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

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

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

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

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

STEEL BUILDINGS
• Industrial Strength
• Built To Last
• Higher Elemental Resistance
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PINGLE.
PROFESSIONAL MANUFACTURER
OF GRAIN MACHINERY
★ INTEGRATED MILLING SOLUTION PROVIDER
★ ISO 9001:2015 CERTIFIED

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

ÖĞÜTME

Arrius: Çığır açan bir öğütme sistemi
Daha düşük enerji tüketimi, daha hızlı 
kurulum, maksimum gıda güvenliği, en 
yüksek işletim güvenilirliği ve en iyi öğütme 
performansı: Bühler’in entegre öğütme 
sistemi Arrius, müşteriler için etkileyici 
yenilikler ve somut avantajlar sunuyor.

SAYFA 48

YEM

Yem kalitesi ve ıslahın iyileştirmesi gelir artışı 
sağlıyor
40 yıllık gelişmeden sonra, Çin’in tavuk endüstrisi 
küresel dikkat çekmeyi başardı. 

SAYFA 82

STEEL SİLOSS

Daha uzun süreli tahıl depolama için hava 
geçirmez, ısı yalıtımlı çelik silo
COVID-19, dünya çapında istikrarlı gıda tedarik 
zincirlerini kırıyor. Afrika ve Asya’daki birçok ülke, 
COVID-19 nedeniyle gıda krizleriyle karşı karşıya 
ve ulusal gıda güvenliğini etkileyen çekirge istilası 
nedeniyle durum daha da şiddetleniyor. 

SAYFA 100

Milling and Grain, COFCOET ile 
işbirlikçi bir ortaklık içerisindedir.

Bir yıldan bir sonrakine 
geçiş, hem üzücü bir veda 
zamanıdır hem de gelecek 
yılın getirebileceklerine dair 
bir umuttur. Ama bu yıl 
pek öyle değil. 

Çalkantılar, endişeler ve 
üzüntülerle dolu bir yılı geride 
bırakıyoruz. Dünyanın daha 
bağlantılı ve dalgalanmaya daha 
açık olduğunu, herhangi bir yerde 
meydana gelebilecek bir durumun 

bir şekilde hepimizi etkileyebileceğinin net bir şekilde farkına vardık.
Artık, hepimiz gıda tedarik zincirimizin tedarik, güvenlik ve 

biyogüvenlik açısından sağlam olması gerektiğini ve daha fazla insana 
daha fazla gıda sağlamak için giderek daha da büyük bir baskıya maruz 
kalacağımızı biliyoruz.

Değirmenciler ve değirmencilik endüstrisi, hem tahıl bazlı gıda 
ürünlerini hem de hayvansal protein temelli ürünleri tedarik ederek 
gıda talebini karşılama konusunda ön saflarda yer alacak.

Ancak değirmencilik endüstrisi, Milling and Grain’in bu sayısındaki 
bazı makalelerin ve hikâyelerin de bahsettiği gibi, hızla ilerliyor. Gelecekte 
fabrikalarımız büyük veri, blockchain teknolojisi ve akıllı ekipmanlarla 
yönlendirilecek. Gerçekten de dijital bir dünyada daha fazla bilgi daha 
fazla zekâya eşit. Bu yeni geleceğe başarılı bir şekilde ulaşmak için, üretim 
süreçlerimiz üzerinde çalışmak ve bunları geliştirmek isteyen nitelikli iş 
gücü ve yeteneklerin ilgisini çekmeli ve bunları ilerletmeliyiz. 

Afrika Değirmencilik Okulu, un değirmenlerinin eğitimine 
vermemiz gereken önemi temsil ederken, (Milling and Grain’in 
sponsorluğundaki) Çevrimiçi Değirmencilik Okulu, yem endüstrisinin 
yem fabrikalarındaki beceri tabanını sınır ötesinde geliştirme arzusunu 
temsil etmektedir.

Bu ayki röportajımızda, Çin’deki Henan Teknoloji Ünviersitesi’nden 
Profesör Wang Weiguo becerilerin ve yeteneklerin beraberinde getirdiği 
sorunlardan bahsediyor ve şunları söylüyor: “…Sadece ABD’deki 
Kansas Devlet Üniversitesi, ileri derece yem bilimi ve yönetimi kursu 
veriyor. Çin’de şu anda yalnızca iki üniversite, Henan Teknoloji 
Üniversitesi ve Wuhan Politeknik Üniversitesi, lisans öğrencilerine 
hayvan bilimlerinde yem mühendisliği konusunda eğitim veriyor.”

Başka bir yıla başlarken ve kontrol edilemez bir virüsün getirdiği 
kısıtlamalar altında, çok daha büyük sıkıntılarla yüzleştiğimizin ve 

Tüketicilerin bize bel bağladığı, çok ihtiyaç duyulan ürünleri 
(un, pirinç, yağlı tohum, yem veya diğer öğütme süreçleri) 
sağlamak için öğütme süreçlerini geliştirmek için bilgilerimizi 
ve diğer endüstrilerdeki deneyimleri kullanabileceğimizin farkında 
olmamız çok önemli. 

Son olarak, 20 Mart’ta kutlanacak Dünya Un Günü’nden de 
bahsetmeliyim. 20 Mart’ın yıllık takvimde bu temel gıda maddesinin 
üretimine dâhil olan herkese saygı göstereceğimiz özel bir gün olduğu 
konusunda müşterilerimizi ve tüketicileri bilgilendirmek için bu günün 
sunduğu fırsatı değerlendirmemiz önemli. 

Bu günü herkese duyurmak hepimizin görevi, hatta mümkünse her 
gün ekmeğimizi ve öğütülen tahıllar kullanılarak yapılan diğer fırın 
ürünlerini üretmek için harcanan büyük çabaya ve nitelikli çalışmalara 
teşekkür edeceğimiz bir etkinlik planlamalıyız. Siz sadece bize nasıl 
bir etkinlik planladığınızı anlatın, biz de duyuralım!

Mutlu Yıllar

Roger Gilbert

UN

Değirmencilik tutkusu
Unun güç anlamına geldiği yerde 
un yaşam demektir
Milling and Grain dergisinden Roger 
Gilbert’ın FlourWorld Müzesi’nin kurucusu 
ve Dünya Un Günü’nü başlatan kişi ile 
yaptığı röportaja yer veriliyor.

SAYFA 14

KÜRESEL ORTAĞINIZ

Stay up-to-date with the latest news
Read the online version of  
Milling and Grain for FREE!

Find our archive content by topic
Try it today at:

millingandgrain.com
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Hepimiz büyük bilinmezliklerle dolu, uçsuz 
bucaksız 2021 yılına büyük bir endişeyle adım 
atarken, sektörümüz için hiç şüphesiz zor 
bir yıl olan bu yılı geçirdiğimiz için mazur 
görülebiliriz.

Eğer geçen yıldan öğrenilecek bir şey varsa, o da 
bu dünyadaki hiçbir şeyin hafife alınamayacağıdır, 
özellikle de söz konusu gıda olduğunda bundan 
daha gerçekçi bir ifade olamaz.
Statista tarafından yayınlanan rakamlara göre, 
salgına rağmen geçtiğimiz 12 ay içerisinde dünya 
çapında 493.126 ton pirinç üretildi. 
Bu bir sefere de mahsus bir durum değil, çünkü 
küresel pirinç tüketimi sonra birkaç yılda hafif 
bir artış gösterdi. Örneğin, 2018-2019 mahsul yılı 
boyunca dünya çapında yaklaşık 486.62 milyon ton 
pirinç tüketildi, bu, 2008-2009 mahsul yılında elde 
edilen 437.18 milyon tondan yaklaşık 4.9 milyon 
ton daha fazla.
Bu artan talebi karşılamak için üreticiler, çok daha 
verimli ve daha güvenli iş uygulamalarına ve 
ekipmanlarına yatırım yapmaya çalışırken, aynı 
zamanda mahsulün mümkün olduğunca çoğunun 
çeltikten dönüştürülerek tabağa taşınmasını 
sağlamak için adımlar atıyorlar.
Dünyadaki en popüler gıda maddesi olan pirincin 
sulanması ve yetiştirilmesi, muhtemelen insanlığın 
en kalıcı başarılarından biridir. Çok yönlü bir tahıl 
olan pirinç, gelişen yüksek talebi karşılamaya 
yardımcı olabilir.
Besinsel değeri açısından, mısır, buğday ve 
patatese kıyasla, çiğ uzun taneli beyaz pirinç, 
nispeten iyi bir enerji, karbonhidrat, kalsiyum, 
demir, tiamin, pantotenik asit, yaprak ve E vitamini 
kaynağıdır.
Ancak, pirinç, C vitamini, A vitamini, beta-karoten 
veya lutein içermez, ayrıca lif içeriği çok düşüktür.
Dünya nüfusu artmaya devam ederken, dünyanın 
gıda ihtiyacını karşılayabilmek açısından 
pirinç dışındaki tüm tahılların işlenmesi büyük 
öneme sahip. İşte bu yüzden Bühler’in kompakt 
öğütme çözümü Arrius daha iyi bir zamanda 
ortaya çıkamazdı, bu yüzden bunu bu kadar çok 
konuşuyoruz. Tüm öğütme sürecin indirgenmesi 
ve bu süreci daha önce görülmemiş bir mikro 
seviyeye taşınmasıyla günümüzde değirmenlerin 
inşa edilmesi çok daha hızlı ve kolay, bu da gelecek 
yıllarda büyük bir fark yaratabilir.

HaberleriDeğirmencilik

10 | Ocak 2021 - Milling and Grain

Afrika Birliği Kalkınma Ajansı NEPAD (Afrika’nın Kalkınma için 
Yeni Ortaklık) için Teknik İşbirliği ve Danışmanlık Hizmetleri Başkanı 
Dr. Hamady Diop, Milling and Grain dergisinin yayımcısı Roger 
Gilbert ile Afrika’da tahıl depolama ve yem üretimi alanlarında ticari 
gelişim fırsatları hakkında görüştü. Aynı zamanda ulusal hükümetlerin 
çok sayıda Afrika ülkesinde NEPAD tarafından desteklenebilecek 
programlar geliştirmeleri için yürürlükte olan politikaları tartıştılar. 

 mymag.info/e/1030

Kendini ifade et!
Rongorongo Live Video Studio, sektör temsilcilerinin kendilerini 

ilgilendiren ve daha fazla öne çıkması gereken konularla ilgili 
konuşabileceği bir platformdur. Değirmencilik endüstrisinin karşı 
karşıya kaldığı konularla ilgili konuşulabilir, fikirlerinizi sadece 
meslektaşlarınızdan ve yerel sektörünüzdeki kişilerden daha geniş 
bir kitleye aktarabilirsiniz.

Farkındalık çok önemlidir. Milling and Grain dergisi de gıda 
zincirlerimizin tedariki, güvenliği, çevresel etkisi, sürdürülebilirliği, 
sağlığı ve beslenmesi ile ilgili yakın gelecekte yaşanacak gıda 
sıkıntılarını aşacaksak, hükümetlerin, tüketicilerin ve endüstrinin bizi 
zorlayan konularda bilgilendirilmesinin hayati olduğunu düşünüyor.

Eğer sizin de bu konuşmaya ekleyecek bir şeyleriniz varsa 
ya da tartışmaya açacak bir sorunuz varsa, o zaman lütfen 
rogerg@perendale.co.uk adresine e-posta göndererek yayıncımız 
Roger Gilbert ile iletişime geçin. Görüşmeler, Skype, Zoom veya 
Teams üzerinden gerçekleştirilebilir. 

Değirmencilik Onur Listesi
Değirmencilik Onur Listesi’nin (MHoF) 2021 adayları, 20 Mart 

2021’de Dünya Un Günü’nde açıklanacak.
Adayların fotoğrafları ve bilgileri, Almanya, Wittenburg’taki Un 

Dünyası Müzesi’ndeki yeni Değirmencilik Onur Listesi alanında yer 
alacak. Adayların ayrıca kariyer bilgileri ve başarıları Birleşik Krallık’a 
ait Mills Archive Vakfı’nda kayıt altına alınacak ve adaylar 2021 Ocak 
ayı dergimizin kapağında yer alan bronz heykele sahip olacak. 

Bu bronz heykel, Alman sanatçı Sibylle Waldhausen tarafından 
yapıldı ve 25 cm uzunluğunda. Heykel, değirmencilerin tahılları ve 
diğer malzemeleri değerli gıda ürünlerine dönüştürmede karşılaştıkları 
zorlukları temsil ediyor ve dünyanın artan nüfusunun gıda ihtiyacını 
karşılayan gıda zinciri için tutarlı, güvenli ve uygun fiyatlı ürünler 
üretmede, kararlılık ve vizyona sahip erkek ve kadınlar tarafından 
sürdürülen dengeleyici çalışmaları yansıtıyor. 
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Mart’ta gerçekleşecek 
ikinci Dünya Un 
Günü, temel bir 
gıdayı, endüstriyi ve 
arkasındaki insanları 
onurlandıracak
Değirmencilik Onur Listesi, 
FlourWorld Müzesine taşınıyor

İkinci Dünya Un Günü 20 Mart 2021’de kutlanacak. Bu gün, 
insan sağlığına, iyiliğine ve refahına katkı sağlayan, binlerce 
yıldır insanları her gün besleyen bir temel gıda maddesine adandı. 
Bu gıda maddesinin toplumların siyasi, ekonomik ve kültürel 

gelişimi üzerinde muazzam bir etkisi 
var. Bu anma günü, Almanya’nın 
Wittenburg kentindeki FlourWorld 
Müzesi tarafından başlatıldı. 

2008 yılında kurulan müze, unun 
kültürel tarihi ile unun neolitik 
ve endüstriyel devrimler arasında 
insanlar üzerinde yarattığı ve 
gelecekte yaratacağı çığır açan 
etkilerini açığa çıkarıyor.

