com
Sıvı amino asit kaynakları eklendiğinde karışım homojenliğinde

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

AQ UAFEED

FLO UR PLANTS
PLANTS

RICE

P ETFO O D
BREW ERIES

CO FFEE ROAS TING
GRAINS & S EEDS

www.tsc-silos.com
Milling and Grain - November 2020 | 59

F

Kümes
hayvanı
üretimi ve
beslenmesi

A
AB Vista, İspanya

B Vista tarafından düzenlenen Kümes
Hayvanı Üretimi ve Beslenmesi
Konulu Beşinci Çevrimiçi İndüksiyon
Oturumu 29 Mayıs-8 Haziran
tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Beş ayrı oturum için toplamda 15
konuşma yapıldı. Davet edilen
konuşmacılardan dokuzu İspanya’nın
hem sektör hem de akademik
çevresindendi. İndüksiyon oturumunun amacı, kümes hayvanı
üretimi ve beslenmesiyle ilgili mevcut durum hakkında çoğunlukla
İspanya pazarına odaklanan fakat bazı konularla ilgili daha geniş ve
uluslararası bir bakış açısıyla ilgili güncellemeleri sunmaktı.
Farklı oturumlar boyunca yem kalitesini etkileyen faktörler;
yem bileşenleri ve enerji, lifli ve proteinli kaynak örnekleri ve
katkı maddelerinin kullanımından, bağırsak sağlığını korumak;
mevzuatlar; yem fabrikalarında mikotoksinler ve patojen kontrolü;
makromineraller ve elektrolitik denge; performans ve et verimi ile etlik
piliç üretiminde temel ekonomik hedeflere kadar konular konuşuldu.
Hayvan ve insan beslenmesi, yem ve gıda katkı maddeleri alanında
deneyime sahip bir şirket olan Innovabiotics'ten Dr. Medel, İspanya'da
her yıl yaklaşık 434.777 ton yem katkı maddesi kullanıldığının altını
çizdi; bunların yüzde 20'si zooteknik katkı maddeleri. Bu katkı
maddeleri, bağırsak sağlığını ve işlevini geliştirmek için tasarlanmıştır
ve yem ürünlerinde büyüme hızlandırıcı olarak antibiyotik kullanımının
yasaklanması nedeniyle özellikle ilgi çekicidir. Ancak yem üreticileri,
bugün piyasada bulunan yem katkı maddelerinin hiçbirinin
antibiyotiklerin yerini alacak kadar etkili olmadığının farkında. Mevcut
çok çeşitli yem katkı maddeleri nedeniyle, antibiyotiklerin yerini
almaya en yakın olan kombinasyonları seçmek zordur.
Dr. Medel, hayvan performansını iyileştirmenin ve patojenlerin
çoğalmasını azaltmanın en iyi yolu olarak bağırsak işlevini katkı
maddeleriyle desteklemenin önemine vurgu yaptı.
Çevrimiçi seminerinde Dr. Mateos'un tartıştığı bir diğer konu
da, kümes hayvanlarında gastrointestinal sistemin gelişimini
desteklemek için lifli materyallerin kullanılmasıydı. Lifin değeri,
dahil edilen seviyeye, çözünürlüğüne, su tutma kapasitesine,
fermente edilebilirliğine ve tabii ki hayvanların yaşına bağlı
olacaktır. Dr Mateos, fazla çözünebilir lifin hayvan için zararlı
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olduğuna (eksojen enzimlerin yokluğunda) ve bir miktar lifin
dahil edilmesi gerekiyorsa, çözünmez lif olması gerektiğine
karar veriyor. Özellikle, taşlığın gelişimini uyarmak ve bağırsak
peristaltizmini arttırmak için çözünmeyen lif ve aslında yulaf
kabuğu gibi çok odunlanmış lif kullanılmasını önermektedir.
Buğday kepeği bir diğer uygulanabilir ve çözünmeyen
lif kaynağıdır. Kümes hayvanı diyetlerinde diğer lif türleri
kullanıldığında biraz dikkat edilmelidir. Örneğin şeker pancarı
küspesi çözünür lif bakımından yüksektir ve yüksek oranda
fermente edilebilir. Bu yüzden katılım seviyesinin sınırlandırılması
gerekir. Pirinç kabuğu iyi bir çözünmeyen lif kaynağıdır. Ancak
gastrointestinal sistemde aşındırıcı olabilen yüksek silika içeriği
nedeniyle kullanım sırasında dikkatli olunması gerekir.
Dr Mateos'un pratik tavsiyesi, genç tavuklarda taşlık gelişimini,
asit üretimini ve mide enzimlerinin aktivasyonunu ve doğurma
kalitesini iyileştirdiği ve elbette ki besin sindirilebilirliğini ve
dolayısıyla hayvan performansını iyileştirdiği için çözünmez
lif kullanmaktır. Piliçlerin, yumurtlayan tavukların ve üreyen
hayvanların çözülmeyen liflerle beslenmesi de faydalıdır.
Piliçlerde bu tür lifler ayrıca aşırıya kaçmadan yem hacminin
ve yem alım kapasitesinin artmasına yardımcı olur. Yumurta
tavuklarında lif kaynaklarının fermantasyonu agresif davranışla
daha az ilgilidir ve üreyen tavuklarda aşırı beslenme kısıtlamasının
sağlık etkisini azaltmaya yardımcı olabilir. Dr. Mateos’e göre iyi
kullanıldığı takdirde kümes hayvanı diyetlerinin formülasyonunda
büyük oranda lif potansiyelini desteklemektedir.
Dr Mateos ayrıca, kalsiyum ve fosforun kümes hayvanı diyetindeki
etkilerini ve mevcut fosfor ile sindirilebilir fosfor arasındaki farkları
analitik bir bakış açısıyla inceleyerek fitaz gelişiminin olağanüstü
evrimini tartışmış ve bazılarının toplam fitat fosforun yaklaşık yüzde
90'ını serbest bırakabileceğini doğrulamıştır.
Son olarak, Dr Mateos kalsiyum hakkındaki bazı düşüncelerini
sundu. Çoğu formüle göre en ucuz besin olmasına rağmen,
komplikasyonların ortaya çıkması durumunda et üreticileri
için en pahalı sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Şu anda,
sindirilebilir kalsiyum içeriği veya kanatlıların gereksinimleri ile
ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Fakat bu, kısa vadede sonuç
vereceğinden şüphelenilen bir araştırmadır.
www.abvista.com
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COVID-19
VE GIDA GÜVENLİĞİ:
Maslow Piramidi'ni, büyükannelerimizi ve diğer bazı şeyleri
tekrar hatırlamak

C

Christophe Pelletier, Gıda ve Tarım Stratejisti, Kanada

OVID-19dünyamızı bir fırtınanın
içine soktu. Tepki vermek için çok az
zamanımız oldu ve uyum sağlamamız
da daha çok zaman alacak.
Ekonomimiz ve toplumlarımız, uzun
zamandır olmadığı kadar, birkaç gün
içinde bir asit testine tabi tutuldu.
Birçoğu varoluşsal olan önemli
sorular sorulmalıydı. Belki de en
kişisel ve zorlayıcı olanı, neyin önemli olduğuna, neyin gerekli
olmadığına karar vermektir. Bu soru gerçekten kimin önemli
olup olmadığına indirgenmiştir. Bu oldukça travmatik çünkü
tüm birçokları için geçim kaynakları, güvenlikleri, amaçları ve
gelecek düşünceleri hakkındaki tüm çıkarımlarla birlikte işlerini,
gelirlerinin bir kısmını veya tamamını kaybetmeleri anlamına
geliyordu. Beni tanıyanlar, birçok olaya Maslow’un ihtiyaçlar
piramidi üzerinden baktığımı bilirler. Bana göre şu an içinde
bulunduğumuz sıkıntılı dönem ve insanların bununla nasıl başa
çıkıp çıkmadığı, dönüp Maslow'un piramidine yeniden bakmakla
neredeyse aynı. Birkaç ay öncesine kadar dünya ekonomisinin
tüm çarkları çalışıyor gibiydi. Her on yılda bir ortaya çıkma
eğilimi gösteren gerileme gecikmiş bile olsa, ekonominin sert
bir biçimde yavaşlayacağını gösteren çok az şey vardı. Borsalar
lunapark gibiydi. Sonra her şey dondu. Gerekli olan ve olmayan
konusu bizi piramide geri bakmaya itti. Aniden piramidin alt
katmanları önem kazandı. Fiziksel güvenlik, gıda güvenliği ve
barınma öne çıktı. Daha yüzeysel konular biraz geri çekildi.
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Malzemeleri ayarlama

Pek çok hanenin bütçesi yara almakla kalmadı, aynı zamanda
market rafları da daha zor dolmaya başladı. Bu salgın, ekonomik
modelimizin aslında niceliksel büyüme ve bolluk etrafında inşa
edildiğini gösterdi. Fakat şartlar büyük ölçüde değiştiğinde,
özellikle de hiç kimse gerçekten envantere sahip olmak
istemediğinde, bunca zamandır düşünmekten keyif aldığımız
kadar çevik ve dirençli olmadığını gördük. Boş raflar yalnızca
birkaç gün boş kalmadı, bazı ürünlerin yeterli yeniden piyasaya
sürülmesi birkaç hafta gibi bir zaman aldı ve bazı ürünler kriz
süresince neredeyse birkaç ay hiç temin edilemedi.
Raflar boştu ama yine de çiftçiler ürünlerini çöpe döküyorlardı.
Özellikle süt çiftçileri sütlerini kanalizasyona boşaltıyorlardı.
Gıda bankalarının dolup taştığı ve ihtiyacı olanlara yardım
edebilmek için yeteri kadar yiyecek alabilecekleri bir zamanda
korkunç bir gıda israfı yaşanıyordu. Tedarik zincirleri arasındaki
bağlantıyı birleştirmek adına yapılması gerekenler için bazı
düşünceler var. Çünkü çok az tedarik sağlıyor ve zincir gibi de
davranmıyor.
Küçük dükkanlar aslında bu kargaşada oldukça başarılı oldu.
Sosyal mesafeyi sağlamak konusunda hızla adapte oldular.
Siparişleri teslim alıp teslim etmede hatasız davrandılar. En
önemlisi de ürünlerde bir aksaklık yaşamadılar. Küçük bir
kasapta et ve fırında da ekmek bulunuyordu.
Raflardan neyin yok olduğuna bir bakış atmak aslında yeteri
kadar açıklayıcı ve Maslow’un piramidini yeniden gözden
geçirmemiz gerektiğinin de bir kanıtı. Korona Savaşları

F

öncesindeki son moda zamanları anımsıyor musunuz? Evet, sonsuz zaman önce gibi
geliyor ama aslında o kadar da uzun zaman önce değildi. Söz konusu gıda olduğunda,
tarımın ilk zamanlarına dayanan önceki nesile ait eski moda yiyecekleri artık konu dışı
olmuştu ve çiftçilikte devrim yapılacağına hepimiz ikna olmuştuk.

Gıda endüstrisini uyarlamak

Daha önceki yazılarımda bu konuyla ilgili düşüncelerimi yazmıştım. Virus geldi
ve uçağa binmeyi, sabah ve akşam işe gidip gelmeyi bıraktık ve evden çalışmaya
başladık. Fabrikalarımız kapanmak zorunda kaldı ve enerji kullanımımız önemli
ölçüde düştü. Sonra, tüm iklim izlemleri aynı şeyi gösterdi: sera gazı emisyonları
büyük oranda azaldı. Soluduğumuz havanın kalitesi arttı. Ve bunların hepsi aynı sayıda
inek ve çiftlik hayvanıyla oldu.
Beni iyi anlamalısınız ki iklim dostu bir tarım anlayışına uyum gösterebilmek
için bazı hayvan çiftliği sistemlerinin net biçimde değişmesi gerekecek. Hepimizin
vejeteryan ve vegan olduğumuzu varsayarsak, marketlerde göreceğim en şaşırtıcı
şey et, süt ürünleri ve yumurtanın neredeyse tamamen tükenmesi olurdu. İnsanlar
son zamanlarda zor erişilecek ürünleri stokladılar ve anlaşıldığı kadarıyla da bundan
hoşnutlardı. Hayvansal ürünlerin çoğu tükenmişken, mağazalarda geriye ne kaldı?
Pekala, bitki bazlı hayvansal ürün temsilcilerinin bulunduğu bölümle. Bunlar için raf
alanı genellikle oldukça küçük olsa da hala yeteri kadar var. Soya ve bezelye proteinli
burger sıkıntısı yok, ama kıyma bitmiş. Daha “doğal” olanlar dışında tereyağı yok.
Onun yerine raflarda bol miktarda margarin var. Şu anda süt yok ama bolca soya
ve badem sütü var. Normal yumurta yok, özel yemle üretilenlerde eksik yok. İşin
protein tarafında ise tüketiciler, Maslow’un piramidinin üst katmanlarını büyük ölçüde
bırakarak temellere geri döndüler.

Geri dönüş

Şaşırtıcı biçimde geri dönüş gösteren diğer kategorilerdeki ürünler un ve makarnadır.
Ne fikir değişikliği ama! Burada da tüketiciler temel olana geri döndüler. Salgın
karantinası sırasında en popüler aktiviteler pişirme ve yemek yapmak olmuştur. Peki
karbonhidratlara ve glütene ne oldu? Eh, sadece mağazalardaki makarna, un ve fırın
bölümleri boş kalmadı, çünkü temel ürünler geri döndü, ama şaşırtıcı olanı, glütensiz
ve diğer karbonhidrat alternatif diyet ürünleri içeren raflara dokunulmamış olmasıydı.
Un, ekmek ve unlu mamuller geri döndü çünkü 1) bunları yapmak eğlenceli, 2)
yapımı ucuz ve 3) sizin için yararlı. Tabii ki ölçülü olmak kaydıyla. Diğer blogum The
Sensible Gourmet'de savunduğum konular bunlar. Eğer zamanınız varsa bir göz atın.
Kendi kendinize yemek pişirmenin birçok avantajını göreceksiniz.
Pişirmek ve yemek yapmak bundan çok daha fazlasıdır. Onlar birer sevgi
eylemidir ve insanları ve nesilleri birbirine bağlamanın eşsiz bir yoludur. Burada
tanık olduğumuz şey bu. Maslow’un piramidinin en alttan ikinci katmanı olan
sosyal temas ve sevgi ihtiyacı, temel fiziksel ihtiyaçlarla ilgili en alt katman kadar
popülerdir. Yemek pişirmek büyükannenin mutfağına yalnızca geri dönüş yapmaktır.
Çocukluğumuzun, büyükannenin mutfağının atmosferinin ve ocağın etrafına getirdiği
karmaşanın anımsatıcısıdır. Sıcak hamurları tatmanın ve çikolatalı krema ile ortalığı
rezil etmenin mutlu anlarını hatırlatıyor. Şimdiki belirsiz zamanlarda sevgi ve
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rahatlığın bize sert bir gerçeklikten ziyade, ihtiyaç duyduğumuz korumayı sağladığı
güvenli bir cennettir.
Ama nostajik olana yapılan yolculuk yalnızca mutfaktan ibaret değildir. Büyük
marketlere ve boş raflara giden yetersiz tedarik zinciri, gıda tedariğinin bilindiği gibi
olmadığını gösterdi. Bu fark edilmeden kalmadı ve şu anda pişirme ve yemek yapma
popülerse, bahçecilik de öyle. İnsanlar çimenlerini sebze bahçelerine dönüştürüyor
ve apartman dairelerinde yaşayanlar, gıda güvenliği hissini tatmak için balkonlardaki
saksılarda yeşillik, domates veya çilek yetiştiriyor. Boş raflar ve uzun mesafeler,
yiyeceklerin nereden gelmesi gerektiğinin bir yansıması.
Yerel gıda üretimi için yeni bir ilgi gelişti fakat bu sefer modaya uygun bir fenomen
olarak değil, gıda güvenliği nedenleriyle ve bu da moda olmaya başlıyor. Diyalog
daha çok felsefi “yapmalıyız” yönünde gelişiyor fakat çok azı asıl önemli kısımlar
olan, finansal olarak nasıl işleyeceği ve özellikle birçok üretici finansal kriz yaşarken
yerel üreticiler için rekabetin nasıl olacağını ele alıyor.