Bunun yanı sıra dünyadaki en 
büyük un çuvalları koleksiyonuna 
sahip. 140 ülkeden gelen 3600’den 

fazla çuvalın üzerindeki çizimler, tahıl, un ve ekmeğin dünya 
insanları için ifade ettiği birçok şeyin hikâyesini anlatıyor.

İkinci Dünya Un Günü, FlourWorld Müzesi tarafından özel 
bir şekilde kutlanacak.

Tarihi ve ürünü onurlandırmanın yanı sıra, bu yıl odak noktası 
bu gıdanın başarı hikâyesinin arkasında insanlar olacak. Milling 
and Grain Değirmencilik Onur Listesi’ni başlattı. Geçtiğimiz 
yıl ilk Dünya Un Günü vesilesiyle, Onur Listesi, tarihi ve 
çağdaş bakış açılardan değirmenciliğin gelişimine kayda 
değer katkılarda bulunan kişileri seçti.

“Unun gelişimi ve önemi, her gün ürünün yapılmasını ve 
insanlara ulaştırılmasını sağlayan kişiler ve şahıslar olmadan 
düşünülemezdi.” diyor, Milling and Grain’in yayıncısı Roger 
Gilbert. 

“Buradaki yaratıcılığı ve yeniliği mümkün kılan büyük bir 
kişisel bağlılık ve tutku. Bu ömürlük başarılar olmasaydı, 
değirmencilik bugün olduğu kadar önemli olamazdı.”

Gelecekte, Milling and Grain, İngiliz Mills Archive Vakfı ve 
Flour World Müzesi tarafından oluşturulan bağımsız bir komite, 
her yıl değirmencilik endüstrisinin yeni üyelerini seçecek ve 
onları Onur Listesi’ne dâhil edecek.

FlourWorld Müzesi’nin kurucusu Volkmar Wywiol şunlar 
söylüyor: “Kısa sürede Değirmencilik Onur Listesi’nin FlourWorld 
Müzesi’nde fiziksel bir alana sahip olması gerektiğini anladık.

“Burada, kişisel başarıları bu temel gıdanın önemini düşünerek 
bir bağlama yerleştiriyoruz. Onur Listesi’nin uzun vadeli gelişimi 
konusunda Milling and Grain ile işbirliği yapmaktan ve bu listeye 

kalıcı bir yer vermekten dolayı minnettarız.”
Bu değişime dair fiziksel bir sembol yaratmak için bu 

yılki etkinlikte sanatsal bir yorum yer alacak. 
Berlin’in bilinen sanatçılarından ve heykeltıraşlarından 

Sibylle Waldhausen, değirmen taşını simgeleyen bronz bir 
heykel yarattı. Bu heykel, Onur Listesi’nin yeni sahiplerine 
verilecek.

“Yeni alanımızda, tahılın hikâyesi insanlar aracılığıyla 
anlatılacak. Bu da konunun tarihsel boyutunu çok daha somut 
hâle getirecektir. 20 Mart 2021’de Onur Listesi’ne kimlerin 
katılacağını öğrenince şaşıracaksınız, hazır olun” diyor, Wywiol.
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Sayın Wywiol, bir Mühlenchemie 
hissedarı, FlourWorld Müzesi’nin 
kurucusu ve Dünya Un Günü’nün 
arkasındaki öncüsünüz. Değirmencilik 
tutkunuz tartışılmaz. Endüstriye olan bu 
30 yıllık bağlılığınızın arkasındaki nedir? 
Ben, savaş sonrası neslin bir parçasıyım. 
O zamanlar un ve ekmek önemliydi. 
Bunların neredeyse hayatta kalmanın 
altın kuralı olduklarını söyleyebilirim. 
Mühlenchemie’nin neredeyse asırlık 
sahibi olarak unun kültürel yönlerine de 
önem verdiğimi söylemeye gerek yok. Un, 
benim için büyük bir tutku, neredeyse bir 
saplantı! FlourWorld Müzesi’nin üst katına 
boşuna ‘Un. Güç. Hayat’ demiyoruz! 

20 Mart’ta Dünya Un Günü’nden 
ilham alan editörlerimiz, her yıl bu 
tarihte Değirmencilik Onur Listesi’ne 
yeni bir üye alacak. Bunu yaparken, 
değirmenciliğe özel katkılarda bulunan 
bireyleri onurlandırmak istiyoruz. 
Mühlenchemie’nin bize bu konunun 
uygulanması konusunda yardım 
etmeyi kabul etmesine sevindim. 
Sizin tarafınızda planlar nasıl?
Roger Gilbert, bu harika fikir için 
teşekkürler! FlourWorld Müzesi’nde 
Değirmencilik Onur Listesi’ne bir 
oda ayırdık ve orada adayları kamuya 
açık olarak onurlandıracağız. Şu anda 
değirmenciler, değirmen üreticileri ve unlu 
mamuller üreticilerinden oluşan bir kurul 
oluşturuyoruz. Bu kurul, her yıl endüstri, 

bilim veya teknolojiden uygun bir adayı 
ödüllendirecek.

Nefes kesici bir hızda değişen uluslararası 
değirmencilik işletmelerine bir bakalım. 
Şirketler, çok büyük bir ekonomik baskı 
altında ve sürekli olarak yeni durumlara 
ve zorluklara uyum sağlamak durumunda 
kalıyorlar. Bir un işleme uzmanı 
olarak Mühlenchemie, bu zorlu alanda 
işletmelere nasıl bir destek sağlıyor? 
Değirmencilikte verimlilik, rasyonelleştirme 
ve kalite çok önemlidir. Ancak tahıl, 
değişen ürün özelliklerine sahip doğal 
bir hammaddedir. Mühlenchemie’de biz 
bu değişkenlikleri dengeleme konusunda 
uzmanız. Stern-Teknoloji Merkezimizde 
reoloji, fırıncılık, gofret ve makarna üretim 
tesislerine sahip bir pilot değirmenimiz var. 
Burada, bölgesel işleme yöntemlerini ve 
tariflerini dikkate alarak, müşterilerimize 
un standardizasyonu için ihtiyaçları 
doğrultusunda çözümler sunmak amacıyla 
un işleme endüstrilerinin tüm ürünlerini 
kopyalayabiliyoruz.

Mühlenchemie’nin temel yetkinliği, 
‘enzim tasarımıdır.’ Enzimatik olarak 
geliştirilmiş yüksek kaliteli unlar, her 
hammadde problemi için gerçekten 
evrensel bir çözüm mü sunuyor? 
Evet, enzimler hayati bir rol oynuyor. 
Mühlenchemie, 1960’lar kadar erken bir 
tarihte bu alanda zaten çalışıyordu. Başka 
hiçbir malzeme, enzimler kadar çok yönlü 

ve çok işlevli veya hassas değil. Enzim 
tasarımcıları olarak, hangi maddelerin 
‘karmaşık’ olduğunu, farklı enzimlerin 
etkileşimi ve sinerjik etkisini erken fark 
ettik. Her zamankinden daha özel hâle 
gelen bireysel talepleri karşılamak için bu 
bileşenleri ayrıntılı olarak düzenliyoruz.

Uygulamada gereksinimler nelerdir?
Un standardizasyonu karşılaştığımız 
doğal olarak en büyük zorluklardan 
biri. Değirmen müşterileri, aylar 
veya yıllar boyunca aynı kalan un 
özellikleri istiyorlar. Daha zayıf 
buğday partileri ortaya çıktığında bile 
değirmen operatörlerinin bu beklentileri 
karşılamalarına yardımcı oluyoruz.

Bir başka talep de örneğin özel unlara 
yönelik mevcut. İşleyiciler, özel ekmek 
çeşitleri için un yapmak veya unu manyok, 
mısır veya pirinç unu gibi yüksek nişastalı 
öğütülmüş ürünlerle karıştırmak için 
çözümler istiyor.

Gıda endüstrisi, toplumsal değişimlerin 
güvenilir bir sismografıdır. Gıda 
endüstrisi un işlemeye gelene kadar 
hangi beslenme eğilimlerine ulaşıyor?
Unlu mamullerin raf ömrü ve tazeliğinin 
korunmasından bahsetmek gerek. 
İşleyiciler, unun fırınlanmış ürünlerin 
taze tutulması üzerinde olumlu bir etkisi 
olmasını bekliyorlar. 

Örneğin, pide ve sandviç ekmeklerinin 
uzun süre yumuşak ve nemli kalması, 

Değirmencilik tutkusu 
Unun güç anlamına geldiği yerde  
un yaşam demektir
Milling and Grain’den Roger Gilbert’ın yaptığı bir röportaj

14 | Ocak 2021 - Milling and Grain



SAFE •  SMART •  SIMPLE

FIND THE PERFECT 

SOLUTION

Powered by innovation

BIOMASS 
Pellets • Wood chips • Sawdust  
Bagass • Coffee grounds

AGROFOOD 
Soybean meal • Sugar • Cereals  
Oil seeds • Flour

INDUSTRIES 
Potash • Fly ash • RDF • Plastics

CONTACT US

Total Clearance Guaranteed

Based upon the principle of undermining 

residual piles of bulk materials. 

A continuous vibrating action at the foot of 

a pile abates successive layers of product, 

cohesive or free flowing, until complete 

clearance of the residual pile.

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

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

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

30 YEARS
WORLDWIDE  EXPERIENCE

ISO 9001 : 2015
AB Certification

UNIVERSAL RECLAIM SYSTEM

30              YEARS

ANNIVERSARY

th





üç veya dört gün sonra kurumaması 
ve sertleşmemesi beklenir. Bunun için 
işlevsel konseptler sunuyoruz.

Diğer bir küresel ürün trendi de 
makarna. Kurutulmuş makarna, uzun 
raf ömrü ile son kullanıcılardan yüksek 
talep gören bir ürün haline geldi. Ancak 
durum buğdayı her zaman yapıma 
hazır değil. Makarna laboratuvarındaki 
uygulama teknolojisi uzmanlarımız, hangi 
enzimlerin makarnanın kıvamını, pişirme 
toleransını ve rengini yumuşak buğdayın 
yapımında kullanılabileceği noktaya kadar 
iyileştirebileceğini biliyorlar.

Sadece yeme alışkanlıkları değil, aynı 
zamanda yetişme koşulları da değişiyor. 
Birçok üretici ülke kuraklık, sıcaklık veya 
aşırı yağışla mücadele ediyor, bu çevre 
faktörleri tahıl kalitesini hemen etkiliyor. 
Mühlenchemie, iklim değişikliğinin etkileri 
konusunda ne gibi cevaplar sunuyor?
Pekâlâ, örneğin kuraklığa bakalım. Bu 
durumda un enzimlerindeki ortaya çıkan 
eksikliğin telafi edilmesi gerekir; aksi 
takdirde pişirme sırasında sorunlar çıkacaktır. 
Deltamalt ile unun pişirme özelliklerini ve 
reolojik değerlerini iyileştirebilen yenilikçi bir 
sistem geliştirdik. Şimdiye kadar bu ikisinin 
beraber iyileştirilmesi, bu hedeflenen şekilde 
mümkün değildi.

‘Bireysel ve özel müşteri desteği’, dünya 
çapında Mühlenchemie felsefesinin 
ayrılmaz bir parçası. Ancak uluslararası 
değirmencilik endüstrisi çok yönlü 
bir yapıya sahip. Her ülkenin kendi 
çerçeve koşulları var. Günlük 1000 ton 
buğday unu kapasitesine sahip yüksek 
performanslı bir değirmen, geleneksel bir 
chakki değirmeninden farklı problemler 
yaşar. Mühlenchemie, bu karmaşıklık 
karşısında tüm müşterilerini memnun 
etmeyi nasıl başarıyor? 
Kuşkusuz bu, pişirme ve makarna 
uzmanlarımızın ve tahıl teknolojisi 
uzmanlarımızın her gün karşılaştığı en 
büyük sorun. Merkezi Uygulamalar 
Teknolojimiz Hamburg, Ahrensburg’da, 
ancak birçok ülkede müşterilerin dilini 
konuşan bölgesel reoloji ve pişirme 
laboratuvarlarımız bulunuyor.

Burada, çalışanlarımız Almanya’daki 
meslektaşlarına her an danışarak en karmaşık 
sorunları bile hızlı bir şekilde inceleyebilir. 
Bu bireysel hizmet stratejisi ile dünya çapında 
değirmencilik endüstrisinde büyük bir itibar 
kazandık. Ben de bununla gurur duyuyorum.

Mühlenchemie, gıda bileşenlerine dayalı bir 
aile şirketi olan Stern-Wywiol Gruppe’nin 
bir üyesi. Bu, değirmencilik ve fırıncılık 

endüstrisi için sinerji bir etki yaratıyor mu?
Evet, kesinlikle. 12 uzman şirkete sahip, 
sahibi tarafından işletilen bir gıda bileşeni 
üreticisi olarak, olağandışı bir şekilde geniş 
tabanlıyız. Hidrokolloidler, lesitin, bitki 
proteinleri, tatlandırıcılar, çikolata parçaları, 
süt ürünleri, şarküteri ürünleri, et, unlu 
mamuller ve tabii ki vegan alternatifler 
konusunda uzmanlarımız dâhil olmak üzere 
sadece uygulama araştırması yapan 100’den 
fazla çalışanımız var. Bu çeşitlilik ve 
uzmanlarımız arasında gerçekleşen sürekli 
iletişim bize birçok avantaj sağlıyor ve doğal 
olarak da son derece yaratıcı çözümleri 
beraberinde getiriyor. 

Belirli bir örnek verebilir misiniz?
Uzman şirketlerimizden biri de 
DeutscheBack. 15 yıl önce, birkaç büyük 
değirmenin müşterilerine, çoğunlukla da 
ürünlerini veya süreçlerini iyileştirmek 
için tek tek ayarlanmış unlara veya aktif 
bileşenlere ihtiyaç duyan fırıncılara, ek 
hizmetler sunmaya yönelik talebi üzerine 
kuruldu. Uzmanlığımız, değirmencilerin 
müşteri sadakati arttırmasına yardımcı oluyor. 
Tek bir kaynaktan sağlanan bu “Undan Son 
Ürüne” hizmetinin eşi benzeri yok.

Mühlenchemie’nin ikinci temel 
yetkinliğine, vitamin ve mineral içeren 
un zenginleştirme ön karışımlarının 
üretimine bakalım. Son yıllarda birçok 
hükümet un zenginleştirme programları 
başlattı, ancak uygulamalarda genellikle 
belirsizlikler mevcut. Mühlenchemie, 
değirmenlerin mikro besinleri doğru 
şekilde kullanmalarına yardımcı olmak 
için ne yapıyor? 
Un zenginleştirme bizim için bir iş kolundan 
çok daha fazlası. Bu, kalplerimiz için çok 
değerli olan bir şey.

Kendi bileşim tesisimizi işletiyoruz, undaki 
vitaminlerin tepkilerini ve tutulmasını 
daha iyi anlamak için Pişirme ve Makarna 
laboratuvarlarımızda testler yapıyoruz. GAIN, 
FFI, Smarter Futures ve SUN (Beslenmeyi 
Arttırmak) gibi ortak kuruluşlarla işbirliği 
içinde, değirmenler için atölye çalışmaları 
ve seminerler de veriyoruz. 

Değirmenciler, eklenen mikro besinlerin 
halk sağlığı için ne kadar önemli olduğu ve 
hassas ön karışımları en iyi nasıl saklayıp 
işleyecekleri konusunda daha fazla bilgi 
aldıklarında, un zenginleştirme konusunda 
bizim kadar tutkulu bir hâle geliyorlar.

İki yıl içerisinde Mühlenchemie 100. yılını 
kutlayacak. 2023 yılına kadar hangi plan 
ve projeler uygulanacak?
Şu anda gücümüzü koronavirüsün yarattığı 
sıkıntıların üstesinden gelmek için 

kullanıyoruz. Ancak kesin olan bir şey var: 
her seviyede dijital iletişimi, diyaloğu ve 
bilgi transferini ilerletmeye devam edeceğiz. 
Doğal olarak da bir yandan da uluslararası 
ağımızın ve teknoloji merkezlerimizin 
genişlemesi için çalışıyoruz. 

Volkmar Wywiol, bu ilgi çekici sohbet için 
teşekkür ederim. Una olan tutkunuz ya da 
sizin deyiminizle takıntınız apaçık ortada. 
Mühlenchemie’nin küresel değirmencilik ve 
fırıncılık endüstrisine yönelik faaliyetlerini 
ilgiyle takip etmeye devam edeceğiz. 
FlourWorld Müzesi’ni kurduğunuz ve 
Değirmencilik Onur Listesi’nin kuruluşunu 
desteklediğiniz için teşekkür ederiz.

Değirmencilik Onur Listesi’ne 
bir aday öner
Değirmencilik alanında önemli 
bir katkı yapmış ya da şu anda 
yapmakta olan birini tanıyorsanız, 
bu katkı ister araştırma ve/veya 
geliştirme yoluyla, eğitimde veya 
öğretimde donanım temini, un veya 
diğer öğütülmüş ürünlerin üretimi, 
perakendeciler ve/veya tüketicilerle 
etkileşim, güvenlik ya da çevresel 
etkideki gelişmeler (bu sonsuz bir 
liste) olsun fark etmez, o kişinin 
gösterdiği çabalar için tanınması 
gerektiğini düşünüyorsanız, o zaman 
Değirmencilik Onur Listesi için 
değerlendirilmesi için lütfen o kişiyi 
aday gösterin. 

İlk aday, FlourWorld Museum’ı 
geliştirerek endüstriyi tanıtmanın 
yanı sıra dünya çapında un gelişimine 
önemli katkılarda bulunan Volkmar 
Wywiol (onunla yaptığımız röportajı 
bu sayfada görebilirsiniz).

Bu ödül için bireyler, şirketler, 
kuruluşlar veya hükümetler tarafından 
verilen adayları değerlendirmek 
üzere değirmencilik endüstrisinden 
gelen 15 temsilciden oluşan bir 
kurul oluşturuluyor. Adayların 
değerlendirmeye alınması için 
hâlâ çalışıyor veya yakın zamanda 
emekli olmuş olması gerekir.

Aday gösterme için e-posta 
yoluyla başvuru formu istenmesi 
gerekmektedir. Başvuruya ek bilgiler 
ve referanslar da eklenmelidir. Her 
yıl 20 Mart Dünya Un Günü’nde 
bu liste için bir veya muhtemelen 
iki kişi seçilecek. Lütfen öncelikle 
info@perendale.co.uk adresine bir 
e-posta gönderin.
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Fabrikada yapılan 
iyileştirmelerle sürdürülebilir 
geleceğe destek

Yem katkı maddeleri üreten bağımsız bir üretici 
olan Anpario PLC, İngiltere’deki üretim 
tesisinde birtakım iyileştirmeler yapmak üzere 
500 bin sterlin değerinde yatırım yaptı.

Bu yılın başlarında başlayan proje, üç aşamadan 
oluşuyor: ana üretim hatlarından birinde bulunan karıştırıcı 
ve paketleme sistemi arasına yeni bir aktarım sisteminin 
kurulması, tam otomatik bir palet işleme sisteminin 
kurulması ve sahadaki depolama kapasitesini de artıracak 
yenilikçi bir sarmal ve yuvarlak haznenin kurulması.

 “Projenin amacı, şirketin karbon ayak izini azaltırken 
operasyonel verimliliği daha da artırmaktır.” diye 
açıklıyor, Anpario’nun operasyon müdürü Shane Bailey. 

 “Örneğin, yeni aktarım sistemi, ürünleri mikserden 
paketleyiciye aktarırken enerji tüketimini yüzde 90’a 

varan oranda ve fabrika içinde o hattın işletilmesinden 
kaynaklanan atık miktarını yarı yarıya düşürdü.

“İyileştirmeler yalnızca çevresel etkiyi azaltmıyor, aynı 
zamanda çok daha verimli çünkü iyileştirilmiş hat önceki 
sistemden sekiz kata kadar daha hızlı çalışır.” diyor, Bailey.

“Tesise tamamen otomatik bir palet işleme sistemi 
eklendi. Bu, satıştaki artışı karşılamak için son beş yılda, 
Orego-Stim ve Anpario’nun asit bazlı öbiyotik (ABE) 
çeşitleri gibi tesisteki ürünlerimizin üretim kapasitesini 
artırmak amacıyla alınan önlemlerden ve yapılan 
iyileştirmeden biri.” diye açıklıyor, Bailey.

Bu yatırım, Anpario’ya kalite güvence hedeflerini 
ilerletmek ve operasyon ekibinin sağlık ve güvenliğini 
arttırmak gibi başka avantajlar da sağladı. 

Proje ayrıca şirketin çevre üzerindeki etkiyi en aza 
indirmeyi amaçlayan, her bölümden bireylerin yer aldığı 
‘Yeşil Ekip’ in hedeflerini destekliyor. Projenin son 
aşamasının 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

“Anpario, operasyonlarımızın çevresel etkisini 
azaltmaya kararlı ve çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve 
paydaşlarımızın bizden beklediklerini karşılamaya yönelik 
ara hedefler üzerinde çalışıyor.” diyor, Bailey.

“Çalışanlarımızın fabrika içinde kullanılan enerjiyi 
azaltmaya ve korumaya yönelik çabaları sayesinde 
ve operasyonlarımızı çevreye duyarlı ve gelecek için 
sürdürülebilir hale getirmeye yönelik devam eden 
yatırımlar sayesinde bu hedeflere ulaşacağız.”
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Birleşik Krallık üretimi arttırmak için 
çiftçilere 21 milyon sterlin veriyor

Birleşik Krallık’ta yaklaşık 4000 çiftçi, hükümetin 
Kırsal Verimlilik Küçük Hibeler (CPSG) 
planının üçüncü ve son turunda üretkenlik 
artıran donanımlar için verilen 21 milyon 

sterlinlik (28.35 milyon dolarlık) hibeden yararlanacak. 
Kırsal Ödemeler Kurumu, Kasım ayının sonunda başarılı 

başvuru sahiplerini alacakları ödüller hakkında bilgilendirdi, 
şimdi de çiftçilerden hibelerini kabul etmeden önce 18 Ocak 
2021 tarihine kadar GOV.UK kabul portalını kullanarak 
sipariş etmek istedikleri ürünlerin mevcut olup olmadığını 
teyit etmek için tedarikçileriyle konuşmalarını istiyor.

Program kapsamında çiftçiler, işletmelerin üretimlerini 
arttırırken zamandan ve paradan tasarruf etmesini 
sağlayacak çiftlik hayvanı izleme kameralarından hassas 
tarım teknolojisine kadar yeni ve yenilikçi donanımlara 
yatırım yapmaları için 3 bin ila 12 bin sterlin arasında bir 
hibe için başvuruda bulundu.

Başvuru sahiplerinin ödeme taleplerini 
göndermeden önce tüm ürünlerini satın 
alıp monte etmek için 31 Mayıs gece 
yarısına kadar vakitleri var. Bu son tarih, 
Koronavirüs salgının etkilerinin neden 
olabileceği olası gecikmelere müsaade 
etmek üzere iki ay daha uzatıldı. 

15 Aralık 2020 tarihinde yapılan duyuruya göre, program 
2018 yılında açıldığından beri program kapsamında 
üretimlerini arttırmak için teknolojiye yatırım yapan çiftçilere 
60 milyon sterlin ayrıldı.

CPSG programı kapanıyor olsa da hükümetin teknolojiye 
yatırım için vereceği destek Tarımsal Geçiş Planı’nda 
belirtildiği gibi devam edecek. Bu kapsamda hükümet, 
Çiftçilik Yatırım Fonu için yeniliği ve üretkenliği 
destekleyecek planlar geliştiriyor.

Bu fon ile işletmelere, üretkenliklerini artıracak ve çevresel 
faydalar ile diğer kamusal faydaları sunacak donanım, 
teknoloji ve altyapıya yatırım yapabilmeleri için hedeflenen 
destek sağlanacak.

Tarım yatırımının iki seviyesi
Çiftçilik yatırım fonlarının iki seviyesi bulunmaktadır:

• Çiftçilik Donanımı ve Teknoloji Fonu: Bu fon ile belirtilen 
ürünlerin satın alınmasına yardımcı olacak küçük hibeler 
verilecek.

• Çiftçilik Dönüşüm Fonu: Bu fon ile donanım, teknoloji 
veya altyapıya yapılacak daha büyük yatırımlar için 
verilen büyük meblağlı hibeler verilecek. Bu programın 
iş performansını dönüştürme imkânı olacağı düşünülüyor.

 “Üçüncü kez yapılan bu programa yapılan tüm uygun 
başvurular için fon sağlandığını görmek harika. Ben de 
tüm müşterilerimizi ürünlerinin son tarihten önce teslim 
edilebilmesini sağlamak için tedarikçileriyle erken iletişime 
geçmeye teşvik ediyorum.” diyor, Kırsal Ödemeler Kurumu 
Genel Müdürü Paul Caldwell.

“Yenilik ve teknolojinin tarım sektörü üzerinde gerçek bir 
etkisi var, bu nedenle ben de pek çok çiftçi için bu potansiyeli 
açığa çıkarmaya katkıda bulunduğumdan dolayı çok mutluyum.”

www.gov.uk/guidance/countryside-productivity-scheme
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COVID-19 kısıtlamalarına 
rağmen Paris’in en büyük 
değirmencilik tesisi kuruldu

Uluslararası alanda gerçekleştirilen SARS-CoV-2 
kısıtlamalarına rağmen, Omas, Paris’in en 
büyük buğday değirmeninin inşasına devam etti. 

“Programlama ve organizasyon becerileri, 
güçlü yanlarımız” diyor, İtalya’nın Padova şehrinde 
Giorgio delle Pertiche’de bulunan OMAS’ın CEO’su Luigi 
Nalon. Paris merkezli tesiste çalışan Omas ekibi, tecridin 
yarattığı problemlere rağmen değirmenin montajını 
tamamlayan 22 uzman bulunuyor. 

Sağlıklarını korumak adına tüm Omas operatörleri, 
Paris’e gitmeden önce Covid-19 testi oldu. Böylelikle, 
27 Temmuz 2020’de güvenli şekilde çalışmaya başladılar. 

Kasım ayının sonunda ve çalışmaların başlangıcından 
dört ay sonra, zaman çizelgesine uygun olarak bu devasa 
öğütme sisteminin yüzde 75’i tamamlandı. 

Şirket, devam eden salgın durumu düşünüldüğünde 
mükemmel bir sonuç ortaya çıktı diyor.

“Bunu, önceliği müşterinin değirmeni kararlaştırılan 
tarihte kurma hedefine ulaşmak olan yöneticilerin 
profesyonelliği ve montajı yapan kişilerin uzmanlığı 
sayesinde başarabildik.

“El sıkışması, bir sözleşmeden bile daha bağlayıcıdır! 
Omas’ta müşterilerimize mükemmel hizmet sunmak için 
anlaşmalarımıza uyuyoruz.” diyor, Nalon.
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G old Belt’ Branthma ve Raydon 
Değirmenleri’nden William Green, 
the Miller Dergisi hakkında bir 
makale yazdığında (4 Haziran 1894’te) 
42 yaşındaydı. Green, önce tarım alanında 
çalışmaya başladı ve sonra un satıcısı 
oldu. Daha sonra ise sadece un satışı 

değil, üretimini yapmaya karar verdi. 
Dolayısıyla, 1880’de, Suffolk’taki Raydon Değirmeni’ni kiraladı. 