Kentsel tarım

Diğer sorular, kimlerin çiftçi olması ve nerede tarım yapmaları gerektiğini
bulmaktır. Kentsel tarım bir olasılık olabilir, ancak kendi zorluklarını da beraberinde
getirmektedir. Bahçesi olan biri olarak kendi yemeğinizi yetiştirmenin avantajları
olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir kimyasal kullanmadığım için artıklar
konusunda endişelenmeme gerek yok. Ayrıca size tohum maliyetinin bir mağazadan
ürün satın almaktan çok daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Fakat bahçecilikle ilgili
söylenmemiş bir gerçek, bir bahçeye sahip olmak için bir tane almanız gerektiğidir ve
eğer ekonomik açıdan bakarak maliyetinizi ticari bir operasyonmuş gibi hesaplarsanız,
bahçenizdeki bu bölümün fiyatını da dahil etmeniz gerekecektir. Yine de bahçıvanlık
harika bir hobidir. Şahsen ben etrafta kimse olmadan toprağı işlemeyi ve bitkilere
bakmayı çok rahatlatıcı buluyorum. Sanki bir köpük veya koza gibi hissediyor ve
bunun bahçeciliğe duyulan yeni ilginin olduğunu da tahmin edebiliyorum.
İşte buradayız. Maslow’un ihtiyaçlar piramidini yeniden ziyaret ettik. Büyükannenin
mutfağına ve bahçesine bir yolculuk yaptık. Büyükannem (en azından 1900'lerin
başında doğmuş olan iki büyükannem de) kıtlığı biliyordu. Eşyaların değerini
biliyordu ve hiçbir şeyi israf etmemişti. Çok değerli olduğu için yiyecekleri çöpe
atmazdı ve bu durum her şey için de geçerliydi; mum parçaları, sabun parçaları,
su veya tamir edilecek eski çoraplar... Büyükannem sürdürülebilirliğin ne anlama
geldiğini biliyordu. Yetiştirildikleri şekilde kökleşmişti. Büyükannemin bana yapmamı
söylediği diğer bazı şeyler hapşırırken ağzımı ve burnumu her zaman kapatmak,
başkalarının eşyalarına, özellikle de paraya dokunduktan sonra ellerimi yıkamaktı.
Tanıdık geliyor mu? Ne de olsa aşıların çok olmadığı, tüberkülozun ve uzun süreli
hastalıkların birçok ömrü kısalttığı ve aynı zamanda İspanyol gribinin yaşandığı bir
dönemde büyümüşlerdi.
Mevcut kriz bizi daha fazla güvenli olmaya itti. Fakat bundan ders alacak mıyız ve
bu sona erecek mi? Asıl soru bunun gelecek için ne anlam taşıdığı. Perakendeciler
uyum sağlayacaksa bu nasıl olacak? Tedarik zinciri nasıl uyum sağlayacak? Hollanda
hükümetinin dediği gibi, gıda üreticileri beş fitlik bir ekonomiye geçişi nasıl
yönetecekler? Çiftçiler ve gıda üreticileri geleceğin iş gücünü nasıl temin edecekler? Gıda
ve tarımın geleceğinde hangi ürünler öncelikli olmalı ve pazarlama büyükannenin yaşam
tarzına göre yeniden düzenlenecek mi yoksa koronavirüs öncesi zamanlara mümkün
olan en kısa sürede geri dönmek zorunda mı hissedeceğiz? Bunlar, gıda kaynaklarımızın
güvenli ve uygun fiyatlı olmasını sağlamak için kritik sorulardır. Sonraki makalelerde bu
sorulara geri döneceğim.
https://hfgfoodfuturist.com/author/cpelletier/
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Değirmencilik sektörü bu zor
zamanlarda IAOM MEA Sanal
Forum 2020 ile bir araya geldi

C

Roger Gilbert ve Mehmet Ugur Gürkaynak, MAG

ovid-19 pandemi kısıtlamalarına
rağmen, bu yılki IAOM MEA forumu
sanal olarak da olsa gerçekleşti.
IAOM MEA Bölge Direktörü
Ali Habaj, dört yıl başarıyla süren
toplantıların ardından Orta Doğu ve
Afrika forumundaki IAOM'un ana
hedefinin hala devam ettiğini ve bu yılki
başarının bozulmayacağını söyledi.
IAOM MEA'nın amacının değirmencilere ulaşmak ve yoğun
teknik eğitim ve öğretim sağlamak, Orta Doğu ve Afrika'daki
değirmen şirketlerinin karşılaştığı sorunları çözmek ve
zorlukları ele almak, değirmen operasyonlarının tutarlılığı ve
iyileştirilmeleri konularında görüşme yapmak olduğunu söyledi.
“Uluslararası Operatif Değirmenciler Derneği MEA Bölgesi
adına sizi IAOM MEA Sanal Değirmencilik Forumu 2020'ye
davet ediyorum! Dünya, gruplar, meslektaşlar ve arkadaşlarla
bir araya gelmenin kısıtlandığı ve hatta bazı durumlarda yasak
olduğu son derece zorlu bir dönemle karşı karşıya olduğundan,

etkinliklerin yapılma şekli canlı bir toplantıdan çevrimiçi
deneyimlere dönüşmüş durumda.”
Ali Habaj daha sonra, bu nedenle bu yılki forumun, sunumların
güvenle paylaşılmasını ve konuşmacılar ile katılımcılar arasında
etkileşimi sağlamanın yanı sıra katılımcıların kendi iletişim
ağlarını oluşturmalarına yarayan Zoom çevrimiçi toplantı
platformu aracılığıyla, teknik personel, baş değirmenciler, üretim
yöneticileri, makine ve laboratuvar ekipman tedarikçilerini bir
araya getirerek sanal bir deneyim olacağını söyledi.
Ali Habaj IAOM MEA Eğitim Komitesi’ne, başkanına
ve "forumun bu ilk çevrimiçi sürümünü" bir araya getiren
organizasyon ekibine, tahıl değirmenciliği endüstrilerindeki
profesyonellere eğitim ve öğretim sağlamak adına yenilenen
görevinde verdikleri destekleri için tüm konuşmacılara ve
sponsorlara teşekkür etti.
Tüm katılımcılara üç günlük çevrimiçi deneyim için çok daha
fazlasını dilediğini söyledi ve 31. IAOM MEA yıllık konferansı
ve fuarı için 2021'de herkesle yüz yüze görüşmeyi dört gözle
beklediğini ekleyerek sözlerini bitirdi.

Sanal program

Üç günün her biri her gün aynı saatte başlayan ve beş kadar
sunum ve ayrıca Soru-Cevap oturumu sağlayan toplamda üç
buçuk saat süren çevrimiçi bir "Konu Oturumu" içeriyordu.
Açılış günü olan 20 Ekim Salı günü oturumu yönetecek olan
Bühler'in tahıl değirmenciliği uzmanı Martin Schlauri, açılışı
yaparak günün ana konusu olan “Tutarlı Un Kalitesi Buğday
Temizlemeyle Başlar” ile oturumu açtı.
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'Glüten Testi

Konuşmacılar arasında, PerkinElmer Food'un (Avustralya) Ar-Ge Müdürü Mark
Bason, "Glüten Testi için Yeni Geliştirilmiş Sistem" hakkında konuştu.
30 yılı aşkın bir süredir şirkette bulunan Bason, uygulamalar ve Ar-Ge konularında
çalışmaktadır. 1980'lerde o zamanki adıyla Newport Scientific ile başladı. 2007'de
Newport, Perten Instruments'ın bir parçası oldu ve günümüzde artık hepimiz
PerkinElmer Food'un bir parçasıyız.
Sunumunda, buğday ve buğday ununun kalitesinin belirlenmesi için gerekli olan
glüten miktarının ve gücünün değerlendirilmesi konusuna değindi.
Gluten, proteinin fonksiyonel bileşenidir ve buğday ve buğday ununun birçok hamur
ve işleme özelliğini belirler. Buğday ve buğday unundaki protein içeriği ölçümleri,
bugün buğday tanesi ve un üzerinde hem çevrimiçi hem de laboratuvarda yapılan hızlı
ve basit bir analizdir.
Bununla birlikte, toplam protein içeriği önemli olsa da, iyi miktarda ve sağlamlıkta
bir glüten yapısı oluşturma yeteneği kontrol edilmezse, protein içeriği kendi içinde
küçük bir değere sahip olacaktır.
Glüten içeriğinin ve gücünün ölçülmesi, kullanıcının değişken yetiştirme koşullarının
buğday üzerindeki etkisi, yıllık artan varyasyon, çeşit varyasyonu, ısı ve böcek hasarı
ile diğer varyasyon kaynakları üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlayacaktır.
Şirket kısa süre önce tahıl ve değirmencilik endüstrisine yönelik olarak geliştirilmiş
glüten testi için yeni bir Perten Glutomatic® Sistemi’ni piyasaya sürdü. Yeni sistem,
tahıl alımından un tedarikine kadar değirmencilik endüstrisinin yanı sıra fırıncılar ve
makarna üreticileri gibi un alıcıları ile akademi tarafından da kullanılan köklü standart
yöntemleri geliştiriyor.
Mark Bason, yeni sistemin dokunmatik ekran arayüzü ile tamamen yenilenip
modernize edildiğini ve LIMS kullanımının hazır olduğunu belirtti. Test gelişiminin
otomatik olarak izlenmesi ve sonuçların otomatik hesaplanması için terazi ve santrifüj
ile arayüzlenmiştir. ICC 155 ve 158, AACCI 12-38 ve ISO 21415 gibi tüm Perten
Glutomatic® standart yöntemleri tam olarak desteklenmektedir. Yeni sistemde isteğe
bağlı otomasyon adımları da mevcuttur.

Temperleme

Diğer sunumlar ise 2017’den beri İsviçre Buhler AG’de çalışan ve 2019'dan beri
Değirmencilik Çözümleri Eğitimi’nin Başkanı olan Michael Albers'a aitti. Albers
‘’Tahıl Temizleme ve Temperleme - Verimlilik ve Tutarlı Un Kalitesinin Anahtarı’’
konusuna değindi.
Michael Albers, her kilogram buğday şirketiniz için değer yaratır, dedi.
Değirmenlere teslim edilen işlenmemiş buğday, saf tahıl değildir. Fakat tarlada, hasat
anında veya taşıma ve depolama sırasında tahıla yabancı maddeler karışır.
Bu yabancı maddeler son ürünün hijyeni, mineral içeriği (kül), kokusu, tadı,
toksisitesi, pişirme kalitesi ve rengi üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.
Yüksek standartlarda un veya irmik üretilecekse, işlenmeden önce tahıl yüzeyindeki
yabancı maddeler ve tozlar temizlenmelidir. Bu, buğday temizleme işidir. Albers,
neyse ki bu yabancı maddelerin büyük bir çoğunluğu buğdayın fiziksel özelliklerinden
ayırt edilebiliyor dedi.
Temizlik için kullanılan makineler, tahıl tanesi ve yabancı maddeler arasındaki şu
farklılıklara dayanır: Büyüklük, kalınlık; Manyetik tepki; Yüzer özellikler; Yoğunluk,
özgül ağırlık; Uzunluk ile şekil ve Renk.
Verimli tahıl temizliği bir dizi farklı makine ile yapılır. Temizleme bölümündeki ana
makineler şunlardır: Ayırıcılar - boyuta göre derecelendirme yaparlar; Aspiratörler hava ile ayırırlar; Kuru taşlama - yoğunluğa göre kademelendirme yaparlar; Mıknatıs manyetizma uygulaması yapar; Ovucu - yüzey temizliği yapar; Optik sıralayıcı - renge
göre ayırır ve Girintili Silindir - şekle göre ayırır.
Temizlemede daha az önemli olmayan bir alt adım ise buğdayın iyileştirilmesidir
(nemlendirme ve temperleme) Nemlendirme ve temperleme esas olarak şunları elde
etmeyi amaçlar: Kabuğu (kepeği) sert ve esnek / elastik hale getirmek; Endosperm’i
yumuşatmak; Tutarlı taşlama özellikleri elde etmek; Son ürün için hedef neme
ulaşmak.
Su eklenmesi ve temperleme süresi sayesinde düşük kül içeriğiyle en iyi un
verimi elde edilebilir. Buğdayın nem oranı yalnızca öğütme koşulu için önemli
olmakla kalmaz, aynı zamanda değirmencilik şirketinin ekonomik faktörünü de
yansıtır.
Değirmenci için 1. BK'da buğdayın optimum nemini bulması ve son ürün ununda
hedeflenen neme ulaşması zorluk teşkil eder. Bağıl nem ve ısı ile ilgili olarak iklim
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şartlarına bağlı olarak öğütme işlemi sırasında yüzde bir ile üç
arasında buharlaşma kaybı olur. Buna "öğütme kaybı" denir.
Nem ve nişasta hasarı
Hager Ahmed AlFadl Biyokimya ve Gıda Bilimi alanında
BSc sahibidir ve Gıda Bilimi ve Teknolojisinde Yüksek Lisans
derecesine sahiptir. Sudan'daki bir buğday öğütme fabrikası olan
Wheata Industry Company Ltd'de Kalite Kontrol Mühendisi
olarak görev yapmıştır. Hager Ahmed AlFadl, ‘’Nem İçeriğinin
Zarar Görmüş Nişasta ve Buğday Ununun Kalite Özellikleri
Üzerindeki Etkisi’’nden söz etmiştir.
Sunumunda sırasıyla Kuzey Hartum'daki bir buğday unu
değirmeninden elde edilen, yüzde 13,87 ve yüzde 11,31 protein
içeriği ile Kanada (CWRS-sert buğday) ve Avustralya buğdayının
(AH-yarı sert buğday) buğday unundaki nem içeriğinin zarar
görmüş nişasta üzerindeki etkisine ilişkin araştırma sonuçları
hakkında konuştu.
Konuşmasının sonunda öğütme işlemi sırasında zedelenmiş
nişastadan kaçınılamayacağını, sonuçların buğdayın sertliğine,
temperlemeye ve öğütme işlemine bağlı olduğunu gösterdiğini
belirtti. .
Temperlemedeki fark, zedelenmiş nişasta oranında fark
yaratarak hamurun özelliklerinde önemli bir değişikliğe neden
olmaktadır. Temperleme nemi buğdayın kalitesine göre
belirlenmelidir.
Temperlemede sert buğday için yüksek nem içeriği gerekir.
Zedelenmiş nişasta un kalitesini iyileştirken aşırı oranda kaliteye
zarar verebilir. Zarar görmüş nişastayı azaltmak için, buğdayın
temperlenmesinde yüksek nem içeriği önerilmektedir. Zedelenmiş
nişasta içeriği, öğütme sürecini en iyi hale getirmek için uygun
bir parametre olmalıdır.
Renk ayırıcılar
İlk gün son olarak Gary Falk ‘’Buğday Değirmenciliğinde Renk
Ayırma Makinelerinin Uygulanması’’ konusunu konuştu. Falk,
Satake & Henry Simon'da Afrika ve Orta Doğu Satış Müdürüdür.
Son 21 yılını Orta Doğu'da çalışarak geçirmiştir ve MENA
bölgesindeki ülkelerde birçok geliştirme projesinde yer almıştır.
Şu anda, müşterilere yenilikçi ve akıllı değirmencilik çözümleri
sağlamaya odaklandığı İngiltere'nin Manchester şehrinde
bulunuyor. Renk ayırıcılar konusunda konuşan Gary Falk, bu
makinelerin neredeyse yarım asırdır pirinç değirmenciliğinde
kullanıldığını ve son birkaç yıldır da buğday öğütme işleminin
ayrılmaz bir parçası olabileceğini kanıtladığını belirtti.