Her ne kadar daha önce değirmencilikle ilgili bir tecrübesi olmasa 
da, kısa süre içerisinde Doğu Anglia’da ondan daha istekli bir 
başka değirmenci olmadığını kanıtladı.

1888 yılında o zamanlar gövde çarpmalı 
su çarkı ile sürülen beş çift değirmen taşı ile 
çalışan Brantham Değirmenleri’ni satın aldı. 
Değirmenlerin dış görünüşüne ait çizim, girişi 
nasıl göründüğünü iyi bir şekilde aktarıyor. 
Değirmenin ön yüzündeki koyu kırmızı 
tuğla işçiliğinin ortasına, küçük beyaz bir taş 
yerleştirilmişti. Üzerinde “I. P., 1778” yazılı 
basit bir ibare vardı. Green, değirmenin dışına 
dair çizimin solunda görüldüğü gibi, bir gözlem 
evi kurarak ve 24 metre yüksekliğinde bacanın 
içine şaftlı bir motor ve kazan dairesi ekleyerek 
değirmeni genişletti. 

Değirmen taşları, kaba unun dönüştürülmesi 
için düz merdanelerle desteklendi, değirmen 

birkaç yıl boyunca bir kombine sistem ile çalıştı. 
Green, işini sürdürmek ve büyütmek için valsli bir değirmenin 

kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyordu. En sonunda 
16 kilometreden daha az bir mesafede olan Ipswich’te bulunan 
ER Turner’dan dört hatlı bir vals değirmeni yapmasını istedi.

Valsli değirmen ile birlikte Turner’lar, sorunsuz ve düzenli 
devirlerle çalıştığı söylenen bir Jonval Türbini de kurdu. Ipswich’te 
St. Peter Works’te yapılan 2.7 metrelik ayna dişlisi görünürde bir 
buçuk ton ağırlığındaki bir metal parçası değil de bir oyuncak 
motorun krank miliymiş gibi kolay bir şekilde çalışıyordu.

Türbinin kurulumundan sonra, 12 beygir gücünde bileşik ışın 
tipi motorun daha az iş yapması gerekti. Bu motor, Wandsworth’daki 

Yazan: Mildred Cookson, Mills Archive, Birleşik Krallık

Suffolk, Brantham’da William Green’in ‘Gold Belt’ 
Vals Değirmenleri

Mills Archive’daki geçmişe ait değirmencilik dergileri

Bir Jonval Katalogu

Green’in “Gold Belt” Valsli Değirmenleri

Turner marka tozsuz sasör
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Wentworth tarafından yapılmıştı ve verimli bir motora sahipti. 
Motor ise bir Cornish kazanında üretilen buhar ile çalışıyordu.

Vals tesisi test edildi ve motor tek başına 24 saatte 120 çuval üretim 
yapılacak gücü üretiyordu. Bu, önceki üretim kapasitesinin saatte 
yalnızca dört çuval olduğu düşünüldüğünde hem değirmencilik tesisi 
hem de motor için ciddi bir testti. Hem de 120 çuvalın hepsi İngiliz 
buğdayının öğütülmüş halindendi.

Tahıl depolama
Depo, değirmenden sağlam bir duvarla ayrılmıştı, değirmenin 

kendisinden oldukça farklıydı.
Makale yazılırken, tahıl ve un depolama için başka bir bina, 

çizimde değirmenin sağ tarafındaki binaya dik olacak şekilde inşa 

ediliyordu. Stour Nehri üzerindeki mavnalara tahıl boşaltmak 
için nehrin kenarına kadar inilmesi planlanıyordu. 

 Tahıl, bir bant konveyör ile değirmene taşınacaktı. Nehir 
doğrudan Harwich ve kıyı şeridi ile etkileşim içerisinde olduğu ve iç 
kesimlerde Sudbury’ye kadar ulaşılabildiği için, Green, yabancı tahılı 
değirmenine Büyük Doğu Demiryolları’nın talep edeceği ücretten 
1 çeyrek şilin daha aza bir ücrete getirebileceğini düşünüyordu. 

Değirmenin gözlem evi, depo benzeri bir yapıdaydı. Otomatik 
olarak karıştırıldıktan sonra buğday, böğürtlenden daha büyük 
yabancı maddeleri ayıran, sarsıntılı bir eleğin üzerine düşüyordu. 
Bu elekten sonra buğday bir ‘Vibromotor’ tasnif makinesine 
geçiyordu, ardından bir kırma ve arpa silindirine ve son olarak 
da ‘Eureka’ dikey ayırma makinesi ve vibromotore geçiyordu.

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

www.ottevanger.com
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Vals sistemi
Vals sisteminin dört kırma ve 

sekiz redüksiyon valsi vardı. 
Kırma valsleri, 76 x 22 cm’lik 
valslerle donatılmış iki adet çiftli 
valsli değirmenden oluşuyordu. 
Sekiz redüksiyon valsi ise dört 
adet çiftli valsli değirmene 
verilmişti. Bir değirmende, 
valsler 38 x 20 cm idi. İki setin 
50 cm’lik valsler varken kalan 
setlerin boyutları 63 x 22 cm idi. 

Her bir valsli değirmen, 
besleme hunisinin biraz üzerinden 
geçen bir gövdenin içine boşaltım yapıyordu. İyi bir boşaltma 
ve yağlama sistemi nedeniyle, valsler ve ürünlerin dikkat çekici 
derecede soğuktu. Her bir valsli mil, uzun bir fosforlu bronz yatak 
içindeki bir yağ tabakası içinde hareket ediyor, yataklar boyunca 
yağın serbest dolaşımını sağlayan ustaca ama basit bir cihazla 
destekleniyordu.

Tek bir hat üzerinde duran valsli değirmenlerin, filizlenen çam ve 
üstteki çam gövdelerinin parlak tonu ile keskin bir rölyefe dönüşen 
cilalı maun muhafazalarının zengin tonları ile zenginleştiren güzel 
bir görünüm sağladıkları söyleniyordu. Valsli değirmenler, özel 
olarak kazılan bodrum katındaki çelik döşeme milleri ile tahrik 
ediliyordu. Dört mil, zemin kata, birinci kata ve ikinci kata ayrı 
ayrı güç sağlıyordu.

Sasörlerin bulunduğu birinci katta, iki tanesi çiftli olan dört adet 
Turner tozsuz sasör vardı. Eleklerin üzerindeki teneke tepsiler 
iyi çalışıyordu, döner hareketli fırça nazik ama etkili bir şekilde 

hareket ediyordu. Bir çerçevede, ilk üç kırma valsinin çıkardığı 
ürünler üzerinde çalışan, “elevatörler arası makaralı elekler” 
olarak bilinen tipte üç kırma eleği vardı.

Bu makaraların altında, kırıcılardan çıkan fazlalıkları ayıracak 
ve onları en uygun oldukları kırma valslere gönderecek üç adet 
popüler hava basınçlı ayırıcı vardı. Bir ‘Turner’ marka elek, atık 
redüksiyonlarındaki fazlalıklar üzerinde çalışıyordu. Bu katta, 
çöpler, iki sarmal helezon dişlisi aracılığıyla taşınan bir çift 
‘Turner’ marka paketleyici ile atılıyordu.

Chelmsford merkezli Christy Bros, değirmene bir elektrikli 
aydınlatma tesisatı kurdu, santralin yanında valsli zeminin 
köşesinde bir dinamo duruyordu.

www.millsarchive.org

Değirmenin kesitiChristy Brothers reklamı
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Rex Wailes Koleksiyonu

Şubat ayındaki Milling and Grain’deki köşe yazımda, Wakes & Lamb 
isimli değirmencilerin, Lincolnshire’daki Coleby Heath yel değirmeninde 
bir yelkeni değiştirirken çekilen 1900 yılına ait bir fotoğrafa yer vermiştim. 
Rex’e ait belgeler arasında, Rex, teknik danışman olarak Eski Binaları 
Koruma Derneği’nde çalışmaya başladıktan birkaç ay sonraya, 1930 yılı 
Mart ayına tarihli bir mektup bulmamız beni çok sevindirdi. Mektup bu 
değirmencilik şirketine aitti. Mektupta, iş güçlerinin sayısı ve coğrafi 
yayılımları ile birlikte 60 yıllık deneyimlerini gerekçe göstererek 
Rex’in uzman zanaatkarlar listesine dâhil edilmek istiyorlardı. 
Nottinghamshire, Newark-on-Trent’i adresinin bulunduğu antetli 
kâğıtta, yurtdışında ödüller kazandıkları ve aynı zamanda benim de şahsî 
tutkularımdan biri olan rüzgâr pompası da ürettikleri yazıyordu. Birleşik 
Krallık’ta rüzgâr motorları ve ABD’de Amerikan Yel Değirmenleri olarak 
bilinen bu basit yapılar, sulama amacıyla dünyanın dört bir yanına ihraç 
edilmişti. Elimizde bu makinelerin bulunduğu ve 1900’lerin başına kadar 
uzanan pek çok eski katalog.
Mektubun ve mektup kâğıdının tarihi bakımdan çektiği ilginin yanı sıra 
antetli kâğıtlar genellikle kendi başlarına sanat eserleriydiler ve biz de 
sahip olduğumuz geniş koleksiyona daha fazlasını eklemek istiyoruz. 
Sıklıkla yıllardır değişmeyen tasarımlara sahip bu antetli kâğıtlar, 100 yılı 
aşkın süredir mühendislik firmaları, değirmenler ve tedarikçiler tarafından 
kullanıldı ve fuar zamanları her zaman ilgi çekici oldular. Ne yazık ki 
bu antetli kâğıtların birçoğu artık yalnızca eBay’de bayiler aracılığıyla 
alınabiliyor, bu da girmeyi göze alamayacağımız bir pazar.
Rex’in koleksiyonundan ikinci bir örnek, yel değirmenlerinin iyi kurulmuş 
bir firmanın simgesi olarak ne kadar popüler olduğunu gösteriyor. 1949 
yılı Aralık ayı tarihine ait kâğıtta, neredeyse 100 yıl önce kurulmuş olan 
Smithdale and Sons’a yer veriyor. Smithdale and Sons, sadece demir ve 
Pirinç kurucuları değil, aynı zamanda mühendisler, değirmen ustaları, 
su tedarikinde ve bataklık ve bataklık arazilerin drenajında uzmanlaşmış 
elektrik yüklenicileriydi.
Ben sadece telefon numaralarının (Acle 71) artık çalışmadığını varsayabilirim!

Edebiyat Adamı
Yazan: Mildred Cookson, Mills Archive Vakfı, Birleşik Krallık
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Omas, Orta Avrupa’da ilk ‘Flexy Mill’ fabrikasını kuruyor

Romanya’nın 
Neamt 
bölgesine 
kurulmuş 

olan Omas’ın yeni 
gıda kompleksi tesisi, 
2021 yılında faaliyete 
geçecek. 

24 saatte 150 tonluk 
üretim kapasitesine 
sahip öğütme tesisi, 
öğütme akış şeması 
üzerinde tahıl kalitesine göre değişiklikler yapılmasını 
sağlayacak, böylelikle otomatik olarak çeşitli nihai 
ürünlerin üretilmesini mümkün kılacak. Tüm bunlar, 
Fexy Mill, Direct Drive (DD) ve Omas Drive System 
(ODS) teknolojileri sayesinde gerçekleştirilebiliyor.

Sistemin yönetimini daha da kolaylaştırarak ve 
maliyetleri azaltarak Omas, bitmiş ürün yelpazesinin 
genişletilmesine olanak tanıyan ayırt edici unsurlara 
sahip özel bir tesis geliştirebildi.

Yeni öğütme tesisi, her biri kendine özgü tane 
boyutuna ve özelliklere sahip altı tür kabuğu 
çıkarılmış buğday ve üç çeşit un üretebilecek.

DD ve ODS sistemleri sayesinde Omas, öğütme 
işlemi sırasında valsli değirmenlerdeki temel öğütme 
parametrelerini değiştirebiliyor.

Ayrıca, hem valsler 
arasındaki mesafeyi 
hem de vals çalışma 
pozisyonu ve kesme 
hızı gibi diğer öğütme 
parametrelerini ve 
öğütme merdaneleri 
arasındaki farkı da 
değiştirebiliyor. 

Bunlar, hammadde 
kalitesi değiştiğinde 
ve müşterilerin değişen 

ihtiyaçları nedeniyle çok farklı ürünler ve yüzdeler 
gerektiğinde değirmencilik için temel hale gelen 
çok önemli unsurlardır. 

“Bu sözleşmeden onur duyuyoruz, müşterimizin 
sunduğumuz teknolojinin eşsiz potansiyelini anlamasından 
da çok memnunuz. Bu Flexy Mill’i, gelecekte transmisyon 
kayışlarını ve bu kayışların neden oldukları sorunları 
aşmak için Direct Drive makineleri seçecek olan Orta 
Avrupa’da kurulacak değirmenlerin ilki olarak görüyoruz!” 
diyor, Omas’ın Ticari Müdürü Pietro Barbalarga. 

Ticari misyonda yer alan Baş Değirmenci Sergio 
Dipasquale şöyle diyor: “DD teknolojisi sayesinde büyük 
ölçekli dağıtımın gerektirdiği esnekliği ve yüksek verimi 
elde edecek, müşterinin taleplerine özel, özel yapım bir 
öğütme tesisi. Biz de bu yeni meydan okumaya hazırız!”
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Blockchain ve tarım-gıda pazarı

Blockchain, 2018’deki pazar değerinin neredeyse 
yarısını 2020’de kaybederek düşüşe geçti. Ancak 
bu düşüşün iyi tarafı, endüstriyel uygulamaların, 
özellikle de Tarım-Gıda pazarındaki uygulamaların 

dayanıklılığı oldu. 
Teknoloji pazarında küresel bir danışmanlık şirketi olan 

ABI Research’ün beklentisine göre, endüstriyel Blockchain 
gelirleri önümüzdeki 5 yıl içinde 6 kat artarak 2025 yılına 
kadar 2.1 milyar ABD dolara ulaşacak. Bu analiz, yakın 
zamanda tamamlanan Endüstriyel Uygulamalarda Blockchain 
raporlarından birinden alındı: 

 “Tedarik zinciri uygulamaları, en büyük etki ve başarısını 
tarım-gıda endüstrisinde gösterdi.” diyor, ABI Research’te 
Dijital Güvenlik Araştırma Müdürü olarak görev alan 
Michela Menting.

 “Dijital dönüşüm çabaları ve Nesnelerin İnterneti (IoT) 
teknolojileri ile birlikte, blockchain temelli çok sayıda 
platform, üretim aşamasına geçiyor, böylece imalat, 
perakende ve kamu hizmetleri pazarlarında benimsenme 
yolunu açıyorlar.

 “Taşımacılık, nakliye, dağıtım ve depolama, özellikle 
tedarik zinciri yönetimi, lojistik, konum ve izleme, varlık ve 
envanter yönetimini ilgilendirdikleri için Blockchain’in temel 

unsurlarıdır” diyor, Menting.
Blockchain pazarı hâlâ oldukça genç ve küresel gelirleri de 

oldukça düşük, gerçekten de blockchain pazarın küresel geliri 
2020’nin sonunda 374 milyon ABD doları seviyesinde kaldı. 
Endüstriyel uygulamalar, Ar-Ge’den daha yeni çıkıp üretime 
girmekte. 

Bu, IBM, Microsoft, Oracle ve SAP gibi büyük kurumsal 
BT sağlayıcılarının desteği ve altta yatan Ar-Ge olmadan 
mümkün olmazdı. Bu sağlayıcılar, uygulamaları oluşturmak 
ve geliştirmek için Blockchain altyapısı sunarlar ve ayrıca 
çeşitli konsorsiyumlar ve dernekler aracılığıyla ekosistem 
desteği sağlarlar.

“Blockchain’in Endüstri 4.0 hareketi ve ilgili teknolojiler 
doğrultusunda endüstriyel pazarlara gerçek katma değer 
sunabileceğine şüphe yok.” diyor, son olarak Menting.

Bu bulgular, ABI Research’ün Endüstriyel Uygulamalarda 
Blockchain uygulama analizi raporundan alınmıştır. Bu rapor, 
şirketin, araştırmaları, verileri ve ABI içgörülerini kapsayan 
Dijital Güvenlik araştırma hizmetinin bir parçasıdır. Kapsamlı 
birincil görüşmeleri temel alarak Uygulama Analizi raporları, 
tek bir pazara veya coğrafyaya odaklanabilecek belirli bir 
uygulama için önem arz eden pazar eğilimleri ve faktörler 
hakkında derinlemesine bir inceleme sunar.

PCE
PELLETING CONSUMABLES EUROPE

YOUR PARTNER IN  
TOP-QUALITY RING DIES 

available for all major pellet press brands

WWW.PCE.EU

Scan the QR-Code  
to find your die!
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IFIF ve FAO’dan Yem Sektörü için 
yeni bir İyi Uygulamalar kılavuzu 

Uluslararası Yem Endüstrisi Federasyonu (IFIF) ve 
Birleşik Devletleri’nin Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 
2020 ortak yıllık toplantılarında Yem Sektörü için 
İyi Uygulamalar: İyi Hayvan Beslemeyle ilgili Gıda 

Standartları Uygulamaları Kodu’nu Gerçekleştirmek isimli yeni 
bir kılavuz yayınladı.

İlk kez 2010 yılında yayınlanan bu kılavuz, üretim düzeyinde 
bilgiyi artırmak ve yem güvenliğini iyileştirmek için değerli bir 
araçtır. Dünya çapında birçok ülkede yaygın olarak tanınmakta 
ve kullanılmaktadır. Bu ikinci basım, bu kılavuzun tamamen 
gözden geçirilmiş, güncellenmiş ve genişletilmiş halidir, yem 
üretimindeki son gelişmeleri inceler ve en güncel bilimsel ve 
teknik bilgileri kullanır.

Kılavuzun amacı, İyi Hayvan Beslemeyle ilgili Gıda 
Standartları Uygulamaları Kodu’nun gereksinimlerine uygun 
olarak yem değer zinciri boyunca tüm paydaşlara kapsamlı bilgi 
ve uygulamalı kılavuzlar sağlamaktır. 

Bu Kod’un uygulanması, uluslararası yemin ve hayvansal 
ürünlerin ticaretinin genişletilmesi için önemli bir adımdır. Yem/gıda 
ihraç eden ve ithal eden ülkeler, hayvansal yemi ve ürünleri daha 
büyük oranda ve daha güvenli şekilde satın alabilirler ve satabilirler.

Bu kılavuz, yem fabrikalarının yöneticilerine, bir bütün olarak 
yem endüstrisine ve tarla içi yem karıştırıcılarına ve üreticilerine 
rehberlik etmeyi amaçlıyor. Bu kılavuz ayrıca özellikle de yem 
denetimi ile uğraşan ulusal makamların kendi denetim rolleri 
için değerli olacaktır. Aynı zamanda bir eğitim kılavuzu olarak 
kullanılabilir ve ulusal yem dernekleri kurmak için bir rehber 
görevi görebilir.

IFIF Başkanı Daniel Bercovici şunu vurguluyor: “Bu 
kılavuz, IFIF ve FAO arasında uzun süredir devam eden, 
güçlü işbirliğinin temel bir sonucudur ve hayvansal gıdanın 
sürdürülebilir üretiminde kilit bir unsur olan yem güvenliği 
teşvik edecek önemli bir araçtır. Gıda güvenliği ve insan sağlığı 
için ve ayrıca hayvan sağlığı ve refahı için bir ön şarttır.”

FAO’nun Hayvan Üretimi ve Sağlık Bölümü’nde Hayvansal 
Üretim Sorumlusu Daniela Battaglia şöyle diyor: “FAO ve 
IFIF’in uzun süreli bir ortaklığı vardır.

“FAO ve IFIF birlikte ticarete erişimin, gelir yaratmanın 
ve sürdürülebilirliğin bir bileşeni olarak küresel 
düzeyde yem güvenliğini teşvik etmeye 
çalışıyor. Aslında yem, gıda zincirinin ayrılmaz 
bir parçasıdır ve yemin güvenliği paylaşılan 
bir değer ve paylaşılan bir sorumluluk olarak 
kabul edilmiştir.”

IFIF’in Yönetici Müdürü Alexandra de 
Athayde’e göre, “Bu yeni kılavuz, aynı 
zamanda IFIF Kapasite Geliştirme Eğitim 
Programı’nın ve IFIF yem güvenliği 
e-öğrenme kursunun temelini oluşturuyor. 
Hem IFIF hem de FAO’nun beklentisine 
göre, bu kılavuz sürekli gelişen bir sektörün 
beklentilerini karşılayacak ve sürdürülebilir gıda üretimini 
sağlamak ve büyüyen bir dünya nüfusunun gıda ihtiyacını 
karşılamak için rol ve sorumluluklarını yerine getiren üreticileri 
desteklemek için temel bir araç olmaya devam edecek.”

Bu yeni kılavuza, IFIF ve FAO’nun İnternet siteleri üzerinden 
aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

https://ifif.org/our-work/project/ifif-fao-feed-manual/
www.fao.org/documents/card/en/c/cb1761en

The ThermoNox system is an eco-friendly way of killing insects in all stages of their development. 
It’s an e� ective long-lasting solution for buildings, rooms or machines. The NEW ThermoNoxilo 
will bring the same hygiene benefi ts for your fl our silos / bins. 

Pest control and sanitation using only heat
Developed and proven by hands-on millers

  non-toxic
  effective
  ATEX certified
  visible results
  flexible
  all seasons
  used worldwide

www.thermonox.deinfo@thermonox.de
ThermoNox GmbH | Hauptstraße 1 | 85296 Fahlenbach, Germany

INQUIRE NOW - equipment, applications and consulting available

  reliable pest  control
  improves silo hygiene
  ATEX zone 21 certifi ed
  world patent

World
first!

Successful
since
1998
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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
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Amerika Birleşik Devletleri’nde COVID-19 endişelerinin sonucunda 
birkaç etkinlik ertelenmeye devam ederken, İnternet üzerine 
taşınırken veya tümüyle iptal olurken, Teksas A&M Üniversitesi 
(TAMU), Yem ve Evcil Hayvan Yemleri Ekstrüzyonu Üzerine 30. 
Yıllık Uygulamalı Kısa Süreli Kurs’un 1-5 Şubat 2021 tarihlerinde 
İnternet üzerinde CANLI olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. 

Bir hafta sürecek Yem ve Evcil Hayvan Yemleri Ekstrüzyonu 
Üzerine Uygulamalı Kısa Süreli Kurs, çalışanlar, sektör 
temsilcileri ve danışmanlar tarafından verilecek ve Teksas A&M 
Üniversitesi’nde 1-5 Şubat 2021 gerçekleşecek. Programda, 
kuru ekstrüder, genişletici, tek ve çift vidalı ekstrüder gibi 
farklı ekstrüzyon sistemleriyle ilgili bilgi verilecek. Yeni yem 
değirmenlerinin tasarlanması ile taşıma, kurutma, öğütme, 

koşullandırma ve yem karıştırma ekipmanlarının seçilmesi gibi 
konular da anlatılacak. Evcil hayvan yemlerinin üretimi, tam yağlı 
soya küspesi hazırlama, yan ürünlerin ve ikincil kaynakların geri 
dönüştürülmesi, yağları, sindirileri ve koruyucuları püskürtme ve 
kaplama, kapsüllenmiş bileşenlerin kullanımı ve ön karışımların 
hazırlanması da incelenecek.

Başvurularda ilk gelene öncelik verilecektir. Daha fazla bilgi, 
programlar ve başvuru formları için iletişime geçiniz:

Mian N. Riaz, Ph.D, CFS
Gıda Çeşitliliği Alanında Profesör
Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü
Profesyonel ve Sürekli Eğitim
Teksas A&M Mühendislik Deney İstasyonu (TEES)
Ekstrüzyon Teknolojisi Programı
Teksas A&M Üniversitesi
College Station, TX 77843
Tel: 979-845-2774; E-posta: mnriaz@tamu.edu
https://teesedge.tamu.edu/extrusion/

Avrupa Birliği, dünyadaki birçok ülke için önemli ve kazançlı bir 
pazardır, AB gereksinimlerine uygunluğun sağlanması da ticaret için 
önem arz eden bir konudur. Ulusal ve bölgesel gıda kanunlarında 
sıklıkla temel olarak kullanılan mevzuatı ile AB, etkili gıda kanunu 
ve ilgili kontrol sistemlerinin kurulmasında da liderdir.

Gıda kanunun etkisi, tarımsal gıda endüstrisinin her bir yönünü 
etkiliyor, bu da bu konuyu sektörde çalışan herkes için alakalı 
hale getiriyor. Katılımcılara AB Gıda Kanunu bilgileri konusunda 
yardımcı olacak bu kurs, İnternet üzerinden kısa video eğitimleri 

ile birlikte ilgili temel materyaller ve destekleyici materyaller 
aracılığıyla AB Gıda Kanunu’nun tarihi gibi gıda kanunlarıyla 
ilgili çeşitli yönleri inceliyor. 

Bu kurs, katılımcılara AB Gıda Kanunu’nun temel ilkelerini 
anlatıyor ve bu kanunun faaliyet gösterdiği alanı, onu yönlendiren 
düzenlemeleri ve yasaların ortaya çıkma şekillerinden bahsediyor. 
Ayrıca, AB Gıda Kanunu’nda bilimin yeri keşfediliyor, mevcut 
prosedürlere ne gibi gelişmelerin yol açtığı özetleniyor. Bahsedilecek 
konular arasında, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin rolü ve şu 
anki faaliyetler, gelecekte nereye gideceği ile ilgili tahminler ve Yem 
ve Gıda Güvenliği Uyarı Sistemi’ne uyum ve gelişimi gibi konular 
da var.

Kurs, Birleşik Krallık’ta bulunan Reading Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilecek ve 9 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.

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

Kursta ABD değirmencilik endüstrisine genel bir bakış sunulacak 
ve buğday üretimi, tedarik ve talep, buğday sınıfları, kullanımları 
ve temel buğday kimyası, buğday temizleme ve koşullandırma gibi 

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

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

Yem ve Evcil Hayvan Yemleri Ekstrüzyonu Üzerine 
30. Yıllık Uygulamalı Kısa Süreli Kurs - 1-5 Şubat 2021

AFTP Knowledge Nuggets – AB Gıda Kanunu

IAOM – KSU Un Değirmenciliğine Giriş Kursu

EĞİTİMİ
Değirmencilik
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•  Increases feed intake and 
supports digestibility

•  Helps to maintain fl avor profi le 
across diet changes

•  Benefi cial for all stages of growth 
and development

•  No negative side effects or 
withdrawal periods

• Increases profi tability

The Power 
of Phytogenics!

digestarom.biomin.net

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

digestarom.biomin.net

Naturally ahead

Yem imalatçıları için 
Çevrim İçi Değirmencilik 
Okulu’na hemen kaydolun

Yem imalatçıları için Çevrim İçi Değirmencilik Okulu’nun 
(OMS) 2021 Kış Kursu’na katılmak için hala geç kalmadınız.
12 haftalık kursa şimdi katılacak kişilere, kaçırılan haftalık 
seansları talep üzerine tekrarlama hizmeti sunuyoruz.