Renk ayırıcılar, temizleme işleminde geleneksel disk ve girintili
ayırıcıların yerini almak için kullanılabilirler. Bakımları daha
kolaydır. Daha az yer gerektirirler ve daha da önemlisi geleneksel
temizleme makinelerine göre daha az enerji gücüyle çalışırlar.
Buğdayı öğütmek için ideal olarak uygundurlar. İçte bulunan
kirletici maddeleri tespit etmek ve çıkarmak ve ergot buğdayı,
yanık, fusarium, siyah uç ve herhangi bir renksiz tahılı çıkarmak
için buğday temizliğinde kullanılabilirler.
Bu makineler, tahılları dijital kameralar aracılığıyla
inceleyerek kısa, keskin ve hassas basınçlı hava
püskürtülmesiyle kirletici maddeleri giderirler. Satake, daha
geniş bir renk spektrumu ve kızılötesi yeteneklere sahip, yüksek
çözünürlüklü tam renkli RGB kameralarla teknolojideki en
son gelişmeleri kullanmaktadır. LED aydınlatma, güvenilir
yüksek hızlı ejektörler ve hassas besleyicilerin kullanımı, renk
ayırıcıların daha yüksek bir çalışma kapasitesi ve son derece
tutarlı bir performans sunmasını sağlar.
Daha fazlası var
IAOM, farklı dil ve kültürlerde 30 ülkeden yaklaşık
120 profesyoneli bir araya getirdiği MEA Sanal Forumu'nu
(20-22 Ekim tarihleri arasında) başarıyla gerçekleştirmiştir.
Bu 120 kişiden 56'sı 28 farklı değirmenin temsilcisiydi. Toplam
üç gün süren forumda 9 oturum gerçekleştirildi ve katılımcılar
12 değerli teknik uzmanı dinleme ve cevap aradıkları soruları
sorma fırsatı buldular.
Forumun sponsorluğunu Alapala, Bakels, Bühler, Cerealia,
Cimbria, Henry Simon, ICA, Perkin Elmer, Pingle, Sefar ve
Vigan üstlendi. Forum boyunca buğday temizleme, değirmen
performansı, glüten test sistemleri, değirmen akış şemasının
düzenlenmesi, elek imalatı, enzimler, tam tahıl ve Covid-19'un
getirdiği zorlukların üstesinden gelmek dahil olmak üzere
diğer birçok farklı konu tartışıldı. Üç günlük oturumların
moderatörlüğünü sırasıyla Bühler AG'den Martin Schlauri,
Wingmen Group'tan Martin Ellegast ve US Wheat Associates'ten
Peter Lloyd üstlendi.
İlk kez düzenlenen bu son derece başarılı IAOM Sanal Forumu,
bu bölge için değirmencilik endüstrisinde bir ilkti ve bundan
sonra gelecekler için önemli bir referans teşkil etti.
Forumun son gününde, IAOM toplantılarının geleneği haline
gelen bir ‘aile fotoğrafı’ da çekildi.
Milling and Grain, önümüzdeki ay IAOM MEA'dan daha fazla
bilgi verecek.

Bırakın Milling and Grain
işinize ışık tutsun

COVID-19'un
şirketinizi
karanlıkta
bırakmasına
izin vermeyin
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Seyahat ve sergi
kısıtlamalarının işletmenizi
karanlıkta bırakmasına
izin vermeyin. 2021 medya
kitimizi hemen inceleyin!

www.mymag.info/e/990
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KOVALI ELEVATÖR

KONTROLÜ

4B Components Ltd, ABD

ovalı elevatörlerin düzenli
kontrolü, herhangi bir bakım
programının önemli bir parçası
olmalıdır. Bu kontrolü genellikle
yalnızca parça değiştirmek
yerine daha ileri çözümlere
dair açılımlar sunabilen
güvenilir bir satıcıyla yürütmek
daha yararlıdır. Aşağıda, 4B
Components USA tarafından yürütülen kovalı elevatör kontrol
programları sırasında bulunan yaygın sorunların örnekleri
vardır. Bu makalede nelerin incelenmesi gerektiğine dair
öneriler sunulacak ve her sorunun sonuçları açıklanacaktır.

Birinci sorun: Aşınmış / gevşek kayış yalıtımı

Kafa kasnağının kayış yalıtımı üzerindeki kauçuk yüzey
aşınabilir ve ayrıca yalıtım gevşeyebilir. Bu durum muhafazanın

kazınarak ısı ve kıvılcım tehlikesine neden olabilir. Ayrıca,
kasnak yüzeyi ile kayış arasındaki temasın azalmasıyla kayış
yük altında kayar ve bu da aşırı ısınmaya neden olabilir.
Bu ısı kaynaklarından herhangi biri elevatörün içindeki bir
toz bulutunu tutuşturarak bir patlamaya neden olabilir. Son
olarak, muhafaza içindeki deliklerden biri aşınmışsa toz dışarı
kaçacaktır ve detaylı bir onarım gerektirecektir.
Bu tür sorunları erken teşhis etmeye yardımcı olmak için
kuyruk şaftına bir hız anahtarının takılması uyarı verebilir ve
tehlike arz eden kayış ayrılma durumu gerçekleşmeden önce
otomatik kapanma sağlayabilir. Ayrıca, doğru yerleştirilmiş
bir yanlış hizalama anahtarı, yanlış hizalanmış bir kayışı, bir
kasnağı veya gevşemiş bir gecikme parçasını algılayabilir.
Bu sensörler, düzeltici onarımların yapılabilmesi için kovalı
elevatörü kapatabilir ya da alarm verebilir.

İkinci sorun: Kırık kovalar

Ne tedbir alınmış olursa olsun taşlar,
metal parçalar ve ahşap plakalar gibi sert
malzemeler kovalı elevatörün içine girebilir.
Ürün akışındaki bu yabancı nesnelerin
darbesi kovaların kırılmasına neden olabilir.
Darbe ayrıca kepçeleri kayıştan kopararak
verimi azaltabilir ve potansiyel bir tıkanmaya
yol açabilir. Girişte bulunan ayırıcılar ve
mıknatıslar, elevatöre girmeden önce yabancı
maddeleri yakalamaya yardımcı olabilir.
Fiş sensörleri de tıkalı bir kanalın tespit
edilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, daha
güçlü ön kenarlara sahip ağır hizmet tipi kovalı
elevatörler, hafif kapasiteye göre daha ağır
darbelere dayanabilir.

Üçüncü sorun: Kovanın fazla aşınması
Misaligned buckets- an outside view
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Misaligned buckets- an inside view

Kırık kovaların yanı sıra, zamanından önce

DEPOLAMA
aşınmış kovalar da üretilen hammadde miktarını azaltarak
tahliyeyi verimsiz hale getirebilir. Diğer bir sonuç ise erken
boşaltma olabilir. Arka tozluk olarak da bilinen bu durumda
malzeme, elevatörün ayağının üst tarafına geri düşer. Arka
tozluk, erken aşınma sorununa katkıda bulunur. Çünkü ek
malzeme kovana dolar ve kovalar bu malzemeyi kazırken daha
fazla aşınmaya neden olurlar. Bu sorunun nedenleri arasında az
gerilmiş bir kayış, yanlış kayış hızı, kovanın aşırı kazılması ya
da içinde biriken fazla malzemenin yanı sıra muhtemelen yanlış
biçimde monte edilmiş kovalı elevatör bulunmaktadır.
Kaldırılan malzeme kullanılan kova reçinesi için
çok aşındırıcıysa, kazıcı kova kullanmak ya da naylon
veya poliüretan kovalara geçmek yardımcı olabilir. 4B
Components’ın mühendislik grubu, elevatör ayağı tasarımı,
kayış hızı ve kova aralığındaki herhangi bir düzeltmenin yanı
sıra bu sorunlara da yardımcı olabilir.

F

Çelik elevatör kovası

Dördüncü sorun: Baş milindeki gevşek dişliler

Zincir kovalı elevatörlerde sürekli boşaltımda baş dişli,
kama yatağındaki ayar vidası bozularak şafttan gevşeyebilir.
Dişli çark yerinden oynayabilir ve sonunda kovalar gövdeyi
kazıyabilir. Burada yine metalin metali aşındırması söz
konusudur. Bu sürtünme kovaların erken aşınmasının yanı
sıra toz patlamasına yol açabilecek bir ısı kaynağıdır. Bacak
kasasının her iki tarafına genişletilmiş bir menzilli yaklaşma
sensörünün takılması, zincir hareket ettiğinde alarm verebilir ve
durum devam ederse asansörü otomatik olarak kapatabilir.

Jumbo ağır hizmet tipi elevatör kovası

Beşinci sorun: Zincirin aşınması

Sürekli kullanılan zincirli kovalı asansörlerde, zincir kovanları
düzleşmeye başlayabilir. Bu durum olası zincir esnemesini

CCS Naylon Kazıcı Kovası
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TouchswitchTM Kayış ve Kasnak Yanlış
Hizalama Sensörü

Whirligig® Hız Anahtarı

Auto-SetTM Yıkama Probu
Fiş Anahtarı

Easifit Pnömatik Hava
Perçin Aleti

Çamurluk Yıkayıcı ve Nylock
Somunlu Dişli Elevatör Cıvatası

WDA Genişletilmiş Menzilli
Yakınlık Sensörü

ve/veya zincir dişlileri ile yanlış iç içe geçmeyi gösterir. Zincir
vaktinden önce aşınır ya da esner ve tüm sistemin verimli
çalışmasını engeller. Zincir kovanlarını ve zinciri aşırı aşınma,
kesikler, oluklar veya düz noktalar için periyodik olarak inceleyin.
Zincirli kovan aşınması, zincir aşınmasını hızlandıran "kancalı"
dişlilere neden olur. Bu yüzden dişlileri de kontrol etmek önemlidir.

Altıncı sorun: Gevşek bağlantı elemanları

Elevatör cıvata bağlantı sistemlerini sabitleyen somunlar ve
kilitleme halkaları gevşeyebilir. Kurulumun dikkatsizce yapılması
ve elevatörün sürekli titreşimi bu parçaların gevşemesine neden
olabilir. Bu nedenle ekipman üreticileri kovalı elevatörün ömrü
boyunca elevatör vidalarının düzenli olarak kontrol edilmesini
önerirler. Kimse elevatör kovasının yerinden çıkarak bir hasara
neden olmasını istemez.
Bu soruna bir çözüm, naylon geçmeli kilit somunu (nylock) ile
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Easifit Elevatör
Civatası

birlikte, dişli tipte elevatör cıvatalarının kullanılmasıdır. Dişler
kayışın kapağını kavrayarak nylock somunu takılırken cıvatanın
dönmesini engeller. Bir kez takıldıktan sonra sistem titreşimi
nedeniyle nylock somununun geri çıkma olasılığı düşüktür.
Diğer bir çözüm ise EASIFIT Elevatör cıvatasının takılmasıdır.
Bu özel cıvatalar, Nylock somunu takıldığında cıvatanın
dönmesini durdurmak için cıvatanın ucunda özel bir parçaya
kilitlenen bir altıgen içerirler.
Bu makalede, 4B kovalı asansöz kontrolleri sırasında tespit
edilen altı yaygın sorunu paylaştık. Daha pek çok sorun ortaya
çıkabilir ve kovalı elevatör uzmanlarından oluşan ekibimiz,
kovalı elevatörünüzün en yüksek performansına geri dönmesine
yardımcı olacak çözümler sunma ve inceleme yetkisine sahiptir.
Kovalı elevatörünüzün kontrolünün yapılması için 309-698-5611
numaralı telefondan bizi arayarak randevu alabilirsiniz.
www.go4b.com

See us in Hanover:

EuroTier

Hall 21, Stand E14
February 9 – 12, 2021

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)40 727 71-0
info@akahl.de · shop.akahl.de · akahl.de

Turner Process Equipment Ltd.
Colchester/Great Britain
+44 (0)1206 752 017
sales@turnerprocessequipment.co.uk
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Satake, Avustralya'da kit
silosunu tanıttı

S

Sid Jain, Satış Mühendisi, Satake Australia Pty Ltd, Avustralya
atake Corporation Japonya'nın bir yan
kuruluşu olan Satake Australia Pty Ltd,
Temmuz 2020'de, dökme malzemelerin
kolay depolanmasını ve kolay kurulum
sağlayan, son derece uzun ömürlü,
yeni modüler silosunu tanıttı. Satake
Avustralya’nın daha önce Denny’s
Engineering olarak bilinen Queensland,
Allora’daki üretim tesisi, en kaliteli ve
uzun ömürlü silolarıyla tanınmaktadır.
Bir aile şirketi olan ve Bob Denny tarafından yönetilen, 1956’da
kurulan Denny’s Engineering itibarını Brisbane'nin 200 km
batısındaki küçük bir kasabada kazanmıştı. Satake Corporation'ın
2015 yılında işi devralmasının ardından şirketin odak noktası,
yüksek kaliteli siloları düşük maliyetli bir şekilde küresel olarak
ihraç etmek amacıyla Avustralya'nın geri kalanındaki pazarı
keşfetmeye yöneldi
2019 yılında Satake Corporation Genel Müdürü Yoshimasa
Tomoyasu, Allora'yı ziyaret ederek deneyimli bir ekibe ihtiyaç
duymadan müşteriler tarafından kolayca kurulabilen ve “Kit Silo”
olarak adlandırılan projesini resmen başlattı.
Satake Avustralya Başkanı Kenji Yamashita ve Silo Bölümü Genel
Müdürü Warwick Tickner, hem Avustralyalı hem de Japonyalı
mühendislerden oluşan bir ekip kurdu. Ekip çok verimli çalışarak
85-155 milyon tam buğday depolama sağlayabilen 35° koni tabanlı
silonun ilk tasarım şemalarını sundu. Üretilen silo, modüler tipte
bir silodur (yani bir müşteri 85mt’lik bir silo satın almışsa, daha
sonraki bir aşamada ekstra sac levha ekleyerek silonun kapasitesini
artırabilir, gerektiğinde depolamayı 155mt'ye çıkarabilir). Silo,
eksiksiz bir bağlantı elemanları seti ve sahada kurulum için bir
talimat kılavuzu ile birlikte sunulmuştur. Bu silonun eşsiz tasarımı
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sayesinde kurulum için sahada herhangi bir özel alet veya tutma
çerçevesine gerek kalmaz. Müşteriler sadece bir vinç kiralayarak
kurulumu kendileri yapabilirler. Silo Avustralya’da öncelikle
Batı Avustralya, Kuzey bölgesi ve Kuzey Queensland gibi uzak
bölgelerdeki çiftçilere ve müşterilere tanıtılacak.
Silonun satış temsilcisi Caillum Coleman, “Bu yıl ülkenin
büyük bölümünde yağışların iyi olmasından dolayı yaz
ürünlerinde daha yüksek bir verim bekliyoruz. Ayrıca karşı
karşıya olduğumuz zorlu ihracat süreci nedeniyle Avustralya'daki
çiftliklerde mahsul depolama talebi artmaktadır. Talep arttıkça,
kurulum ekibimizin siloları kurmak için eyaletler arası seyahat
etmesi gerekliliği de artıyor. COVID-19, eyaletler arası seyahat
kısıtlamaları da dahil olmak üzere birçok zorluğa neden
olduğundan kit silosunu müşteri talebini karşılamaya yardımcı
olacak harika bir ürün olarak görmekteyiz.’’ dedi.
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Genel Müdür Tickner de, “Standart silolarda, malzemeleri
taşımak için aşırı ağırlıkta ve büyük boyuttaki nakliye
kamyonlarını kullanmamız gerekiyor. Bu durum araçların gece
yol yapmasını engelliyor ve bazı durumlarda gündüzleri de daha
yavaş yol alıyorlar. Bu yeni silo tasarımıyla 40'lık bir konteynere
yaklaşık üç silo sığdırabiliyoruz. Böylece müşteriye daha düşük
bir nakliye maliyetiyle daha hızlı teslimat yapılmasını sağlayarak
ve kamyon üzerinde aşırı büyük yüklerin kullanılmasını
önleyerek yol güvenliğinin de artırılması sağlanacaktır.” dedi.
Tickner ayrıca “Yeni tasarım bu silo, kalitesinden ödün
vermeden standart silolarımızla aynı uzun ömürlü kaliteli ürünü
müşterilerimize sunmaya devam ediyor. Şu anda da 230 milyona
kadar buğdayın depolanmasını sağlayan bir sonraki tasarım
üzerinde çalışıyoruz.’’ diye ekledi.
Satake’nin siloları yenilikçi mühendislikleriyle tanınmaktadırlar.
Bu nedenle Allora’da Denny’s Engineering tarafından yapılan ilk
silonun 1981’de Gladfield, Queensland’daki bir süt hayvanı yemi
çiftliğine kurulduğunu ve günümüzde hala tamamen çalışır durumda
olduğunu ve günlük olarak kullanıldığını gururla belirttiler.
Satake’nin silolarının pazarda güçlü ve uzun ömürlü olmasının
nedeni üç ana nedene dayanmaktadır:
• Ağır yüke dayanıklı sağlam taban: Bu siloların tabanında çok
güçlü ve dengeli bir destek sağlayan özel bir yarıçap halkası vardır
• Kanal ayakları: Bir silo satın almak istediğinizde, birçok silo
üreticisinin silo ayakları için borular kullandığını görürsünüz. Satake
silolarının sağlam tabanı ise özel kanal ayakları ile desteklenmektedir.
Kanal ayakları büyük dayanıklılık ve uzun ömür sağlar
• İç takviyeler: Satake siloları daha fazla dayanıklılık sağlamak
için tabanın içine konulan özel takviyelerle monte edilir.
Müşteri, Satakenin bu silolar için tedarik ettiği eksiksiz bir
aksesuar yelpazesine de erişecektir. Aksesuarlar aşağıdakilerdir:
• Havalandırma sistemleri
• Nem kontrol birimleri
• Fümigasyon sistemleri
• Kafes (ler) ve tırabzanlar ile eksiksiz merdiven sistemleri
• Üst kısımda manüel bir kapak (yerden kontrol edilen)
• Hava / Basınç tahliyesi için hava delikleri
Tickner ayrıca Satake Australia tarafından üretilen tüm silolarda
son üründe kaliteyi sağlamak için yüksek kaliteli Avustralya çeliği
kullanıldığını belirtmiştir. Tahıl ve tahıl değirmenciliği endüstrisinde
kapsamlı bilgi ve deneyime sahip olan Satake, her türlü tahıl işleme
çözümünü sunmak için eksiksiz anahtar teslimi değirmencilik
projeleri tedarik eder, kurar ve yönetir. Satake Australia’nın Kit
Silosunun piyasaya çıkışıyla birlikte Satake, bunun dünya çapındaki
farklı üretim tesisleri tarafından tedarik edilen ürün hattında ileriye
doğru güçlü bir adım olacağını öngörmektedir.
www.satake.com.au
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DEPOLAMA