Kursu tamamlayanlara, katılımlarını kanıtlamalarını sağlayacak bir 
Başarı Sertifikası veriyoruz. Kursun tamamının ücreti 360 USD (tekli 
seanslar ise 40 USD karşılığında sunuluyor). Kayıt ve kurs bilgileri 
için www.onlinemillingschool.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Karıştırma İşlemleri
OMS’nin son sürümünde “Karıştırıcılar ve Karıştırıcı Tasarımı” 

ve “Karıştırma İşlemleri: Karıştırmada dağılımı ve homojenliği 
etkileyen faktörler” konuları işlendi.

İki saatlik sunumun ilk kısmında Ottevanger’dan Roy Kazen 
karıştırma sürecinde dikkat edilecek noktalar, ana karıştırıcı türleri, 
şekilleri ve karıştırma ilaveleri gibi konuları içeren “Karıştırıcılar 
ve Karıştırıcı Tasarımı” konusundan bahsediyor.

Bay Kazen konu hakkında, “Karıştırma, normalde birbirinden 
bağımsız olan ayrı malzemeler arasında dış kuvvet yoluyla bağ 
kurulmasının bir yöntemi olarak görülebilir,” diyor.

“İstenen şey homojenliktir. Ancak akışkan olmayan malzemeler 
karıştırılırken genelde homojenlik elde etmek zordur ama imkansız 
değildir.”

Bu sürümün ikinci kısmında yem değirmeni sahibi ve yem 
değirmeni mühendislik danışmanı Ryan Celis, “Karıştırma İşlemleri: 
Karıştırmada dağılımı ve homojenliği etkileyen faktörler” konusunu 
inceledi. 

Bay Celis konuşmasında bu karmaşık sürecin homojenlik 
testi, karıştırmanın hatasız olup olmamasını etkileyen faktörler 
ve karıştırıcı tasarımıyla ilgili dikkat edilecek noktalar gibi 
değirmencileri ilgilendiren kısımlarını ayrıntılı bir biçimde ele alıyor.

Bay Celis’in yıllarca sektörümüzün ön cephelerinde çalışarak 
elde ettiği deneyimler, bu sektörün nasıl işlediğine dair emsalsiz 
bir anlayışa sahip olmasını sağlıyor.

Bay Celis, “Karıştırıcının temel işlevi serideki her yem 
numunesinin protein, enerji, vitamin ve mineral gibi besinsel 
değerler açısından dengeli olmasını sağlamak,” diyor.

Milling and Grain dergisinin önümüzdeki sayılarında her iki 
sunumla ilgili daha kapsamlı raporlar yayımlanacak; bu iki sektör 
liderinin bilgilerinden eksiksiz biçimde yararlanmak için bizi takip 
edin.

Sitemize henüz göz atmadıysanız kayıt ve kurs bilgileri için 
www.onlinemillingschool.com adresini ziyaret edin.
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ÜRÜN ODAĞI
Ocak 2021
Milling and Grain’in her sayısında 
değirmencilik sürecinde zamandan ve 
paradan tasarruf etmenizi sağlayacak 
ürünlere göz atıyoruz.

Holmen NHP300 Pelet Dayanıklılık 
Test Cihazı
The Holmen NHP300 Pelet Dayanıklılık Test Cihazı 
yoğun çalışan, kaliteye odaklı değirmenler için ideal.
Numuneler üretim hattından otomatik olarak alınıyor, test ediliyor, 
tekrar alındığı hatta bırakılıyor ve NHP300 kontrol yazılımına ya 
da mevcut değirmen yönetim yazılımınıza, test aşamasında 
değirmen operatörünün manuel girdileri olmaksızın bir PDI 
sonucu gönderiliyor.
Proses hattından numune alınması, 
değişikliklerin üretimi azami düzeye 
taşıyacak bir noktada yapılmasına imkan 
veriyor, masrafları ve atıkları azaltıyor, pelet 
kalitesini koruyor.
PDI’nin yanı sıra toz/ince tane miktarı da 
hesaplanabiliyor.
Tek bir NHP300 ile dörde kadar pelet hattı 
test edilebiliyor ve numunelerin tekrar 
alındığı hatta bırakılması seçeneği de 
sunuluyor.

Ocrim FLP-FLP/X yüksek basınçlı hava filtresi
FLP özellikle besleme hunileri, mahfazalar ve ambarlar 
gibi tekli noktaların havalandırılması için kullanılıyor. 
FLP’nin kullanılabilen mekan ve filtrelenmesi gereken 
yüzeyleri temel alan dört farklı versiyonu bulunuyor. 
Filtreleyici borularda kullanılan kumaş ince tozun azaltılması 
açısından çok uygun. Bu borular yüksek basınçlı havanın 
püskürtülmesiyle temizleniyor. Sıkıştırılmış hava üst kısımda 
bulunan depoda toplanıyor.
Dahili elektronik zamanlayıcı 
temizleyici hava akımlarının 
ayarlanmasına imkan 
veriyor. FLP’nin kendine 
özgü şekli bakımı ve teftişi 
kolaylaştırıyor. Filtre, filtreleyici 
boruların verimliliğini ve 
durumunu değerlendiren bir 
basınç ölçerle donatılıyor. Bu 
tür filtrelerin hem kaplamalı 
hem paslanmaz çelik 
versiyonları bulunuyor.

Omas Industries:  
Hava kilitli valf Virgilio
Kaynak işleminden geçmemiş, küre şeklinde 
sağlam bir dökme demir iskelete sahip olan hava 
kilitli valf Virgilio’da dahili bir rotor da bulunuyor. Hava kilitli valf 
Virgilio, eşleme konusundaki yüksek hassasiyeti sayesinde hava 
dağılımını büyük ölçüde azaltıyor ve havalandırılmış ürünü 
pnömatik havadan ayırma konusunda mükemmel. Bu valf 
gerektiğinde cam gözetleme delikleri ve küçük döngülü gaz 
yıkayıcılarla donatılabiliyor.
Hava kilitli valf Virgilio’nun teknik özellikleri arasında küre şeklindeki, 
boyanmış dökme demir iskelet, centre starlı boyanmış karbon 
çelik bir motor ve statik gövdeyle kusursuz 
eşleştirme sağlayan doğrultulmuş dış 
rotor kenarları bulunuyor. İç kısımda 
kaynak yapılmamış olması, valfte bulunan 
gözetleme deliğinden teftiş edilebilen 
mükemmel bir temizlik yapılabilmesini 
sağlıyor. Hava kilitli valf Virgilio motorlu 
ve motorsuz halde satın alınabiliyor.

Ottevanger: Progress MonoRolls HE  
Ottevanger’ın Progress MonoRoll HE ürünü son 
derece stabil, sağlam ve dengeli bir peletleyici. 
Patenti kısmen alınmış bu yenilikçi ürün, eşsiz bir 
fiyat-performans oranı sağlıyor. Bu teknoloji konsepti mekanik 
güçlerin ağır ana yataklara ve ara millere eşit biçimde 
dağılmasını garanti altına alıyor. İki aşamalı tahrik sistemi, 
V-kayışları ve zamanlama kayışlarıyla çalışıyor. 
Sağlam RS kasası dengeli tahrik sistemiyle birleşerek 
üretim sırasında stabil ve titreşimsiz bir peletleyici 
kullanılmasını garanti altına alıyor. 
Bu da MonoRoll’u daha verimli hale 
getiriyor. Yeni geliştirilen Yüksek Verim 
(HE) yelpazesi daha yüksek performans 
ve daha hijyenik bir tasarımın yanı 
sıra daha düşük enerji tüketimine 
odaklanıyor. Yeni HE ürün yelpazesi 
bütün bakım alanlarına mükemmel 
erişim sağlıyor. Ottevanger HE ürünleriyle 
işi bir adım ileri götürüyor.

Yemmak: Kubur Filtre
Yemmak’ın Kubur Filtresi malların kamyonlardan 
hammadde alım birimlerine boşaltılması sırasında 
ortaya çıkan tozun yayılmasını engellemek 
üzere tasarlandı. Giriş haznesinin yanlarına 
sıralanan filtreler bir pervane yardımıyla havayı filtreleyici 
kumaşın içinden geçecek şekilde emiyor ve toz filtreleyici 
kumaşta kalıyor. Havalandırma tamamlandıktan sonra belirli 
aralıklarla filtreleyici kumaşlara patlaç valflerle sıkıştırılmış 
hava uygulanıyor. 
Filtreleyici kumaşlar 
temizlendiğinde tozlar 
geri dönüştürülerek 
giriş haznesi aracılığıyla 
yeniden sisteme salınıyor.
İlgili bütün çevre ve 
insan sağlığı konuları 
Yemmak için öncelikli ve 
bu durum Kubur Filtre’nin 
tasarımına yansıyor.

www.tekpro.com

www.yemmak.com

www.ottevanger.com

myMAG.info/e/1025

myMAG.info/e/1026

myMAG.info/e/1027

myMAG.info/e/1028

www.omasindustries.comwww.ocrim.com
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Geçtiğimiz yıllarda organik tahıllı ve çok tahıllı unlu mamul 
tüketimi yaklaşık yüzde 60 arttı. Ancak bu gelişme kurumsal 
kampanyaların değil, tamamen kendiliğinden gelişen bir sürecin 
sonucu.

Un üretmek ve karıştırmak için en çok kullanılan ürünler iki 
kategoriye ayrılabilir.

Bu grupların ilkinde durum buğdayı, yumuşak buğday, çavdar, 
kamut, kavuzlu buğday, arpa, yulaf, karabuğday ve mısır 
bulunuyor. Bu tahıllarla ekmek, kuru makarna, taze makarna, 
bisküvi, tatlı, pizza ve diğer standart ürünlerin yapımına uygun 
tam buğday unu ya da farklı türde unlar elde edilebiliyor.

İkinci gruba bezelye, nohut, mercimek, bakla, fasulye, vb. gibi 
baklagiller dahil. Bu baklagillerin öğütülmesinden elde edilen 
unlar çorba, humus ya da kraker yapmak üzere kullanılabilen 
kuru unların üretimi için kullanılıyor. Yüksek protein içeriği 
sayesinde bunların farklı unlarla karıştırılmasıyla alternatif 
gıdalar, hatta ikameler (vegan biftekler) üretilebiliyor.

En sevilen ürünler
Günümüzde süpermarket raflarında hiç olmadığı kadar çok 

tam buğdaylı ve vegan ürün bulunuyor ve bu ürünler bizlerin 
masasında bile gitgide daha popüler hale geliyor. Tüketimdeki 
artışın iki sebebi var ve bunların ilki sağlık.

Bugün tam buğday ve vegan ürünler çok revaçta. Hatta önde 
gelen gıda şirketleri bir süredir bu ürünleri üretim hatlarına ve 
pazarlama kampanyalarına dahil ediyor. 

Sağlığın yanı sıra çoklu etnik yapı faktörü de etkisini gösteriyor. 
Toplumlarımız gitgide daha çok etnik gruptan oluşmaya başlıyor 
ve dünya pazarları bu değişime ayak uyduruyor. Aynı ortamda 
toplanan etnik gruplar değerlerini, yaşam tarzlarını, geleneklerini 
ve mutfak alışkanlıklarını da yanlarında getiriyor. 

Öğütme sanatı
Konu tahıl ve baklagilleri öğütmek olduğunda en iyi 

ekstraksyon yüzdesiyle en iyi öğütülmüş ürünleri nasıl elde 
ederiz? Hem tahıllar hem baklagiller çok farklı şekillere, sertlik 
derecelerine ve özgül ağırlıklara sahip. 

Öğütme sanatı en iyi ekstraksyon yüzdesiyle en iyi öğütülmüş 
ürünleri elde etmek anlamına geliyor. Bu yüzden valslerin 
karakteristikleri öğütülecek ürüne uygun olmalı.

Aşağıda farklı karakteristiklere sahip unlar üretmek için hayati 
olan etkenlerin listesini bulabilirsiniz.

Bu etkenlerin ilki, yani santimetre başına oluk sayısı, irmik 
ebadını ve öğütme sırasında üretilen un miktarını belirlerken 
işleme açısı ekstrakte edilen irmik yüzdesini ve ebadını belirliyor.

Üretilen irmik ya da un yüzdesi ve/veya öğütmeyle elde edilen 
kepek ebadı öğütme pozisyonuyla belirlendiğinde D-D / S-S / 
D-S / S-D iken valsler arasındaki öğütme derecesi (kırıcı vals 

topları 1:2,5 ve liso vals topları 1:1,25) kaba kepeğin ebadını 
etkilemektedir.

Liso vals toplarıyla ilgili bu etken, su emilimiyle bağlantılı 
hasarlı nişasta değerlerini değiştirmek istediğinizde önem 
kazanıyor. Hasarlı nişastayı artırmak unun su tutma kapasitesini 
artırıyor. 

Dişler kesiştiğinde daha fazla ya da az un üretmek için gereken 
kesme açısı dişlerin zaviyesi ile belirlenirken her bir öğütme 
adımının üretim kapasitesi hızlı vals topunun çevresel hızıyla 
artıyor ya da azalıyor. 

Kusursuz ayar
Bu etkenlerin saptanması, valsli değirmen için kusursuz ayarı 

seçmenin ne kadar karmaşık bir iş olduğunun anlaşılması için ilk 
adım. Dahası operatör (değirmenci) makineyi kalibre etmek için 
tek bir fırsata sahip oluyor.

Omas ekibi hem değirmencilerin hem öğütme sektörünün 
beklentilerini aşmayı ve gereksinimlerini karşılamayı amaçlıyor. 
Dört öğütücü vals, iki çift silindirin öğütme yapmasını sağlayan 
makaraların ve kasnaklı konveyörlerin sökülmesiyle bağımsız 
hale geliyor. Sabit mıknatıslı tork motorlarının inverterlerle 
birleşimi sayesinde değirmenciler bütün valsleri ayarlamak 
suretiyle önceden değiştirilmesi imkansız olan etkenleri 
değiştirebiliyor. 