Tahıl kurutma işleminin
optimizasyonu için
dijital hizmetler

Ü

Volker Josel, Ürün Yöneticisi, Bühler GmbH, Almanya

rünün yüksek verimliliği ve son
homojenitesi bir tahıl toplama
merkezi işleticisinin temel kurutucu
gereksinimleridir. Bunun için
enerji girdisi minimum düzeyde
olmalı, kurutma işlemi sorunsuz
çalışmalı ve ürün, hedeflenen neme
mümkün olduğunca yakın oranda
kurutulmalıdır. Tahıl kurutucu, toplama merkezinde izole edilmiş
bir unsur olmadığından, kurutma işleminin diğer işlemlerle
etkileşimi sorunsuz olmalıdır.
Yıllar içinde, tahıl kurutucularının
tasarımında yapılan çeşitli iyileştirmeler,
enerji verimliliklerini artırmıştır. Bunun bir
örneği ısıtma enerjisinin yeniden kullanımıdır.
Tahılın kurutulması için bir hava devridaim
sistemi (doymuş değil fakat sıcak egzoz
havası) besleme havasına geri besleme
yaparak bu sayede ısıtma için gerekli enerjinin
yüzde 20'sine kadar tasarruf sağlar. Diğer bir
örnek ise, % 30'dan fazla nem girişine sahip
çok nemli mısırın kurutulmasında kullanılan
Bühler'in Eco Cool ürünüdür. Eco Cool,
gerçek mısır kurutucusundan sonra ısıtma
enerjisinin yüzde 15-20 oranında daha fazla
tasarruf edilmesini sağlayan bir iklimlendirme
ve soğutma bölümüdür.
Kar sağlamayan marjlar ve sürdürülebilirlik
sorunları da enerji tüketimini, kayıpları ve
israfı sürekli olarak azaltmak için kurutma
işlemine duyulan daha fazla optimizasyon
ihtiyacını tetiklemektedir.
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Bununla birlikte, tamamen mekanik iyileştirmelere dayalı bir tahıl
kurutucunun optimizasyonu artık kendi sınırlarına dayanmıştır:
• Günümüzün tahıl kurutucularının tasarımı zaten gelişkindir.
Bu da diğer mekanik tasarım iyileştirmelerinin zahmetli ve çok
maliyetli olduğu anlamına gelir
• Tek başına mekanik tasarım iyileştirmeleri de tam
optimizasyon potansiyelinden yararlanamamaktadır
Birçok hedefe ulaşmak için optimizasyonun birbirine bağlı
farklı parametrelerle dengelenmesi gerekir. Aynı zamanda, bir
tahıl kurutucusunun olabildiğince sorunsuz çalışması ve toplama
noktasındaki diğer makinelerle koordine edilmesi gerekir. Bu da akıllı
optimizasyonun gerekli olduğu anlamına gelir.
Otomatik Nem kontrolleri, akıllı optimizasyon
için hayati bir ilk adımdır. Bunlar, ürün nemine
dayalı olarak kurutma işlemini kontrol ederler
ve ürünün çıkış neminin mümkün olduğunca
sabit ve hedef neme yakın olmasını sağlamak
için işlem sensörler ve algoritmalar yardımıyla
sürekli olarak uyarlanır.
Bühler, yeni hizmeti "DryMate" ile önemli
bir adım daha atıyor. Bu hizmet üç bileşenden
oluşmaktadır:
• Otomatik nem kontrolü
• Mobil görünüm
• Teknoloji uzmanı raporu
Aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır:

Otomatik nem kontrolü

Bu kontrol, diğer nem kontrol sistemlerine
kıyasla doğruluğu ile öne çıkmaktadır. Gelen
ve giden nem seviyelerini belirlemek için
gereken saatlik laboratuvar ölçümleri artık

140
COUNTRIES

BIGGEST STORAGE
PROJECTS

35 MILLION
M3 BUILT

FLEXIBILITY
AND ADAPTIBILITY

Improved steel quality,
bolting

Stiffeners made with HX500 LAD structural
steel, increasing resistance by 45%.
Preassembled bolting now as a standard
supply.
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F
gerekli değildir ve sabahları bir kez yapılan kalibrasyon prosedürü ile değiştirililmiştir.
Otomatik nem kontrolü, giriş ve çıkış nemine bağlı olarak kurutucunun ürün
kolonundaki nem dağılımı için sürekli olarak neredeyse tam bir model oluşturarak
kurutma işlemini hassas bir şekilde kontrol edebilir.
Elle yapılan işlemde, çok nemli ürünün silolara taşınmasını önlemek için ürün
genellikle fazla kurutulur. Örneğin, deneyimler mısırın "güvenli tarafta" olması
için genellikle hedeflenen nemin yaklaşık yüzde bir puan altında kurutulduğunu
göstermektedir. Otomatik nem kontrolü ile aşırı kurutma derecesi önemli ölçüde
azaltılır. Diğer bir deyişle verim yaklaşık yüzde 0.7 daha yüksektir. Bu aynı zamanda
ısıtma enerjisinin daha az tüketildiği ve kurutmanın daha tutarlı olduğu anlamına
gelmektedir.
Yılda 20.000 ton mısır üretimine sahip bir toplama merkezini ele aldığımızda ortaya
yıllık yaklaşık 35.000 € tasarruf çıkmaktadır (Orta Avrupa maliyetleri ile). Bu veriler
tesise özgüdür ve yalnızca bir örnek teşkil etmektedir fakat potansiyelin ölçeğini
gösterir. Aşırı kurutmadan kaçınarak önemli tasarruflar elde edilebilir. Bu durum
DryMate'i düşük enerji ve işçilik maliyetlerine sahip ülkeler için bile oldukça cazip bir
seçenek haline getirmektedir.

Mobil görünüm

DryMate, tesisin Wi-Fi alanı içinde tablet veya akıllı telefon gibi bir mobil cihazda
DryMate tarafından zaman içinde yapılan tasarruflar ve bunların gelişimleri ile her iki
temel kurutucu parametresinin sürekli görüntülenmesine olanak tanır. Bu durum elbette
ki kurutucunun en iyi şekilde çalışmasını sağlayan sürmekte olan işlemin şeffaflığını
sağlar. Örneğin, mobil görünüm, tesis yöneticilerinin kurutucu parametrelerini sürekli
kontrol etmesine ve sapma durumunda hızlı bir şekilde müdahale etmesine olanak tanır.
Ancak, bilgiler her noktada mevcut olduğundan, çalışanlar da sorun çıkması durumunda
hemen harekete geçebilir ve gerektiğinde amirleriyle birlikte hareket edebilirler. Aşırı
kurutma ve aşırı enerji tüketimi gibi hatalar oluştukları anda ve dolayısıyla enerji
faturasının haftalık kontrolünden çok önce hemen fark edilirek ya tamamen önlenebilir
ya da neredeyse hemen düzeltilebilir. Böylelikle önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlanır.

Increase nutritional value
with our innovative
split-grinding solution.
Optimized feed conversion rate.
Improved feed quality.
Higher line-capacity.
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Split-grinding: Minimum investment. Maximum results.
Pre-grinding has a proven advantage over post-grinding when considering the digestive properties
of the nutrients, but a pre-grinding set-up requires a high investment. Our newest split-grinding
process combines the best of both worlds. So instead of making one grinding batch with all the
raw materials, or invest in a pre-grinding set-up, split-grinding enables you to grind separate subbatches of different raw materials, which enhances the nutritional value, increases the quality of the
feed, all at a low investment.
www.aarsen.com/machines/hammer-mills
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Teknoloji uzmanı raporu

Bir Bühler teknoloji uzmanı aylık olarak veya kararlaştırıldığı
takdirde daha kısa aralıklarla kurutma geçmişini özetleyecektir.
En önemli kurutma parametrelerinin gelişimi analiz edilerek
kurutma işleminin optimizasyonu için öneriler ve gerekirse
önemli bakım önerileri ortaya konur. Bu da sürekli bir
iyileştirme sürecini destekler. Örneğin, yeni ürünler / tarifler
için optimal bir kurutma süreci çok daha hızlı oluşturulabilir
ve personelin değişmesi durumunda optimizasyon potansiyeli
hızla şeffaf hale gelir. Bu bakım önerileri, arıza olasılığını
azaltarak çok iyi yönetilen alım noktalarında bile işlem
verimliliğini önemli ölçüde artırır.
DryMate yalnızca başka bir kurutucu özelliği değil, bütünsel
bir hizmet paketi ve ortaklık teklifidir. Ürün daima hedeflenen
neme olabildiğince yakın kurutulduğundan, tesis operatörü
verim maksimizasyonu konusunda desteklenir ve hizmet,
sürekli olarak kurutma sürecine derinlemesine bilgi vererek
düzeltici önlemler alınmasını sağlar. Son olarak da teknoloji
uzmanı raporları, kurutma işleminin nasıl optimize edileceğine
dair önemli ek bilgiler sunar.
Bühler kurutucularının kontrolü, tesis kontrol sistemlerine
mükemmel bir şekilde entegre edilebildiğinden kurutmanın
diğer tüm işlemlerle mükemmel bir şekilde çalışmasını sağlar.
Tüm bunlar, Bühler’in çözümlerinin geleceği işaret ettiği
anlamına gelmektedir. Kurutma işlemi, yalnızca tesis süreciyle
bağlantılı olarak değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve
enerji tüketimi açısından da optimize edilir. Böylelikle tesis
operatörleri hem süreçlerini optimize edebilir hem de enerji
kullanımlarını önemli ölçüde azaltabilirler.
www.buhlergroup.com

Tel: +86 13510 372500
Email: gime@vip.126.com

Specialists in:

COLOUR SORTERS
RICE MILLING MACHINES
CONVEYORS AND ELEVATORS
With our world wide sales network and after-sales
support, we can guarantee that our customer obtain
the best service continuously.
Gime Tech Park, Zixu Road 270,
Yunmeng City, 432508, Hubei
Province, China
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TAHILLARI SİLODA TEST ETMEYE YÖNELİK DEVRİM
NİTELİĞİNDE YÖNTEM

A

Yazan: Vaughn Entwistle, Yönetici Editör, Milling and Grain

ğustos sayısında Milling and
Grain, tahıl durumunu halen tahıl
silosundayken gerçek zamanlı olarak
görüntülemeye yönelik yeni ve ezber
bozan bir teknolojinin tanıtımını
duyuran ilk dergilerden biri oldu.
Bu teknolojide, kum, tahıl ve toz
ürün gibi katı tanecikli ortamlarda
“yüzebilen” Crover adlı yenilikçi
bir robot cihazdan yararlanıldı. Crover robotun ilk sürümünün
tahıl operatörlerine uzun süreli depolardaki tahıl taneciklerinin
durumunu denetleme konusunda yardımcı olması ve onlara stok
kalitelerinin kalitesini sürdürmek ve masalarımıza daha fazla
gıdanın ulaşmasını sağlamak için tahıl bozulmasını önlemek üzere
destek olması amaçlanıyor.
Robotlar bunu nasıl başarıyor? Crover aslında silodaki tahıl
sütununun içerisinde “yüzüyor”. Robotta sıcaklık ve nem düzeyleri
hakkında gerçek zamanlı veriler sunan sensörler bulunuyor.
Teorik olarak robota istenen sayıda sensör eklenebiliyor. Örneğin,
karbondiyoksit düzeylerinin denetlenmesine yönelik sensörlerin

eklenmesi robotun aynı zamanda böcek istilalarını da algılamasını
sağlayabilir.

Yeni bir hareket yeteneği biçimi

Ağustos ayında Crover’ın Kurucusu ve Yönetici Müdürü Lorenzo
Conti’yle ilk röportajım sırasında robotun tasarımı çok ilgimi çekti
ve bu eşsiz tasarımının tahıl içerisinde hareket etmesine nasıl olanak
tanıdığını anlayabilmek için birkaç fotoğraf görmek istedim. Ancak,
sürecin bu ilk aşamalarında şirket hala belirli kilit patent başvuruları
yapmakta olduğundan fotoğrafları paylaşmak istemedi. Conti bana
tasarımın nasıl ortaya çıktığını anlattı: “Edinburgh Üniversitesi’nde
Doktoramı yaparken yığın katı ürünler içerisinde harekete yönelik
ilk uygulanabilir yöntemi temsil eden yeni bir fizik yasası keşfettim.
Buna Crover etkisi adını verdim!”

Teknolojik mücadeleden galip çıktı

Yeni Crover robot, ilk olarak, “dünyanın önde gelen startup şirket
yarışması” olan bu yılki TechCrunch Startup Battlefield etkinliğinde
tanıtıldı. HBO’da yayınlanan dizi “Silicon Valley”nin hayranları ve
küresel düzeyde teknoloji meraklıları tarafından bilinen TechCrunch

Crover ekibi
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Startup Battlefield’da dünyanın her yerinden özenle seçilen
20 startup şirket yer alıyor ve şirketlerin her biri, bu yıl 10.
yılını kutlayan TechCrunch Disrupt yıllık konferansının ana
sahnesinde sunumlarını yapıyor.
Genellikle San Francisco’da gerçekleştirilen bu etkinlik ilk
kez dünyanın her yerinden yüz binlerce canlı izleyici için sanal
olarak gerçekleştirildi. Önceki yarışmacılar arasında Dropbox,
Fitbit, Trello ve Yammer bulunuyor.
Lorenzo Conti, Crover’ın Kurucusu ve Yönetici Müdürü

Patentli teknoloji

Crover, online uygulama ile kolaylıkla kullanılabiliyor

Şirket, yığın katı ürünlerde harekete yönelik dünyanın ilk
uygulanabilir yöntemi olarak değerlendirilen bu yenilik için Birleşik
Krallık’tan patent aldı ve uluslararası patent başvuruları sürüyor.
Crover’ın ilk endüstriyel pilot çalışmaları geçtiğimiz ay Birleşik
Krallık’ta bulunan iki adet tahıl kooperatifi ile başladı ve ekip
ürünü önümüzdeki yaz sezonundan itibaren ticari olarak sunmayı
amaçlıyor. Bu teknolojinin gelecek potansiyel uygulamaları arasında
diğer gezegenlerde yer altı incelemelerin yapılması, gömülü
nesnelerin çıkarılması ve çöl kumu üzerinde seyahat yer alıyor.
www.crover.tech

Save time, frustration and money.
INTRODUCING WENGER’S NEW MODULAR EXTRUSION INTEGRATION (MOXI)
Wenger’s plug-and-play solution for extrusion process
design and implementation reduces system installation
time by up to 60 percent. It literally eliminates the need
to design interconnection piping between devices, and
reduces the requirement for local contractors – who
may be unfamiliar with current extrusion process design
standards. With MOXI, there are no floor-mounted
extruder components; so the extruder barrel is clear of
all system attachments, while providing ready access for
maintenance, cleaning and sanitizing.
Know more about the extreme benefits and customized
options of MOXI. Email us at info@wenger.com today.

Developed and supported by

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

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

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

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

Munson Machinery

N

Yem işleme endüstrisi için benzersiz çözümler

ew York temelli çözüm üretici
Munson Machinery Company
Inc, 1823 yılında kuruldu ve
yem endüstrisi ile eczacılık,
içecek, çimento ve ahşap ürünleri
gibi endüstriler için çeşitli
eşsiz çözümler sunuyor. Şirket,
karıştırmadan, harmanlamaya, sıvı/
katı ayrıştırma ve boyut düşürmeye
kadar çeşitli süreçlere yönelik olarak tasarlanan çeşitli yenilikçi
makineler üretiyor ve hem kaba hem de ince malzemeler ile
çalışıyor.
Köklü ve devamlı başarılarının formülü sorulduğunda
Munson Machinery bunun müşteriler ile uzun vadeli, başarılı ve
güvenilir ilişkiler ile sonuçlanan servis ve kaliteye olan sürekli
bağlılıklarından ileri geldiğini söylüyor. Munson Machinery, ilk
olarak kaliteli ekipmanların müşteri gereksinimlerine göre eşsiz
biçimde tasarlanması gerektiği felsefesi temelinde kuruldu ve bu
özel hizmet, müşterilere rekabetçi bir fiyatla son teknoloji servis
sağlamaya devam ediyor.
Munson Machinery’nin karıştırıcıları hem parti ürünler hem de
devamlı karıştırma süreçleri için sunuluyor ve her gereksinime
yanıt verebilen geniş yelpazeli çözümler sağlıyorlar. Şirket,
silindirik, konik ve akışkan yataklı karıştırıcılara ek olarak
kürekli, kanatlı ve şeritli harmanlayıcılar sunuyor. Daha küçük
operasyonları olanlar için 7 ila 425 litre (l) kapasiteye sahip
mini karıştırıcılar da mevcut. Sunulan bu döner yapılı parti
ürün karıştırıcılar, aynı zamanda değirmencilik sürecinde tarım
ürünlerine de uygun.
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Şirket aynı zamanda büyük yığınlara yönelik ağır hizmete uygun
kesicilerden topaklaşma gidericilere, kaba malzemeler için mini
kesicilerden döner bıçaklı kesicilere ve ince taneli malzemelerin
elleçlenmesine yönelik çekiçli ve sürtünmeli aşındırma
değirmenlerine kadar çok çeşitli boyut azaltıcı çözümler de
sunuyor. Tümü müşterilerin gereksinimlerine göre benzersiz
biçimde sunulabilen bu geniş çözüm yelpazesi, müşterilere her
seferinde gerçek anlamda eşsiz bir çözüm sağlıyor.
Aynı zamanda, çeşitli çözümlerin testlerine tanık olmak
isteyen müşteriler için Munson Machinery’nin test laboratuvarı
da açık. Makine sergileri de yapılıyor ve müşterilere Munson
Machinery’nin sunduğu çözümleri inceleme fırsatı sunuyor.
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Mayalama ve maltlama
elevatörünün yeniden tasarımı

Y

Mevcut tahıl elevatörü “yeşil malt”
taşıyacak şekilde kullanmak isteyen bir
müşteri bu talebini 4B Group’a iletti

eşil maltın taşınması çoğu
kişinin bildiği gibi güçtür. Bir
müşteri, mevcut elevatör ve iletim
çözümlerine yönelik destek ve
uzman tavsiyesi talep etmek için
4B Group’a başvurdu. Kurulumun
ardından elevatörün sorunlu olduğu
ve istendiği şekilde çalışmadığı
belliydi. Kurulu kovalar, CCS127
modeldi ve ilk olarak kurulmuş olan eski J127 HDP model
kovaların yerini almıştı.
4B ile gerçekleştirilen görüşmelerden sonra kasnağın CCS12x7
kovasının izdüşümü için çok küçük olabileceği kararına varıldı.
Bunun CCS 12x6 kovaların kurulumu ile çözülebileceği tahmin
ediliyordu, ama sorun aynı ciddiyetle olmasa da devam etti.

Fotoğraf 1: Önce

Çözüm

Şirketin kurulumuna yönelik olarak alana yapılan bir ziyaretin
ardından elevatörün serbest akışlı tahıl taşımak üzere kurulduğu
görüldü. Bu kurulum, doğası gereği ıslak ve yapışkan yapıda olan
ve rahatça akmayan yeşil maltın elleçlenmesi için uygun değildi.
Ürünün çıkışa tam olarak boşaltılmadığı, ancak dönüş ayağından
yeniden çanağa düştüğü sonucuna varıldı.
4B bu sorunu çözmek için iki küçük değişiklik önerdi.
• Ürünün kovadan çıkışa tamamen boşaltılmasının sağlanması için
çıkışın uygun bir konuma indirilerek değiştirilmesi
• Doğru boşaltma akımının sağlanması için kasnağın dakika
başına dönüş (RPM) sayısının azaltılması.

Fotoğraf 2: Sonra

Sonuçlar

Bu iki değişikliğin de uygulanmasının ardından sorun tamamen
çözüldü. Geri bildirim olumluydu. Elevatör, motor üzerinde daha
az yük ile daha iyi çalışıyordu. Parti süresi de, artık sürecin en
verimli parçası olacak şekilde azaltılmıştı.

Fotoğraf 4: CCS kovası
Fotoğraf 3: Yeşil malt işleyen tesis
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Ürünler
YAZ KURAKLIĞI SONBAHARDA DA DEVAM EDİYOR

Yazan: Rebecca
Sherratt, Makale
Editörü, Milling & Grain

Küresel ölçekte bu
sezonun buğday
üretiminin, önceki
sezondan yaklaşık 1,2
milyon ton daha fazla
olan 763,4 mt’ye ulaşması
bekleniyor.

Buğday
Kuzey yarım kürede ve güney yarım kürenin çoğu alanında özellikle kurak bir yaz mevsimi
yaşandı. Bu durum, özellikle hem Güney Amerika hem de Karadeniz bölgelerinde küresel tarım
ürünü değerleri ve verimini etkiledi. Sonbaharda bazı ülkelerde artan yağışlar beklense de kuraklık
ve kuru hava koşulları devam edebilir ve çiftçiler üzerinde baskı oluşturabilir. Bu nedenle, Birleşik
Krallık’ın küresel buğday piyasasındaki sağlam konumunu koruması bekleniyor. Birleşik Krallık
hasat raporları, hasadın neredeyse tamamlandığını gösteriyor ve ulusal bahar arpası veriminde %1
ila 6’lık artış tahmin ediliyor. Buğday, kış arpası, yulaf ve kış sezonu yağlı yohumlarının verim
bakımından %6 ila 23’lük farklı düşüşler yaşaması beklense de bu durumun Birleşik Krallık’ın
piyasadaki mevcut konumunda değişikliklere yol açacağı tahmin edilmiyor.
Küresel ölçekte bu sezonun buğday üretiminin, önceki sezondan yaklaşık 1,2 milyon ton daha fazla
olan 763,4 mt’ye ulaşması bekleniyor. Önde gelen ülkelerde yaşanan önemli ihracat düşüşleri, Rusya,
Kanada ve Avustralya’da artan üretim ile dengelendi. Kanada’da toplam buğday üretimi toplam
34,10 mt’lik bir üretim ile geçtiğimiz sezona kıyasla %5,6’lık bir artışa ulaştı. Bu durum özellikle
kış buğdayı ve durum buğdayı üretim rakamlarında görülüyor. ABD’nin bu hasat sezonunda 49,69
mt’lik bahar buğdayı hasat etmesi bekleniyor. Ayrıca, bu yılın başlarında gerçekleştirdikleri ticari
anlaşmanın ardından Çin geniş çaplı tarım ürünü satın almaya devam ettikçe ABD ihracatlarının
yine artış elde etmesi bekleniyor. Ukrayna’da kuru hava koşulları buğday üretim rakamlarının 25,1
mt’ye ulaşmasına neden oldu. Bu, Ukrayna’nın 19,17 mt’lik üretim elde ettiği geçtiğimiz yılın hasat
sezonuna kıyasla küçük bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Ukraynalı üreticiler, 2021 yılı için kış
buğdayı ekimlerinin ciddi kuraklıklar nedeniyle henüz başlamadığını bildirdi.
Kuzey yarım kürenin çoğu bölgesine kıyasla Avustralya’da artan yağışlar sayesinde buğday
iharacatında büyüme kaydedildi. Üretimin bu sezon 28,5 mt’ye ulaşması bekleniyor ve bunun
Asya ve Kuzey Afrika’daki talepleri karşılayacağı tahmin ediliyor. Yağışlar Ekim ayı boyunca
devam edecek olsa da çiftçiler sel baskınları riskine karşı dikkatli.
Mısır
Bu sezon, küresel mısır üretiminin 1160 mt olacağı tahmin ediliyor. Bu da önceki sezona kıyasla
39 mt’lik bir artış demek oluyor. Buğday üretimine benzer olarak kuzey yarım kürede kuraklık ve
düşük verim yaşanırken güney yarım kürede artan üretim rakamları kaydedildi.
Yazın sonuna gelirken yaşanan sezonsal değişiklikler, çiftçilerin mısırı dikkatle denetlemesi
ile sonuçlanıyor. Bu değerler, hava koşullarına bağlı olacak. ABD’li çiftçiler, 2021/22 hasat
sezonunda daha fazla dönüş alma hedefi ile hem mısır hem de soya fasulyesi arazi alanlarını
arttırmaya yönelik istekliliklerini ifade etti. Bu sezon ABD’nin 378,47 mt mısır üretmesi
bekleniyor. Bu rakam, Ağustos başlarında Iowa’da büyük yıkıma neden olan Derecho fırtınasının
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ardından hesaplanan düşüşleri göz önünde bulunduruyor.
Fırtınanın getirdiği olumsuzluklara rağmen ABD’de mısır
hasadının yine de kaydedilen ikinci en büyük mısır hasadı olması
bekleniyor. Çin’in artan ihracat alımları mısıra da yansıdı ve
mevcut hasat sezoonu için 996 mt’lik mısır ihracatı planlanıyor.
Coceral adlı Avrupa temelli birlik de AB’nin 2020 yılına yönelik,
Ağustos ayındaki toplam mısır üretim tahmini olan 64,6 mt’den
62,8 mt’ye düşen mısır tahminlerini inceledi. Fransa, mevcut hava
koşullarından özel olarak olumsuz etkilendi ve yumuşak buğday
ihracatı %51’lik önemli bir düşüş kaydetti. Üretim ise geçtiğimiz
sezon kaydedilen 13,46 mt’ye kıyasla toplam 6,60 mt olarak
kaydedildi. Benzer durumları İtalya ve Romanya’da da görüyoruz.
AB’de tarım ürünlerinin büyük
çoğunluğunda uzun kurak
dönemler nedeniyle daha düşük
üretim elde edildi. Bu sezon AB
buğday üretiminin 129,30 mt’ye
ulaşması tahmin ediliyor.
Brezilya’da mısır, 102,5 mt’nin
üzerinde üretim rakamları ile bu
sezon yeni bir rekor kaydetti. Bu
rakamın tahmini 39 mt’lik bir
kısmı Çin’e ihraç edilecek. Hem
Brezilya hem de Arjantin’de
önümüzdeki aylar boyunca La
Niña ve düşen sıcaklıklar nedeniyle
kurak koşullar gözlenebilir.
Soya fasulyesi ve kolza tohumu
Soya fasulyesi piyasası,
geçtiğimiz haftalarda Çin’de
artan piyasa talebini takiben
gelişmeye devam ediyor. Güney
Amerika’nın istikrarlı tedarik
sağlamak üzere soya fasulyesi
tedariğini arttırması bekleniyor.
ABD’de artan soya fasulyesi
üretiminin sonucu olarak Birleşik
Krallık ve Fransa’da kolza
tohumu fiyatlarında ani düşüşler
kaydedildi. Baskı altındaki
fiyatlar, ABD’nin soya fasulyesi
hasadı bakımından başarısına
bağlı olarak artabilir. Buna
rağmen, kuru hava koşulları
ABD’de soya fasulyesi veriminin
ilk tahminlerden daha düşük
olmasına yol açabilir.
Arjantin, ihracat gelirlerinin
canlandırılması amacıyla 1
Ekim’de soya fasulyesine
yönelik vergilerde düşüşe
gidildiğini duyurdu. Bazıları bu
teklifin az kâra yol açacağını
düşündüğünden, bu haber farklı
tepkiler ile karşılandı. Ülkenin
2020/21 dönemi soya fasulyesi

hasadının 50 mt’ye ulaşacağı ve dolayısıyla önceki hasat yılı ile
az çok aynı düzeyde kalacağı tahmin ediliyor.
Brezilya’da 2020/21 hasadının, 136 mt’lik önceki hasat
sezonuna kıyasla 133 mt’ye ulaşması tahmin ediliyor. Verim
azalmış olsa da tahminlerdeki bu yükselme ekim alanlarındaki
artıştan kaynaklandı.
Kanada’da kolza tohumu üretiminin Ağustos 2020
tahminlerinden %3 kadar fazla ve beş yıllık ortalamadan %2 kadar
az bir rakam olan 19,5 mt’ye ulaşması bekleniyor. Brezilya’da
soya fasulyesi hasadına benzer olarak, bu durum artan verimden
değil artan ekim alanlarından ileri geliyor. Avustralya da istikrarlı
yağışlar sayesinde artan kolza tohumu üretimi elde etti.

Take a closer look!
… 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.