Değirmenciler Omas’ın Leonardo valsliyle öğütme oranını, 
vals toplarının öğütme pozisyonunu ve aralarındaki boşluğu 
ve de her iki öğütücü valsin çevresel hızını azaltıp artırabiliyor.

Leonardo aynı zamanda değirmencilere makinenin içinde 
ya da sistem kontrol PLC’sinde saklanabilen öğütme reçeteleri 
oluşturma fırsatı veriyor. Bu işleme etkenlerinin hepsi öğütme 
işlemlerini boşluk ayarı kadar etkileyebiliyor. 

Artık bütün ayarlar değiştirilebildiği için öğütme işlemleri daha 
hızlı ve esnek olacak. Operatör bu sayede değirmeni öğütme 
performansından da son ürünün kalitesinden de ödün vermeden 
farklı türde tahıllara ve/veya baklagillere göre ayarlayabiliyor.



ve

G üvenlik ve tasarım, inşaat sektöründe 
uzun zamandır iş birliği içinde ve bu 
birliktelik dünyanın dört bir yanında 
geliştirilen birçok imar kanunun 
temelini oluşturuyor. 

Yangınla, bina sakinlerinin 
fiziksel güvenliğiyle ve daha birçok 
konuyla ilgili mevzuata sahibiz, 
ancak tasarım sektöründe şimdiye 

kadar birkaç istisna dışında biyo-güvenlik konusuna pek dikkat 
edilmiyordu. 

Bu istisnaların çoğu, uzmanlık alanı olmadığı sürece çoğu kişinin 
odaklanmadığı konulardan ziyade gıda zinciri için üretim ve sağlık 

sektörünü temel alıyor.
Küresel farkındalığın bir mesele haline geldiği çok açık; 

COVID-19 pandemisiyle birlikte birçok değişiklik yaşanıyor 
ve bunun bütün sektörler üzerinde etkisi var.

Bu makalede projelerimize ve operasyonlarımıza güvenlik 
açısından bakışımızla ilgili değişimi ele alacağım. Konu iş 
yeri güvenliği olduğunda konuya ürün, müşteri, varlık, çalışan 
ve çevre güvenliğini dahil etmeliyiz. Bildiğimiz ve geçmişte 
kullandığımız teknolojilerin ilerleme açısından doğru yanıt olduğunu 
varsaymamalıyız. “Yeni normal” yaptıklarımızın yeterli olmadığını 
gösterdi; dolayısıyla yeni teknolojiler ve yeni cevaplar aramalıyız.

Bulaşmayı anlamak
Öncelikle bakteriler, virüsler ve mantarlar gibi mikroorganizmalar 

söz konusu olduğunda biyo-güvenlik derken neden bahsettiğimizi 
anlamalıyız.

Bulaşma gerçekleşmesi için bazı öğeler mevcut olmalıdır. Bunların 
ilki organizmaların yeni bir yüzeye geçmesine sebep olan taşıma 
yöntemidir ve bu genelde havadan sonra biz insanlar oluyoruz. Canlı 
organizma bir yüzeye yerleştikten sonra yaşamak için birkaç şeye 
ihtiyaç duyar: gıda, su ve doğal ortam.

Bu üç şartı sağlayabilen her şey bir konaktır. Çoğu gözenekli 

by Donald Hamm, Senior vice-President, Sales and Marketing, Zirconia Inc, USA

Gıda ve Yem Sektöründe

COVID-19 pandemisinin ardından biyo-güvenliğin yeniden 
tanımlanması gerekebilir. Donald Hamm güvenlik konusunu 
inceliyor: iş yeri güvenliği ve ürünü, müşteriyi, varlıkları, 
çalışanları ve çevreyi kapsayan güvenlik konularını. 
Hamm geçmişte kullanılan teknolojinin ilerlemek için 
gereken cevap olmayabileceğini, özellikle gıda sektörün 
ve değirmencilerin COVID-19 sonrası yeni normal dönemi 
için yeni teknolojileri ve cevapları benimsemesi gerektiğini, 
şimdiye kadar yaptıklarımızın artık yeterli olmayabileceğini 
öne sürüyor.

Biyo-güvenlik Tasarım
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efficient unloading
more efficient than 
comparable systems 

reduced noise
< 80 dB through noise 
supressing constructions

reduced dust
lowest dust emission 

SHIP(UN)LOADERS
YOUR SPECIALIST FOR 

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

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

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

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

Comvex - Constanta, Romania, 2019

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

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

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



Kay Jay Chill Rolls Pvt Ltd
27 Industrial Area Phase – II, 
Panchkula – 134 113, India.

Tel: +91 9878 000 859   
Fax: +91 172 256 8156   
Email: sales@kjrolls.com

•  Helps to reduce energy costs
•  Longer roll life
•  Less maintenance costs

•  Shorter downtime of the mill
•  Better toughness & wear resistance

Advantages of Our Rolls

sales@kjrolls.com
www.kjrolls.com

Materials

•  Roll Grinding & Fluting Machine    
•  Roll Grinding Machine    

•  Roll Fluting Machines
•  Roll Sand Blasting / Frosting Machine

MANUFACTURER IN GERMANY

Walzen Irle GmbH
www.walzenirle.com

MANUFACTURER IN INDIA

Irle Kay Jay Rolls Pvt Ltd
www.ikjrolls.com



yüzey konak olabilir ve organizmalar bu yüzeye yerleştiklerinde 
çoğalabilir, mutasyona uğrayabilir, daha da önemlisi diğer 
yüzeylere ya da insanlara geçiş yapıp döngüyü yenileyebilirler. 
Gözeneksiz yüzeyler genelde konak olamasa da nakil yüzeyleri 
olabilir.

Sars-Covid 19’un birçok yüzeyde günlerce hayatta kalabildiği, 
daha soğuk ortamlarda ve bazı durumlarda 64 gün yaşayabildiği 
kanıtlandı. Bu tür pasif dokunuş yüzeylerine gıda imalat sektöründe 
sık rastlanıyor.

Ne yazık ki bunların mikroorganizmaları yakalayıp pasif biçimde 
alıkoyarak bu canlıların ömürlerini uzattığı biliniyor.

Yem, gıda zincirinin başlangıcında
Birçok insan yem endüstrisini gıda zincirinin başlangıcı 

ve sorunların başladığı nokta olarak görüyor. Bu, gıda 
güvenliğini iyileştirme açısından büyük bir kararlılık gösteren 
Çin’de görülebiliyor ve dolayısıyla bu ülke yemde güvenlik 
seviyesini yukarı taşımaya odaklandı.

Bu ne anlama geliyor? Sektördeki güvenlik kurallarının 
artmasından dolayı, eskiden 20.000 yem fabrikası olan Çin’de artık 
bu sektöre hizmet veren 6.000’den az fabrika var ve muhtemelen 
bu küçülme devam edecek. 

Peki mevcut fabrikaların ve yeni açılanların daha sıkı 
biyo-güvenlik ihtiyacını karşılaması için neler yapabiliriz?

Her operasyon farklıdır ve her birinin ihtiyaçları farklı olacaktır, 
ancak saptanabilen bazı temel noktalar var. Fabrikalarımızda 
bulaşma olmasını önlemeye odaklanmayı sürdürmeliyiz; gelgelelim 
tesislerde bulaşmayı tamamen engellememizin bir yolu bulunmuyor. 

Fabrika arazilerine çiftliklerden ve başka tesislerden, birçok 
mikroorganizmanın taşıyıcısı olabilecek yabani ve evcilleştirilmiş 
hayvanların nakliyesini yapan kamyonlar giriyor. Operasyonlara her 

gün, her tür enfeksiyona maruz kalabilecek ve bunları taşıyabilecek 
insanlar dahil oluyor.

Bizse hastalıkların tesislerimize girmesini istemiyoruz, çünkü 
bunların kökünü kazımanın ne kadar zor olabileceğini biliyoruz.

Kansas Devlet Üniversitesi’nden ve Iowa Devlet Üniversitesi’nden 
ekipler bir araştırma tesisinde, bazı yüzeylere Domuz İshali Virüsü 
(PEDV) bulaştırarak bir deney yaptılar. Hastalık dört temiz partinin 
ve partiler arasındaki rutin temizliğin ardından bile varlığını 
sürdürdü. 

Virüs bir metre menzildeki makinelere ve üç metre menzildeki 
yüzeylere bulaştı.

Virüsün kökünün kazınabilmesi için ekipmanların parçalanıp 
tazyikli suyla yıkanması, dezenfekte edilmesi ve fabrikanın 
ısıtılıp 48 saat boyunca 60 derece sıcaklıkta tutulması gerekti. 
Bunu yapmaya kimin gücü yeter? Bu yüzeyleri daha güvenli ve 
mikroorganizma nakli için daha az elverişli hale getirmenin daha iyi 
bir yolu var mı?

Sorun olduğunu kabul etmek
Bu, ele almamız gereken bir sorun. Geçmişte çabalarımızın çoğu, 

temiz oda ortamları sağlama ve bulaşma döngüsünün ilk kısmı, yani 
nakliye açısından önemli ve dikkat edilmesi gereken ilk hususlardan 
biri olan havalandırma ve filtrelemeye odaklanma yönündeydi.

Peki temas ya da nakil yoluyla bulaşma ne olacak?
Geçmişte mikroorganizmalar için doğal ortam yaratmamak 

ve gıda kaynaklarını azaltmak için az gözenekli ya da 
gözeneksiz substratlar gibi “temizlenebilir” yüzeylere yöneldik. 
Gözeneksiz, temizlenebilir yüzeyler yine de virüslerin ve diğer 
mikroorganizmaların taşınmasına imkan verebilir ve “pasif” 
oldukları, yani nakil döngüsünü kırmak adına hiçbir şey 
yapmadıkları için hayatta kalmalarına olanak sağlayabilir.
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BORN TO STAY ALIVE

NEW GENERATION
To respond to the increasing technological requirements of feed  
manufacturers, Phileo developed the new generation Actisaf® Sc 47 
HR+, with highest resistance to the main stress factors encountered 
by the yeast probiotic during pelleting process:
COMPRESSION & FRICTION - HEAT - HUMIDITY
Compatibility with ACIDS in the feed formula comes as the 4th constraint taken into 
consideration in this multifactorial approach.

HR+

The yeast probiotic reference

Sc 47



Yalnızca temizlenebilir olmak yeterli değildir. Dayanıklı ve 
temizlenebilir olmalarından ötürü tercih ettiğimiz paslanmaz çelik 
ve plastik gibi yüzeyler bile mikroorganizmaların ömrünü kartona 
kıyasla daha fazla uzatıyor. Artık yüzeylerimizin temizlenebilir 
olmakla birlikte kendimizi korumaya çalıştığımız organizmalar 
için potansiyel konaklar ya da nakil yüzeyleri, dolayısıyla döngünün 
bir parçası olabileceğini bildiğimize göre ne yapacağız?

Aktif yüzeyler yaratmak
Teknoloji ilerledikçe “aktif” yüzeyler diyebileceğimiz 

seçeneklere ve teknolojilere ilgi göstermemiz gerekecek.
Geçmişte paslanmaz çelik gibi, temizleyebileceğimiz 

ve mikroorganizmaları öldürmek için üstünde dezenfektan 
kullanabileceğimiz pasif yüzeyler kullandık. Sorun, dezenfektan 
kurur kurumaz yüzeyin yine konak olmaya hazır olması.

Organizmalar bu yüzeye taşındığında döngü baştan başlar. Bakır 
ve gümüş gibi bazı yüzeyler doğal halleriyle “aktif” yüzeylerdir. 
Bu yüzeylerin daha sağlıklı olduğunu asırlardır biliyorduk ve 
bilimin gelişmesiyle artık bunun sebebini de biliyoruz. Bu yüzeyler 
kendileriyle temas eden birçok mikroorganizmaya aktif biçimde 
saldırıyor ve onları öldürüyorlar.

Benim şirketim Zirconia Inc. gibi şirketler aktif yüzeyler yaratan 
kaplamalar geliştiriyor. Bu teknoloji başta beton ve çelik altyapıları 
daha dayanıklı hale getirmek için geliştirilmişti. Teknolojiyi 
geliştirenler beton ve çelik yapılardaki çökmelerin çoğunun 
“mikrobik korozyon”dan ileri geldiğini fark ettiler.

Bu, lağım sistemlerindeki ve diğer nemli ortamlarda betonu 
tahrip eden şey. Geliştiriciler mikrobik korozyonu durdurmak için 
kullandıkları teknolojinin yüzeyleri konak ya da nakil yüzeyi olarak 
kullanmak isteyen mikroorganizmalar üzerinde de aktif olarak 
çalışabildiğini fark ettiler. 

Tasarladıkları ilk ürünler beton ve diğer gözenekli yüzeylere 
uygun ve mikroorganizmalara karşı dört katmanlı savunma sağlıyor. 
Bu savunma işlenen yüzeyleri “biyolojik olarak etkilenmez” hale 
getiriyor; diğer bir deyişle mikroorganizmalar bu yüzeyleri konak 
olarak kullanamıyor ve bunlarla temas ettiğinde hayatta kalamıyor. 

Dört katmanlı savunmanın ilk katmanı, en küçük virüsten bile kat 
kat küçük, nano ebatta çubuklardan oluşan bir “nano kılıç” tabakası. 
Kılıçlar pozitif yüklerinden ötürü mikroorganizmaları çekiyor, çünkü 
organizmaların zarları negatif yüklü. Temas gerçekleştiğinde çubuk 
zara giriyor ve içkin statik yükünü hücrenin içine boşaltarak onu 
yok ediyor.