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
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ENDÜSTRİ ETKİNLİKLERİ
2020

9-12
TUSAF 2020
Antalya, Türkiye
http://tusaf2020.org
2021 MART/NİSAN/MAYIS AYINA ERTELENDİ
4-5
JTIC 2020
Fransa
www.jtic.eu
5-7
Livestock Taiwan 2020
Tayvan
www.livestocktaiwan.com
23-4
Fi Europe CONNECT 2020
Online
www.figlobal.com
2021

Ocak

The 5th Annual Aqua Feed Extrusion Conference co-organized by
VIV, International Aquafeed and Fish Farming Technology magazine
and Dr Mian Riaz of Texas A&M University is once again taking place
on 10-11 March, 2021. The conference will be hosted as a LIVE online
event over the course of two days.
This rendition of the conference will specialise in extrusion and the
related equipment for aquatic feeds. The two-day conference will
feature a variety of industry expert speakers delivering innovative
presentations on how users can make the best use of their
extrusion machinery and aqua feed systems.
There are few speaking slots still available. Interested companies
can email to Dr Mian Riaz (mnriaz@tamu.edu) regarding the
opportunity to speak at this conference. For sponsorship
opportunities, companies can email Tuti Tan (tutit@perendale.
co.uk).
10-13
2021 IAOM Avrasya
İstanbul, Türkiye
www.iaom-eurasia.info

6-8
16. ICC Tahıl ve Ekmek Kongresi
Christchurch, Yeni Zelanda
www.icbc2020.icc.or.at
The 16th ICBC Conference will be held in Christchurch, New Zealand
on January 6-8th, 2021 and is continuing the established ICC event
series. The conference will feature plenary sessions and concurrent
sessions embracing the challenges and opportunities facing the
cereal science community. Themes for the conference include
cereal nutrition for health-conscious consumers, food safety and
security, sustainable agricultural technology systems, milling and
bread making technology and much more.
27-28
2021 Paris Tahıl Günü
Paris, Fransa
www.parisgrainday.com
2021

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

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

10-11
Su Ürünleri Yem Ekstrüzyon Konferansı
Online
mymag.info/e/989

Kasım

The IAOM Annual Conference and Expo is the premier educational
event for grain milling and seed processing professionals. The
annual event gathers milling and allied trade professionals from
around the world for three days of education, networking and
fellowship. Educational and technical programmes presented at the
conference assist millers in improving yields, productivity, customer
satisfaction and safety. The programs are presented by seasoned
professionals in the field who have experienced the issues affecting
millers first-hand.
26-30
Agrishow Brazil
Ribeirão Preto, Brezilya
www.agrishow.com.br
2021

5-7
FIGAP 2021
Guadalajara, Meksika
www.figap.com

10-12
VIV Asia 2021
Bangkok, Tayland
www.vivasia.nl
22-24 EYLÜL 2021 TARİHLERİNE ERTELENDİ

6-7
3. Uluslararası Tarımsal Gıda Konferansı
Tarragona Limanı, İspanya
www.agrifoodporttarragona.com

The VIV Asia 2021 exhibition offers a unique selection of companies,
including global market leaders and regional, as well as national,
Asian players of growing importance. Professionals active in the
production of pig meat, fish, dairy, poultry meat and eggs from Feed
to Food all have numerous reasons to meet once more in Bangkok
and be part of the premium show in the heart of Asia.
At VIV Asia 2021, more business profiles will be covering the whole
supply chain from Feed to Food in one place. A new venue with
bigger exhibition ground and enhanced and modern facilities
supports this strategic development to lift-up the show to the next
level.

18-20
2020 Ildex Vietnam
Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.ildex-vietnam.com
19-21
2021 Pirinç Piyasası ve Teknoloji
Kongresi
Panama
www.ricemtconvention.com
26-28
2021 Livestock Philippines
Pasay City, Filipinler
www.livestockphilippines.com

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

20-23
GEAPS Exchange 2021
Columbus, Ohio, ABD
www.geapsexchange.com
6-9 AĞUSTOS 2021 TARİHLERİNE ERTELENDİ

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

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

27-29
2021 Agritechnica Asia
Bangkok, Tayland
www.agritechnica-asia.com
2021

2021

Mart
9-11
2021 AFIA Satın Alma ve Malzeme
Tedarikçileri Konferansı
Orlando, Florida, ABD
www.afia.org

☑ = Meet the Milling and Grain team at this event
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23-25
Indo Livestock 2020
Jakarta, Endonezya
www.indolivestock.com

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

Haziran
9-10
Cereals 2021
Lincolnshire, Birleşik Krallık
www.cerealsevent.co.uk

18-20
IDMA and VICTAM EMEA 2021
İstanbul, Türkiye
www.idmavictam.com
27-29 MAYIS 2021 TARİHLERİNE ERTELENDİ
2021

Mayıs

10-12
2021 VIV Türkiye
Istanbul, Turkey
www.vivturkey.com
2021

Temmuz
21-23
2021 Lanka Livestock
Colombo, Sri Lanka
www.lankalivestock.com

☑

GIVE THE RIGHT CHOICE

Zhengzhou Golden Grain Equipment Engineering Co.,Ltd
Flour Mill Engineering & Service Integrated Solution Provider

THE BUSINESS NETWORK LINKING
PROFESSIONALS FROM FEED TO FOOD

MOSCOW
UTRECHT
QINGDAO
ISTANBUL
ABU DHABI
MUMBAI
BANGKOK
NAIROBI
KIGALI

HO CHI MINH
JAKARTA

*NEW
DATES
MEAT & POULTRY INDUSTRY RUSSIA 2021
MOSCOW | MAY 25-27

VIV ASIA 2021*
BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

VIV TURKEY 2021
ISTANBUL | JUNE 10-12

VIV MEA 2021
ABU DHABI | NOVEMBER 22-24

ILDEX VIETNAM 2021*
VIETNAM | JULY 21-23

ILDEX INDONESIA 2021*

POULTRY AFRICA 2021
KIGALI | SEPTEMBER 1-2
VIV QINGDAO 2021
QINGDAO | SEPTEMBER 15-17
MEAT PRO ASIA 2021*
BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

JAKARTA | NOVEMBER 24-26
VICTAM AND ANIMAL HEALTH
AND NUTRITION ASIA 2022
BANGKOK | JANUARY 18-20
VIV EUROPE 2022
UTRECHT | MAY 31-2 JUNE

Organized by

ETKİNLİKLER
2021 IDMA ve Victam
Tahıl ve yem değirmenciliği sektörleri etkinliklerinin organizatörleri olan Parantez International Fair ve Victam International, IDMA ve
Victam EMEA’yı organize etmek üzere başarı ve uzmanlıklarını bir araya getirdi. 2021 IDMA ve Victam EMEA, endüstriyi canlandıracak.
Halihazırda büyük talep almış olan fuarda, tedarikçilerin üretim kapasitelerini tamamlayacağı bir platform yer alacak.
Fuar, uluslararası ticaret rakamlarını arttırmak isteyen tedarikçiler için harika bir fırsat olacak. Bu güçlü işbirliği sayesinde, pandemi
nedeniyle geçici olarak uzak kalmış olan tedarikçi ve yatırımcılar bir araya gelecek. IDMA ve Victam EMEA, daha güçlü ve geniş bir
platformda tahıl, yem ve baklagil sektörlerinin tüm bileşenlerini tek bir çatı altında toplayacak ve önemli bir katma değer oluşturacak.
Victam International BV’nin Genel Yöneticisi Sebas Van den Ende, anlaşmayı imzalayan her iki tarafın da bölgedeki en güçlü ve en
büyük etkinliği gerçekleştirmeyi amaçladığını belirtti. Sözlerine devam eden Van den Ende, “Bu işbirliği, Victam için bölgeye giriş ve
IDMA için büyüyen rekabete yanıt vermeye yönelik stratejik bir yol oluşturuyor. Kazan-kazan stratejisini benimseyen bu işbirliği, satış,
pazarlama ve operasyonlarda bir sinerji oluşturabilir ve bölgeye giriş yapmak isteyen şirketler için proaktif bir yanıt olabilir. İşbirliğinin
amacı, her iki tarafın da yararına olacak uzun vadeli bir ortak çalışma sağlamak.” diye konuştu.
Etkinlik, 27-29 Mayıs 2021 tarihlerinde 9. kez İstanbul’da gerçekleştirilecek.

IPPE 2021 etkinlik iptalini duyurdu
26-28 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan IPPE 2021 iptal edildi. Organizatörler etkinliğin iptal edildiğini Ekim ayında
duyurdu:
IPPE fuar yönetimi, “Tüm IPPE katılımcılarının sağlık ve güvenliği çok önemli. Uzun ve dikkatli bir değerlendirmenin ardından Uluslararası
Üretim ve İşleme Fuarı’nın (IPPE) fuar yönetimi, 26-28 Ocak tarihlerinde Atlanta’da gerçekleştirilmesi planlanan IPPE 2021’in şahsi katılım
temelli ayağını iptal etme şeklinde zor bir karar aldı. Bu kararı, geniş kapsamlı anketler, endüstrilerimizden ve diğer paydaşlardan gelen doğrudan
geri bildirimler ile COVID-19 pandemisi nedeniyle katılımda beklenen azalma gibi farklı unsurlar etkiledi.
Onlarca yıldır, endüstrilerimiz profesyonel ağ kurma, eğitim fırsatları ve yeni teknoloji deneyimleri için liderlere hizmet vermek ve onları bir
araya getirmek amacıyla şahsi katılım temelli bir etkinlikte yer aldı. Ancak, pandeminin getirdiği güçlükler ve güvenlik kaygıları nedeniyle, dünya
çapından kilit karar alıcıları Atlanta’ya getirdiğimiz bu etkinlikte endüstrilerin beklediği deneyimi sunamayacağımıza karar verdik.
Temel endüstrilerin arasındaki bağı sürdürmek için IPPE fuar yönetimi etkinliğin planlandığı hafta ve ötesinde sergi sahibi pazar faaliyetleri
ile katılımcı ve sergi sahipleri için eğitim programları sunacak. Eğitim programları ve faaliyet fırsatları hakkında yakında daha fazla bilgi
sunacağız.
Dijital ortamda en fazla değeri sağlayabilen ögeleri sunmaya çalışıyoruz. IPPE’nin canlı ve şahsi katılım deneyimini çevrim içi bir etkinliğe
aktarmamız mümkün olmasa da endüstri tedarikçileri ile doğrudan iletişim seçenekleri içeren bir sergi sahibi pazar faaliyeti aracılığıyla alıcıların
katılımını sağlayacağız ve çevrim içi eğitim fırsatları sunacağız.” açıklamasında bulundu. “2021 yılında şahsi katılım temelli bir etkinlik
sunamasak da küresel kümes hayvancılığı, yumurta, et ve hayvansal gıda endüstrilerinin 25-27 Ocak 2022 tarihleri için planlanan ve heyecanla
bekleneceğini düşündüğümüz bir IPPE için Atlanta’ya dönmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz.”

FIGAP 2021

Kısa zaman önce gerçekleştirilen web temelli
seminerler:

• 2, 9, 16, 23, 30 Eylül: Online Değirmencilik Okulu, 8-12.
Oturum - myMAG.info/e/866
• 17 Ağustos-23 Eylül: AFIA Yem Endüstrisi Enstitüsü myMAG.info/e/920

• 17 Eylül: Hijyenik un işleme, Bühler - myMAG.info/e/944
• 17-19 Eylül: VIV Qingdao Online - myMAG.info/e/943

• 24 Eylül: Taş değirmenciliği: Zamansız teknoloji, Alapala myMAG.info/e/913

Yaklaşan web temelli seminerler:

• 5-7 Kasım: Livestock Taiwan Fuar ve Forumu myMAG.info/e/976
• 23 Kasım - 4 Aralık: Fi Europe Connect myMAG.info/e/975
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FIGAP 2021’in en büyük uzmanlık alanı canlı hayvan sektörü
olacak. Katılımcılar bu alandaki en yeni eğilimleri ve araştırma
ve geliştirmeye yönelik yeni yaklaşımlar ile teknolojik yenilikleri
görebilecek.
40’ın üzerinde ülkeden ziyaretçi ve sergi sahipleri katılım
sağlayacak ve böylece etkinlik hayvan sağlığı, besin, teknoloji,
genetik yenilikler, yetiştirme, makineler ve yönetim gibi endüstrinin
tüm dallarına eğilecek.
Meksika, tüketime yönelik hayvanların üretimi ve yetiştirilmesi
bakımından en önemli ülkelerden biri ve her gün hayvancılık sektöründe
lider konuma ulaşmak için çalışıyor. Jalisco ise ulusal düzeyde birinci
sırada. İşte tüm bu nedenlerden dolayı, FIGAP eyalete ve ülkeye daha
fazla yatırım teşvik edip çekmek üzere sektörü destekliyor.
Bu yılki fuarda, yeni iş fırsatları arayan uzmanlar ile doğrudan
temas sağlamak için katılan ziyaretçilerimizle görüşmeyi ve
onların gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan Avrupa, Asya,
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Orta ve Güney Amerika ile
Meksika’dan ve de Illinois, Iowa, Çin, Hollanda ve Kanada’dan
resmi pavyonlar ile katılım sağlayacak en az 250 adet önde gelen
uluslararası şirket bulunacak.

CRASH COURSES

INDUSTRY
TRAINING
IN AN HOUR
OR LESS.

R EGI S T E R ONLINE

www.geaps.com/crash

SPACE

2020
Yazan: Antoine Tanguy, Milling and
Grain’in Fransızca Dili Koordinatörü

B

u yıl gerçekleşen birçok diğer
etkinlikte olduğu gibi SPACE 2020
fuarı da benzeri görülmemiş pandemi
durumumuz nedeniyle değişiklikler
yapma şeklindeki dev görevi
üstlendi. SPACE 2020, ilk kez yüzde
100 dijital olarak gerçekleştirildi.
Normal koşullarda Rennes ParcExpo’da 1400 sergi sahibi (üçte
ikisi uluslararası sergi sahibi olmak üzere) çeken etkinliğe, dört
gün boyunca 100.000’i aşkın ziyaretçi katıldı. SPACE 2020,
hayvancılık endüstrisine en iyi şekilde hizmet vermek üzere yeni
platformlara kararlılıkla ulaştı.
Siteleri ve mobil uygulamaları yardımıyla sergi sahipleri
ve ziyaretçiler B2B görüşmeler planlayabildi ve bu da
profesyonel ağ kurmaya yönelik büyük bir fırsat oldu.
Kullanıcılar aradıkları şirketi bulmak için sektörlere ve ürün/
hizmetlere göre filtreleme yapabildiler. Ayrıca, sergi sahipleri
ürünlerini katılımcılar için alışıldık standlarda sergileyemese
de SPACE 2020 çevrim içi bir çözüm sundu. Sergi sahipleri
çözümlerine yönelik bilgi ve resimleri, katılımcıların
istedikleri zaman inceleyebilmesi için SPACE sitesi ve mobil
uygulaması aracılığıyla yükleyebildi.
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InnovSpace

Şirketler pandemi sırasında bile hayvancılık piyasasına yönelik
yenilikçi çözümler geliştirdi ve bunları takdir etmememiz ve
ödüllendirmemiz için hiçbir neden yok. SPACE 2020, yıllık
InnovSpace ödülleri aracılığıyla teknolojik yeniliklere olan
ilgisini vurguladı. Bu yılki SPACE fuarı sırasında toplam 26 ürün
ve hizmete ünlü InnovSpace ödülleri verildi. Ödül kazananların
tam listesine SPACE sitesinden ulaşmak mümkün, ama çoğunu
burada da vurgulamak istedik.
InnovSpace ödülünü kazananlar arasında özellikle eşsiz bir
ürün, DSM Nutritional Products’ın Balancius™ ürünü oldu. Bu
ürün, et tavukçuluğu için yetkilendirilen tek müramidaz degrade
edici peptidoglikan. Balancius™, kümes hayvanlarına yönelik
bakterilerin olumsuz etkilerini degrade etmek ve minimum
düzeye çekmek için üretilen ilk müramidaz (mikrobiyal enzim).
50’nin üzerinde deneme, Balancius™’un kullanım etkinliği ve
gelişimini gösterdi. Bu ürün, Mayıs 2019’dan bu yana Avrupa’da
yetkilendirilmiş durumda.
ELVUP’un Granulometry’si de ödül kazanan başka bir çözüm
oldu. Bu çözüm, gevişgetiren hayvanların ilk mide bölümünde
nişastanın teorik parçalanabilirliğini inceliyor. Mısır, yavaş
salınımlı enerji ürettiğinden gevişgetiren yemlerinde giderek
daha fazla kullanılıyor. Mısır granülometrisi, kullanıcıların

parçacıkların ortalama boyutu ile homojenlik durumunu daha
iyi anlamasına yardımcı oluyor. Parçacık boyutu ve homojenlik
durumu bilindiğinde, yem üreticileri yem tariflerini kendi özel
gereksinimlerini karşılayacak şekilde değiştirip geliştirebiliyor.
Ödül kazanan başka bir ürün ise AR-TEKH’in Granul’ar-TEKH
sistemi oldu. Bu, organik granül üretim hatlarını denetlemek için
geliştirilmiş bir otomasyon sistemi. Bu sistem, operatörün pelet
üretiminin çeşitli aşamalarını denetlemesine olanak tanıyor. Granul’arTEKH, tüm pelet üretim sürecini kaydediyor, özelleştirilebilen
uyarılar veriyor ve akıllı telefon veya PC aracılığıyla indirilebiliyor.

Birçok yeni özellik

SPACE 2020 kapsamında tanıtılan başka bir yeni özellik
ise podcast’lar oldu. SPACE, kendi podcast platformunu
çıkaran ilk resmi tarımsal fuar oldu. Katılımcılar tüm SPACE
podcast’larına resmi SPACE sitesinden erişebiliyor. Podcast’ların
çoğu Fransızca ve birkaçı İngilizce. Bu da SPACE’in sürekli
gelişimi ve uluslararası boyutunun başka bir kanıtı. Bu
podcast’lar dinleyicilere hayvan sağlığı ve besinleri, gıda ve
yem endüstrisindeki farklı kilit oyuncular ve rolleri ile tüketici
ve üreticileri bu sosyal mesafe döneminde birbirine nasıl
bağlayabileceğimiz hakkında kilit fikirlerden bahseden endüstri
uzmanlarını dinleme fırsatını sunuyor.
SPACE’in profesyoneller için kullandığı başka bir araç ise
resmi SPACE konferansları. Bu etkinlikler katılımcıların canlı
olarak izlemesi için yayınlandı. Toplamda fuarın dört günü
sırasında inanılmaz bir rakam olan 85 konferans yapıldı. Canlı
yayınları kaçıran katılımcılar için tümü SPACE’in resmi sitesinde
talep üzerine izlenebiliyor. SPACE podcast’larına benzer olarak
konferanslar da çoğunlukla Fransızca ve birkaçı İngilizce olarak
gerçekleştirildi.

Konferans konuları arasında “Hayvan yemi: Yemlerin
geleceği”, “Su ürünü çiftliklerindeki eğilimler”, “COVID-19’dan
sonra domuz piyasaları ve sektör için olanaklar” ve Ukrayna,
Kanada ve Latin Amerika gibi ülkelere odaklanan piyasa odak
konferansları yer aldı.
SPACE ekibi, hayvancılık sektörü üyeleri için, küresel düzeyde
COVID-19’un hepimiz için getirdiği zorluklara rağmen tüm
bu kilit oyuncuların yenilik ve bilgilere kolay erişim sağlaması
amacıyla çeşitli yeni ve yenilikçi araçlar sundu. SPACE 2020
büyük başarı elde etti ve fuarların şahsen mi çevrim içi ortamda
mı gerçekleştiğine bakılmaksızın şirketlerin sunabileceği çok
çeşitli ürün ve hizmetleri gösteriyor.
SPACE ekibinin geliştirdiği bu dijital paket, önümüzdeki
yıllarda fuar kapsamında ücretsiz bir hizmet olarak sunulacak.
Ancak, bu online hizmetler, her yıl Rennes, Fransa’da
gerçekleştirilen fuarın yerini almayacak. SPACE organizatörleri,
14-17 Eylül 2021 tarihlerinde Parc-Expo, Rennes’de yapılacak
bir sonraki fuarı sabırsızlıkla bekliyor.

FE E D AN D B IOFU E L

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

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

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

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

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

Pazar Yeri

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

To be included into the Market Place, please contact Tuti Tan at tutit@perendale.co.uk

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

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

Paketleme sistemleri
FAWEMA
+49 2263 716-0
www.fawema.com
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
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

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

Renk sınıflandırıcılar

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

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com
Cimbria Srl
+39 0542 361423
www.cimbria.com

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

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

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

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

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

Bilgisayar yazılımları
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
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

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

Yem temelli besin
Adisseo
+ 33 1 46 74 70 00
www.adisseo.com
Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net
Evonik Nutrition & Care GmbH
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

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
Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl
FAMSUN
+86 85828888
www.famsungroup.com
Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com
Milltech
Tel: +90 332 502 13 00
www.milltech.com.tr
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
Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr
Gime Tech Company Limited
+86 1351037 2500
www.gimetech.com
Perten Instruments
+46 8 505 80 900
www.perten.com
Tekpro
+44 1692 403403
www.tekpro.com

Yükleme ve boşaltma ekipmanları

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

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

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

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

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

Neuero Industrietechnik
+49 5422 95030
www.neuero.de

IMAS - Milleral
+90 332 2390141
www.milleral.com
Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com
Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.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
Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com
Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com
Zaccaria
+55 19 3404 5700
www.zaccaria.com.br

Nem ölçümü
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
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Pazar Yeri

JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.com

Pazar Yeri

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

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

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

Paketleme

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com
TMI
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Ölçüm

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

Elek

Pelleting Technology
Netherlands (PTN)
+3 73 54 984 72
www.ptn.nl
Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

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

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

Filip GmbH
+49 5241 29330
www.filip-gmbh.com

Valsli değirmenler

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

Pelet presi

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

Shandong Jintai Rolls Co., Ltd
+86 533 3058815
www.jintai-rolls.jssytm.com

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

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

NorthWind
+1 785 284 0080
www.northwindts.com

Vals topu

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

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

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Paletleme

Geri kazanım sistemi

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

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

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

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

Süreç denetimi

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

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

Diş açma

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
Milltech
Tel: +90 332 502 13 00
www.milltech.com.tr

Gazel
+90 364 2549630
www.gazelmakina.com
Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Silo
Behlen Grain Systems
+1 900 553 5520
www.behlengrainsystems.com
A/S Cimbria
+45 9617 9000
www.cimbria.com
CSI
+90 322 428 3350
www.cukurovasilo.com

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

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

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

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

MYSILO
+90 382 266 2245
www.mysilo.com

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

Pingle
+86 311 88268111
www.plflourmill.com

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

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

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

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

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

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

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

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

28TH PRINT EDITION

OUT NOW!
PERENDALE YAYINCILIĞIN
ULUSLARARASI DEĞİRMENCİLİK
REHBERİNİN 28. SAYISI ÇIKTI.
30 yıldır yayımlanan Uluslararası
Değirmencilik & Tahıl Rehberi (yaygın
adıyla IMD), değirmencilere ürün veya
hizmet satmanız durumunda şirketinizin
yer alabileceği yüksek görünürlük ve
prestij düzeyine sahip bir rehber.
IMD, küresel olarak toplam 50.000’ü
aşkın okura ulaşıyor.
IMD’nin 28. sayısında, kardeş
yayınımız olan Milling and Grain’den
alınan birbirinden faydalı makaleler
bulabileceksiniz. Bu makaleler, önde
gelen endüstri isimleri ile röportajlar,
dünya çapında un değirmenlerine, yem
değirmenlerine ve tahıl depolama ve
elleçleme imalatçılarına yapılan ziyaretleri
temel alan örnek olay incelemeleri dahil
olmak üzere değirmencilikteki her bir
uzmanlık alanından dünya çapında
gerçek örnekler sunuyor.
Ekibe ulaşın:
Tuti Tan
tutit@internationalmilling.com

Üyelerden haberler
Bühler, optik sınıflandırıcı çözümleri için
en yeni ISO 9001:2015 uluslararası kalite
standardını aldı
Evonik, canlı hayvanlarda enerji
metabolizmasını geliştirmeye yönelik
GuanAMINO® adlı kendi ürününü çıkardı
Myande kısa zaman önce, Çin genelinde
çocuklara burs ve eğitim yardımı sağlama
hedeflerine devam etmek üzere Myande
Hope İlkokulunu kurmak üzere Gençlik
Kalkınma Vakfı ile bir sözleşme imzaladı
Yenar, ürünleriyle ilgili Çevrimiçi
Değirmencilik Okulu sunumunda yer aldı

Tedarikçiyseniz Uluslararası Değirmencilik
Rehberine katılım ücretsiz
Şirketinizin, ürün ve hizmetlerinizin kaydını
bugün gerçekleştirin!
Rehberin basılı bir kopyasını sipariş etmek
istemeniz durumunda lütfen aşağıdaki
adresten sitemizi ziyaret edin:

internationalmilling.com

Mehmet Ugur Gürkaynak
mehmetg@internationalmilling.com

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

internationalmilling.com

Tartma ekipmanları
PLP
+39 05 23 89 16 29
www.plp-systems.com
TMI
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Maya ürünleri
Leiber GmbH
+49 5461 93030
www.leibergmbh.de
Phileo
+33 320 14 80 97
www. phileo-lesaffre.com
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Pazar Yeri

Pazar Yeri

myMAG
PRODUCTS AND SERVICES FEATURED IN THIS ISSUE

Market Place nedir?
Market Place, Milling and Grain dergisi ile kardeş yayınlarımız olan
Uluslararası Değirmencilik Rehberi ve The Global Miller arasında bir
işbirliği.
Market Place, basılı ve dijital ortamları bir araya getirmeyi, daha
fazla ilgi çekici içerik sunmayı ve görmek istediğiniz içeriklere
doğrudan bağlantılar sağlamayı hedefliyor.
Derginin bu sayısı içerisinde bu üç yayının her birinden çeşitli
içeriklere bağlanan QR kodları ve myMAG bağlantıları göreceksiniz.

MAG TV
MAG TV, Milling and Grain dergisinin
video kanalı. Bu kanalda yeni
ürünler hakkında içerikler, endüstri
profesyonelleri ile röportajlar,
endüstri etkinlikleri hakkında içerik ve
daha fazlası bulunuyor

P

Bu sayıda tanıtımı yapılan ürünler

91

4B Braime Elevator Components Ltd

myMAG.info/e/418

PROFIL

82

Alapala Makina Gida San. ve Tic. A.S.

myMAG.info/e/568

29

Almex

myMAG.info/e/570

75

Amandus Kahl (Germany)

myMAG.info/e/257

105

Andritz (Denmark)

myMAG.info/e/100

78

Altinbilik

myMAG.info/e/571

31

ASG GROUP - DEGIRMEN MAKINA SANAYI VE
TICARET LTD. STI.

65, 67, 69 Bastak Gida Makine Medikal

myMAG.info/e/102

88

Behlen Mfg Co

myMAG.info/e/104

35

Biomin Holding GmbH (Austria)

myMAG.info/e/256

3

Brock Grain Systems

myMAG.info/e/261

116

Buhler (Switzerland)

myMAG.info/e/90

53

Cimbria (Denmark)

myMAG.info/e/592

110

COFCOET (Xi'an) International Engineering
Co., Ltd

myMAG.info/e/183

30

Consergra

myMAG.info/e/197

50

CSI

myMAG.info/e/112

21

Degirmencioglu Makina San. Tic. Ltd. Sti

myMAG.info/e/621

34

Dinnissen

myMAG.info/e/316

41

Erkaya Laboratory Instruments Co

myMAG.info/e/173

66

Evonik Degussa (Germany)

myMAG.info/e/113

73

Extru-Tech Inc

myMAG.info/e/7388

25, 115

FAMSUN

myMAG.info/e/121

27

FAWEMA

myMAG.info/e/603

95

FILIP GmbH

myMAG.info/e/114

24

FrigorTec

myMAG.info/e/7288

11

Fundiciones Balaguer

myMAG.info/e/305

mymag.info/e/37

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

57

Jiangsu ZhengChang Cereal Oil and Feed
Machinery Co.,Ltd

myMAG.info/e/189

29

Koyuncu Sanayi Fircalari Tekstil Plastik San.
Tic.Ltd.Sti.

myMAG.info/e/932

58

Lambton Conveyor Ltd

myMAG.info/e/123

12

Myande Group Co., Ltd.

myMAG.info/e/624

39

Nabim

myMAG.info/e/306

79

NorthWind Technical Service

myMAG.info/e/782

19

Obial /ALTUNTAS HAVALANDIRMA TURIZM SAN
TIC A.S.

myMAG.info/e/128

62

Ocrim

myMAG.info/e/129

36

Pavan Group

myMAG.info/e/267

49

Pingle Group - Hebei Pingle Flour Machinery
Group Co. Ltd.

myMAG.info/e/258

61

PLP Liquid Systems srl

myMAG.info/e/140

2

Satake (Japan)

myMAG.info/e/304

47

SCE

myMAG.info/e/263

71

Selis Makina Endustri VE TICARET LTD. STI.

myMAG.info/e/148

51

Shandong Jintai Rolls Co.,Ltd

myMAG.info/e/8511

101

Silos Cordoba

myMAG.info/e/151

6

Siwertell AB

myMAG.info/e/931

14

Statec Binder GmbH

myMAG.info/e/791

4

Sukup Manufacturing

myMAG.info/e/156

81

Symaga (Spain)

myMAG.info/e/153

9

Tapco

myMAG.info/e/159

17

TekPro

myMAG.info/e/309

85

The Essmueller

myMAG.info/e/161

83

Van Aarsen International B.V.

myMAG.info/e/162

77

Vibrafloor

myMAG.info/e/664

93

Gazel Degirmen Makinalari San. TIC. LTD. STI.

myMAG.info/e/182

32

Vibronet Graef

myMAG.info/e/663

84

Gime Technologies

myMAG.info/e/680

5

Vigan Engineering

myMAG.info/e/166

33

Grain Technik Pvt Ltd

myMAG.info/e/747

87

Wenger (US)

myMAG.info/e/168

18

Guttridge

myMAG.info/e/853

13

Yemmak

myMAG.info/e/170

61

Hydronix

myMAG.info/e/3322

16

Yemtar

myMAG.info/e/8488

42

Imas

myMAG.info/e/119

15

Yenar Döküm A.S.

myMAG.info/e/171

24

Inteqnion

myMAG.info/e/190

26

Zaccaria

myMAG.info/e/671
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röportaj

Xu Bin, Başkan, Myande Group

Bu ay, Milling and Grain, uluslararası değirmencilik sektöründe giderek daha önemli bir rol
oynayan ve dergimizin destekçisi Çin temelli Myande Group’un Başkanı Xu Bin ile röportaj
yapma fırsatını yakaladı.
Xu Bin, şirketinin daima müşteriler için değer yaratma ve dünya çapında tahıl işleme endüstrisi ile sürekli
olarak etkileşim içerisinde olma şeklindeki kilit konseptlere uyduğunu belirtiyor. Şirket, aynı zamanda
sıvı ve katı yağ sektörü, nişasta ve türevleri endüstrisi ile küspe fermantasyonu, buharlaştırılması ve
kristalizasyonu alanlarında entegre çözümlerin de önde gelen bir sağlayıcısı konumunda.

Myande Group’un ana işletme etkinlikleri ve
başarılarından biraz bahsedebilir misiniz?

Myande müşterilere süreç tasarımı, ekipman imalatı,
otomatik denetim sistemlerinin tasarım ve tedariği,
kurulum, çalıştırma ve eğitim dahil entegre mühendislik
hizmetleri sağlıyor. Farklı müşteri gereksinimlerine göre
özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.
Çin’deki en büyük yağlı tohum ezme tesislerinin tümü,
yani bir adet günlük 6000 tonluk soya fasulyesi ezme tesisi,
3000 tonluk kanola tohumu ezme tesisi, 700 tonluk mısır özü
ezme tesisi ve 1000 tonluk tek hatlı soya fasulyesi beyaz
lapa işleme tesisi, Grubumuzca tasarlanıp tedarik ediliyor.
Geçtiğimiz son beş yıl içerisinde küresel bir mühendislik
şirketi haline geldik ve dünyadaki diğer tüm mühendislik
şirketlerinden daha fazla geniş ölçekli anahtar teslim
proje tedariği sağladık (örneğin, günlük 5000 tonluk yağlı
tohum ezme ve günlük 1000 tonluk yağ rafinerisi). Ayrıca
Avrupa’ya büyük ölçekli ve komple bir yağlı tohum ezme
ürün hattı ihraç ettik. Kapasite bakımından bu ezme hattı
Avrupa’ya Çin temelli bir mühendislik şirketinden ihraç
edilen ezme hatlarının en büyüğü.

Sizce şirketinizin alanında bir endüstri lideri olmasını
sağlayan şey nedir?

Misyonumuz, “Müşterilerimizin başarılı olmasını sağlayan
profesyonel yüksek kaliteli mekanik ürünleri imal ediyor ve
komple çözümler sunuyoruz. Kendimiz ve müşterilerimiz için
parlak bir gelecek oluşturmaya kararlıyız.” şeklinde.
Bunu gerçekleştirebilmek için uluslararası düzeyde en
iyi uzmanlar ile çalışarak ve üstün kalifikasyonlara sahip
mühendisler ile bir ekip oluşturarak uluslararası yetenek
stratejimizi kurduk. Biz, tutkulu insanlardan oluşan bir
kültür oluşturuyor ve yenilikleri destekliyoruz. Kişilerimize
yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırım olduğundan
çalışanlarımızı ve profesyonel hedeflerini destekliyoruz.
Yenilikçiliği göz önünde bulundurarak daima devamlı
Ar&Ge’ye yoğunlaşıyoruz. Yıllık Ar&Ge harcamalarımız,
toplam satışlarımızın yüzde 10’unun üzerinde. 100 kişiye
yakın profesyonel bir Ar&Ge ekibi, tüm endüstri içerisindeki
daha verimli gelişimleri destekliyor.
Ayrıca, daima müşteri odaklı ilkemize uygun hareket
ediyor, son teknoloji ve ürünlere yönelik etkin araştırmalar
yürütüyor ve endüstrimizin lider konumunu sürdürüyoruz.
Myande, bir dizi büyük ölçekli ve üstün akıllı ekipmanlar ve
gelişmiş üretim teknolojileri geliştirdi. Bunlar, birçok büyük
yemeklik yağ değirmeninde uygulandı, birçok gelişimsel
sorunu çözmeye yardımcı oldu ve müşterilerin sıra dışı
sonuçlar elde etmesine yardımcı oldu.

Yeniliklere odaklandığınızdan bahsettiniz. Günümüz
ekipmanlarında yapay zekâ önemli bir rol oynuyor
mu?
Çeşitli sensörlerin, akıllı denetim sistemlerinin, endüstriyel
robotların ve otomasyonlu üretim hatlarının kullanıldığı
zekâ, otomasyon ve verim temelli akıllı bir imalat
merkezimiz var.

112 | November 2020 - Milling and Grain

Tasarım ve imalatı, akıllı yönetimi, veri ve bilgi toplama ve
kontrol otomasyonunu bir araya getiren bir imalat sistemi
oluşturduk.
Mükemmel süreç çözümleri sunmaya bağlıyız ve imal
edilen ekipmanların kalitesine yönelik katı gerekliliklerimiz
bulunuyor. Ekipmanların istikrarı ve güvenilirliği, değer ve
yarar sağlamak için ön koşullarımız niteliğinde.
Myande, kesme, işleme, kaynak yapma, boyama,
montaj, paketleme ve diğer bölümlerden oluşan, yaklaşık
80.000 metrekarelik bir imalat atölye alanını içeren
endüstri lideri bir imalat platformu. Üç adet çok güçlü
lazer kesim makinesi, modern işleme ekipmanları, rampa
işleme merkezi, kaynak robotları ve diğer gelişmiş işleme
ekipmanları her bir bileşenin hassasiyetini garantiliyor.
Kum püskürtme, pas giderme, asitleme, seramikleme
ve toz boya ile kaplama, ekipmanın nihai kalitesini
garantiliyor. Küresel müşterilerimizce tamamen tanınan ve
takdir edilen komple kalite kontrol sistemlerimiz ve kalite
kontrol yöntemlerimiz bulunuyor.

Az önce uluslararası mühendisler ile çalıştığınızdan
bahsettiniz. Müşteri destek hizmetleri sağlayan
küresel bir satış ağınız var mı?
Myande’nin birçok ülkede bayi ve temsilcileri olan
dünya çapında son derece etkin bir satış ve servis ağı
bulunuyor. Teslimat süresi ve kalitesi, hizmet sunduğumuz
endüstrilerde tanınıp takdir ediliyor.

Çin temelli şirketlerin diğer ülkelerdeki şirketlerden
farklı çalıştığını biliyoruz. Sizin kurumunuz için ne tür
bir yönetim felsefesi benimseniyor ve itici bir güç
oluşturuyor?
Tutku, hassasiyet ve dürüstlük yalnızca Myande adının
kökeninde bulunmakla kalmıyor, bunlar aynı zamanda
şirketin kilit değerleri ve tüm çalışanların iş etiğini
oluşturuyor. Aynı zamanda bu üç sözcüğün içerdiği,
net bir şekilde tanımlanan değerlerimiz de var. Örneğin,
Tutku sözcüğü, merak, misyon ve sorumluluk algısı, net
vizyon, yaratıcılık, girişimcilik, ekip ruhu ve hızlı hareket;
Hassasiyet sözcüğü, ayrıntılara dikkat etme, işçilik,
profesyonellik, hassasiyet ve mükemmelliği hedefleme;
Dürüstlük sözcüğü, kişilere karşı nezaket, dünyaya yönelik
olumlu bir bakış açısı, iletişimde açıklık, ifadede eksiksizlik,
taahhütlere bağlılık, müşterilerin başarısına destek,
çalışanların gelişimini pekiştirme, hissedarlara saygı ve
sosyal sorumluluk anlamlarını taşıyor.

Uluslararası piyasaya daha fazla nasıl açılabilir ve
daha büyük fırsatları nasıl elde edebilirsiniz?

Myande, ulusal “Tek Kemer, Tek Yol” girişimine etkin
olarak yanıt veriyor. Güçlü kurumsal yapımız ve yenilikler
bakımından elde ettiğimiz atılımlar ile Orta Doğu, Asya,
Afrika, Avrupa ve Amerika’da ayak izimizi bıraktık.
Myande 2020 yılında Rusya’ya günlük 3000 tonluk soya
fasulyesi, 2000 tonluk kolza tohumu ve 2700 tonluk ay
çekirdeği işlemeye yönelik komple ekipman ihraç etti. Bu,

Çin’den Avrupa’ya tamamen
bağımsız fikri mülkiyet hakları ile
komple donanımlı olarak ihraç
edilen en büyük yemeklik yağ
projesi oldu.
Müşteriler ile işbirliği yaparak
dünya çapında 30’dan fazla
ülkede 300’ü aşkın projeyi
üstlendik. Bu da müşterilerce
tamamen tanınıyor.

Şirketiniz için geleceğe
yönelik gelişim planı nasıl?

Müşterilerimizin başarılı olmasını
sağlayan profesyonel yüksek
kaliteli mekanik ürünleri imal
ediyor ve komple çözümler
sunuyoruz. Kendimiz ve
müşterilerimiz için parlak bir
gelecek oluşturmaya kararlıyız.
Geleceğe baktığımızda,
aşağıdaki konuları geliştirmeye
odaklanmamız gerekiyor.
Öncelikle, teknolojik
yenilikleri daha da
geliştirmek ve teknoloji ile
kurumların gelişimine liderlik
etmemiz gerek. Araştırma
ve geliştirmeye yönelik
yatırımları daha da arttıracak,
yetenekli kişilerin eklenmesi
ve eğitimini güçlendirecek,
endüstri-üniversite-araştırma
kombinasyonuna önem
verecek ve yurt içi ve yurt
dışında tanınmış araştırma
enstitüleri ile olan işbirliğimizi
daha da güçlendireceğiz.
Ayrıca, müşteriler için onların
yetkisi ile sistem denetimi ve
mesafeli bakım için bilişim
teknolojisinden yararlanacak
ve böylece üretim sürecinde
ortaya çıkabilecek sorunları
zamanında çözebileceğiz.
Üçüncü olarak, akıllı imalat
düzeyini daha da geliştirecek
ve endüstrinin küresel liderliği
temelinde daha büyük adımlar
atacağız. Oluşturulan “akıllı
fabrikaların” sensörler, akıllı
denetim sistemleri, endüstriyel
robotlar ve derin entegrasyonlu
otomatik üretim hatlarından
yararlanması gerekiyor.
Son olarak, müşterilerimize
daha yakın olabilmek için
daha kapsamlı bir küresel servis
sistemi kuracağız. “Tek Kemer,
Tek Yol” şeklindeki ulusal girişimi
ve “Küreselleşme” girişimini
etkin bir şekilde izliyor, müşteri
gereksinimlerine yanıt veriyor,
çeşitli avantajlarımızdan tam
anlamıyla yararlanıyor, süreç
planlarını ve ürün geliştirmelerini
optimize ediyor ve
uluslararası işletme sistemlerini
hızlandırıyoruz.

KİŞİLER ENDÜSTRİNİN YÜZLERİ
Nikolaus Jungbluth, Leiber GmbH Animal Nutrition’ın
İşletme Birimi yöneticiliğinden ayrıldı

L

eiber’ın Hayvan Besinleri İşletme Biriminde bazı personel değişiklikleri gerçekleşti.
İşletme biriminin önceki yöneticisi Nikolaus Jungbluth, 11 yılın ardından yeni bir
profesyonel hedefi gerçekleştirmek üzere şirketten ayrılmaya karar verdi. Yöneticilik
bayrağını, Kasım 2018’den bu yana şirkette Kilit Hesap Yöneticisi ve Almanya Satış
Ekibi Lideri olarak görev yapan Helge Jakubowski’ye devretti.

CEO Bernd Schmidt-Ankum, “Hissedarların ve tüm Leiber ekibinin adına Jungbluth’a
Leiber içerisindeki Hayvan Besinleri İşletme Biriminin başarılı gelişiminden dolayı teşekkür
ediyorum. Kendisi için en iyi dileklerimizi sunuyor, hem profesyonel hem de kişisel düzeyde
başarılı olmasını umuyoruz. Aynı zamanda, bu görevi Jakubowski’ye aktararak bu alanda
gerçekleştirilen çalışmaların kesintiye uğramadan devam edeceğini görmekten mutluluk
duyuyoruz.” şeklinde konuştu.
Bunun üzerine Helge Jakubowski, “Bu yeni profesyonel sayfayı açmak için
sabırsızlanıyorum ve kendimi Leiber’ın hayvan besinlerine olan devamlı bağlılığına
adayacağım.” yorumunda bulundu.

AB Vista yeni Yönetici Müdürü’nü atadı

A

B Vista, kısa zaman önce Juan Ignacio Fernandez’i Yönetici Müdürü olarak atadı.
Fernandez, bu görevde geçirdiği 16 yılın ardından emekli olan Richard Cooper’ın
yerini aldı. Fernandez, Tarım Mühendisliği eğitimi almış ve hayvancılık alanında
uzman. Ayrıca, hayvan besinleri alanında Master derecesine ek olarak çeşitli
kalifikasyonları bulunuyor. 2015 yılında AB Vista’ya katılmadan önce farklı yem katkı
maddesi şirketlerinde çalışmış olduğundan endüstride 25 yılı aşkın deneyimi bulunuyor.

Fernandez, atanması ile ilgili olarak, “Bu görevi kabul etmekten dolayı çok mutluyum.
Richard’ın büyük başarılarının ardından bu görevi almak kolay olmasa da geçtiğimiz üç
yıl boyunca onunla yakın çalışma fırsatını elde etmiş olmam çok yararlı oldu. Özellikle
günümüzde endüstride güçlüklerin olmadığı söylenemez. Ancak, AB Vista, Quantum Blue ve
daha yakın zamanda Signis gibi ürünler ile hayvan besinleri endüstrisine bilimsel ilerlemeler
sunma kapasitesini istikrarlı olarak gösteriyor. Ben, şirketin yem enzimleri alanındaki
başarılarını devam ettirmeyi ve AB Vista’nın güçlü yanlarını daha genel yem katkı maddesi
piyasasına uygulamayı hedefliyorum.” dedi.

Peter Steiner, Mühlenchemie’nin Küresel
İşletme Birimi Yöneticiliğine atandı

M

ühlenchemie, yeni Küresel İşletme Birimi Yöneticisi Peter Steiner ile
markalarının özel odak noktasını ilerletmeye devam ediyor. Böylece, un gelişimi
alanında uzman bu şirket, geleceğe yönelik yeni bir kurumsal adım daha atıyor.

Steiner, şirkete uluslararası işlevsel malzeme endüstrisindeki otuz yıllık
deneyimini getiriyor. Görevi, Mühlenchemie’nin hizmetlerini değişken ve küreselleşmiş bir
piyasada müşterilerinin gereksinimlerine daha da uygun hale getirmek olacak.

Stern-Wywiol Gruppe’nin Gıda Malzemeleri Birimi firma ve markalarından sorumlu Yönetici
Müdür Dr. Matthias Moser, “Peter Steiner sayesinde Mühlenchemie’de strateji, değişim
yönetimi ve ekip kurma alanlarında zengin bir teknik bilgi birikimi elde ettik. Bu alanlarda
ustalaşarak “Undan Anlama” felsefemizi yeni bir boyuta taşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Rachel Meyer, Zinpro pazarlama ekibine katıldı

H

ayvancılık, kümes, su hayvancılığı ve evcil hayvanlar için performans temelli iz
mineral besinleri alanında endüstri lideri olan Zinpro Corporation, kısa zaman önce
pazarlama görevlisi Rachel Meyer’ın şirkete katıldığını duyurdu.

Meyer, şirkete Kuzey Amerika Bölgesel Pazarlama Yöneticisi olarak katıldı ve
evcil hayvanlara yönelik küresel danışmanlık ekibinde yer alacak. Görevine hayvan üretimi ve
pazarlama alanında on yılı aşkın deneyimini beraberinde getiriyor. Kendisi en son hayvan sağlığı
ve besinlerine yönelik bir şirkette Küresel İletişim ve Sürdürülebilirlik Yöneticiliği yaptı.
Zinpro Kuzey Amerika Bölgesel İşletme Girişimcilik Lideri Matt Douglas, “Rachel,
Kuzey Amerika bölgesinde besinle ilgili ürünlerde pazarlama yönetimi alanında başarılarını
sergilemiş sıra dışı bir lider. Kendisinin liderliği, hayvan performansı, sürdürülebilirlik ve
kârlılık alanında artış sağlanması için çoklu hayvan türlerinden oluşan piyasalar genelinde
müşteri tabanımızı genişletme kapasitemizi arttıracak.” diye konuştu.
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Arrius®.
A new era
in milling.
With Arrius, Bühler has developed
the heart of milling from scratch.
Every single component was newly
conceived: the roller pack; the drive
unit; the feeding module; the switch
cabinet; the user interface.
Hence, Arrius is not an incremental
improvement of a roller stand, but
the first fully integrated plug & play
grinding system – a step change
towards autonomous flour milling.
Find out more about Arrius:
buhlergroup.com/arrius

Innovations for a better world.