Savunmanın ikinci katmanı, kaplamanın mühürleme özelliği. 
Bu sayede gözeneklilik seviyesi o kadar düşüyor ki organizmalar 
da organizmaların gıda kaynakları da yüzeyi delip aşağı nüfuz 
edemiyor. Bu da yüzeyin son derece temizlenebilir ve dayanıklı 
olmasını sağlıyor. Bu, geçmişte güvenlik için bel bağladığımız 
mekanizmalardan biri.

Savunmanın üçüncü katmanı, bakır ve gümüşte görülen 
savunma şekli ama bu durumda toksik olmayan, çevre dostu ve 
aynı zamanda oksidatif bir öğe. Bir bakteri hücresi nano kılıçları 
aşabilirse kaplamadaki öğeler hücre zarını tahrip ederek yüzeyi 
olası saldırılara ve hasarlara karşı koruyor.

Savunmanın son katmanı ise, kaplamanın fotokatalitik olması. 
Bu, yüzeyin morötesi ışığa maruz kaldığında temas halinde olduğu 
havadaki nemi OH ve O2 elementlerine ayırıp temelde doğal bir 
çamaşır suyu yaratması. Testler bu kaplama sisteminin ve içerdiği 
bileşenlerin mikrop ve virüs saldırılarını durdurma konusunda etkili 
olduğunu gösteriyor.

Mevcut yüzeyleri işlemek
Zirconia Inc aynı zamanda şirketlerin iş yerlerindeki, çeşitli 

substratlardan yapılan mevcut nakil yüzeylerini, genel bakım için 

kullanılacak ultra yüksek performanslı bir yüzey koruyucuyla 
işlemesine olanak verecek bir ürün yelpazesi hazırlıyor. Bu yüzey 
savunma sistemi çevre kirliliğini azaltmak ve hem gözenekli hem 
gözeneksiz yüzeylere hastalık bulaşmasını engellemek için ideal. 

Bu sistemde yüzeyi mühürler ve gözenekliliği ortadan kaldırırken 
nano kılıç teknolojisi için en uygun temeli oluşturan bir astar 
tabakası bulunuyor.

Bu sistemin geçici kaplamaların sürekli temizlenme ve dezenfekte 
edilme sebebiyle yıprandığı ya da söküldüğü yüksek temaslı 
yüzeylerde kullanılması amaçlanıyor. Sistemin ikinci kısmı ise bina, 
ekipman, hatta taşıt yüzeylerinin konak olmasını engellemek adına, 
astarlanmış ve diğer yüzeyleri uzun ömürlü “aktif” hale getirmek için 
bu yüzeylere püskürtülebilecek yenilenebilir bir nano kılıç uygulaması. 

Değirmenciler için diğer seçenekler
Değirmencilik sektöründe biyo-güvenlik konusunu ele 

alırken, yeni yüzey teknolojileriyle birlikte göz atmamız 
ve değerlendirmemiz gereken birçok farklı teknoloji var.

Hava filtreleme ve yönetimi alanında her yıl yeni filtreleme 
sistemleri piyasaya sürülüyor. Artık havalandırma sistemlerimize, 
parçacıkları hava akımından ayrılmaya zorlayarak filtreleme 
sistemlerinin yükünü, hatta kompleksliğini azaltan iyonlaşma 
teknolojisi eklenebiliyor. 

Yüzeylerdeki mikroorganizmaları öldürmek için kullanılan ve yine 
nakil döngüsünün durdurulmasına yardım eden UVC sistemlerine 
göz atabiliriz. Bunlar insanların ve hayvanların olduğu ortamlar için 
güvenli olmasa da sistemlere güvenli ve etkili bir biçimde entegre 
edilebilirler.

Yani çözümler arasında görece büyük parçaları filtreleyen 
havalandırma sistemleri ya da mekanik sistemler; hava 
haznelerindeki, mikroorganizmaları hava akımından yüzeylere 
düşüren iyonlaşma teknolojisi ve yüzeye tutunabilen bütün 
mikroorganizmalarla aktif bir biçimde savaşmak için Zirconia’nınki 
gibi kaplamaları süper aktif hale getiren morötesi ışıklar var.

Geçmişin en iyi yönleri
Sektör ve camia olarak şimdi operasyonlarımızı geçmişte 

nasıl kurduğumuza ve geliştirdiğimize bakmak yerine geçmişte 
tasarlanan ve kullanmaya devam edebileceğimiz, emniyet ve 
güvenliği geliştirmemize yardım edecek yeni teknolojilerle 
entegre edebileceğimiz en iyi şeylere yönelmeliyiz.

Güvenlik koşullarına uymayı aşılacak ya da ulaşılacak bir eşikten 
ibaret olarak görmeyi bırakıp kültürümüzün ayrılmaz bir parçasına 
dönüştürmeliyiz. Ürünlerimizi insanlar da gıda zincirimizin bir 
parçası olacak hayvanlar da tüketecek olsa bu ürünlerin güvenli 
olduğundan emin olmak istiyoruz. 

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tesislerimizin ve çevremizin 
güvende olması şart. “Yeni normal”de işlerimizi nasıl yürüteceğimizi 
düşünürken önümüzdeki yıllarda sektörümüzün ele alması 
gerektiğini düşündüğüm sorun da bu.

Referanslar
1Riddell ve ark. Virol J (2020) 17:145 
https://doi.org/10.1186/s12985-020-01418-7 

2Evaluating the Effect of Manufacturing Porcine Epidemic Diarrhea 
Virus (PEDV)-Contaminated Feed on Subsequent Feed Mill 
Environmental Surface Contamination  
http://newprairiepress.org/kaesrr/vol1/iss7/4

3Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with 
SARS-CoV-1 The New England Journal of Medicine. 12 Ekim 
2020’de nejm.org’dan indirildi 
Bağımsız sonuçlar için lütfen Zirconia Inc ile info@zirconiainc.com 

veya 1-206-219-9236 üzerinden iletişime geçin.
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E ndüstri 4.0 ilk kez 2011’de, 
Almanya’daki Hannover Fuarı’nda 
tanıtıldı ve şu ana dek sektörde 
ciddi değişimlere sebep oldu.

Mekanikleşme, toplu üretim 
ve otomasyon gibi tarihi gelişme 
adımlarının ardından bugün yeni dönem 
endüstriyel süreçlerde dijitalleşmeyle 
üretimi artırmaya odaklanıyor.

Son yıllarda endüstriyel gelişme neredeyse tamamen internet 
tabanlı teknolojiler tarafından gerçekleştirildi. Dijital dönüşüm 

sırasında da büyük veri, Nesnelerin İnterneti (IoT), siber güvenlik, 
otomatik öğrenme, yapay zeka gibi yeni teknolojik terimler 
duymaya başladık.

Bu terimler aslında yeni nesil endüstriyel sistemlerin temelini 
oluşturuyor. Bu makalede bu yeniliklerin tanımlarına, prensiplerine 
ve örneklerine odaklanarak endüstriyel uygulamalarda nasıl 
kullanılabileceklerini açıklamayı amaçlıyorum.

Nesnelerin İnterneti (IoT)
IoT ağı temelde fiziksel dünyadaki nesneleri internet ortamında 

birbirine bağlıyor.
Bugün yaklaşık altı milyar cihaz internete bağlı, ancak 5G 

teknolojisiyle bu sayının yakın zamanda 22 milyara yükselmesi 
bekleniyor. 

IoT’un makinelerin, sistemlerin, hatta fabrikaların entegre bir 
süreç yönetimi için birbirine bağlanmasını ve birbiriyle iletişim 
kurmasını sağlaması bekleniyor.

Tarımda otomatik operasyonlar ve süreç optimizasyonu sağlayan 
yeni nesil kontrollü sulama sistemleri IoT’un ilginç bir örneği. 
Bu sistemler sayesinde, sulama sırasında toprağın nemi zemine 
gömülü sensörlerle canlı olarak gözlemlenebiliyor. Dahası bu 
cihazlar kablosuz bağlantıyla hava durumu tahminleri alabiliyor 
ve sulama aralıklarını tahminlere göre ayarlayabiliyor.

Veri Mühendisliği
Bugün birçok endüstriyel cihaz operasyon ve işlem verilerini 

kaydedebiliyor. Bu ham veri yığını veri mühendisliği yöntemleri 
kullanılarak analiz edildiğinde anlamlı bilgiler elde edilebiliyor. 
Bu da bize süreçlerimizi nasıl iyileştirebileceğimiz ve nasıl yapay 
zekayla veri toplama, veri analizi, modelleme, otomatik öğrenme 
ve karar verme sistemleri gibi yeni sistemler geliştirebileceğimiz 
konusunda önemli ipuçları veriyor.

Veri mühendisliği prensipleri yukarıda da açıklandığı gibi, 
bizlere geleceğin yapay işletim sistemlerini geliştirme konusunda 
çok şey katacak.

Otomatik Öğrenme
Otomatik öğrenme, yazılım uygulamalarının direkt 

programlanmadan sonuç tahmin etme konusunda daha 
isabetli olmasını sağlayan bir algoritma kategorisi.

Diğer bir deyişle yeni nesil makineler işletim koşullarını 
kendi kendine optimize etmek için öğrenilen verileri temel 
alarak tahminlerde bulunabilecek. Otomatik öğrenme algoritmaları 

yazan: Peter Marriott, Satış Müdürü, Henry Simon BK

Sektörümüzü bekleyen dijital 
dönüşüm dönemi

Henry Simon BK Satış Müdürü Peter Marriott 
“büyük veri” ve “Nesnelerin İnterneti”nin tahıl 
ve değirmencilik sektörlerinde imalatın daha 
ışıksız yapılmasını sağlayacak, Endüstri 4.0’ın 
ötesine geçen dijital gelişmelerle dolu bir 
geleceği sabırsızlıkla bekliyor
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sektördeki yeni programlama yöntemlerinin temelini oluşturuyor 
ve bu programların makineler ve sistemlerin kendi kendini daha 
iyi idare edebilmesini sağlaması bekleniyor.

Bunun bir örneği, tahılları optimal koşullar altında depolamak 
için kullanılan ambar sistemleri. Günümüzde optimal depolama 
ortamının sürdürülebilmesi için ambarlardaki sıcaklık ve nem 
değerleri ölçülebiliyor. Ambarların değişen ortam koşullarına 
kendi kendine ayak uydurmayı öğrendiğini hayal edin. 

Otomatik öğrenme örnekleri, her sektörde çok geniş bir 
uygulama yelpazesini kapsıyor.

Yapay Zeka
Yapay zeka, makinelerin ya da yazılımların insan davranışlarını 

ve zekasını taklit etmesini ve eninde sonunda üstün hale gelmesini 
amaçlıyor.

Yapay zeka işletim sistemlerinin (AIOS) endüstriyel bağlamda 
asgari müdahaleye ihtiyaç duyarak ve azami üretim avantajı 
sağlayarak gelişmiş yönetim ve operasyon kapasitesine 
imkan vermesi bekleniyor.

Şimdiden yarının “ışıksız” imalat fabrikalarından 
bahsetmeye başladık. Tahıl değirmencilik sektörünün bu teknolojik 
gelişmelerden nasıl etkilendiğini hep beraber görmek ilginç olacak. 
Robotlar otonom ve esnek görevler üstlenmek üzere evrim geçiriyor. 
Yakında öğrenebilen, karar verebilen, hatta insanlarla etkileşime 
girebilen endüstriyel robotlarımız olacak.

Sensör teknolojileri
Henry Simon Milling olarak kendimizi akıllı değirmen sistemleri 

geliştirmeye adadık.
Dijital dönüşümün ilk adımı olarak değirmencilik sürecinde daha 

güvenilir, operasyonlarda daha büyük emniyet ve ürün kalitesinde 
tutarlılık sağlayan Advanced Sensor Technology™’yi piyasaya sürdük.

Bu teknolojide makinenin işleme durumunu ve çevre koşullarını 
gözlemlemekten sorumlu olan sensörler operasyon sırasındaki 
herhangi bir dalgalanmayı tespit ediyor.

HSRM Valsli Değirmen, 12 farklı özel sensörle donatıldı 
(Ana Vals Sıcaklığı, Ortam, Motor Yükü, Yem Valsi ve Ana Vals 
Rotasyonu, Titreşim – PMD, Hava Basıncı, Stok Seviyesi, Huni 
Tıkanıklık Sensörleri, vb.) Buna ek olarak yeni HSQP Elek’in ve 
HSPU Sasör’ün de Advanced Sensor Technology’yle donatılmış 
sürümleri piyasaya sürülecek.

info@henrysimonmilling.com
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Ş
unu anlamak için Arrius’a bir kez bakmak yeterli: 
Arrius sadece bir valsli değirmen üzerinde 
yapılan görüntü değişikliğinden ibaret değil, 
temelde meydana gelen değişikliklere sahip. 

En baştan itibaren, değirmencilerin ihtiyaç 
duyduğu şey “Dikkat” idi. İlk günden itibaren 
değirmenciler geliştirme projesine dâhil oldular 
ve girdileri Arrius’u bugünkü hâline, hem 
devrimci hem de değirmencilerin yakından 

tanıdığı bir makine hâline getirdi. 

Verimlilik için entegrasyon
Arrius sadece bir valsli değirmen değil, ilk entegre öğütme 

sistemidir.
Bu kulağa bir reklam sloganı gibi gelebilir ama Arrius’a yakından 

baktığınızda her şey netleşiyor.
Arrius tamamen entegre bir sistem, yani şalter dolabı, tahrik 

ve dişli kutusu ve dijital hizmetlere bağlantı sağlayan internet 
sunucusunun tamamı içinde mevcuttur. Bunlar, geleneksel bir 
valsli değirmende ayrı ayrı olan bileşenlerdir. 

Bunların birleştirilmesiyle önemli avantajlar elde edildi. Örneğin, 
Arrius enerji tüketimi açısından ciddi oranda verimli hâle geldi. 
Yeni tahrik sayesinde, geleneksel kayış tahriklerine kıyasla enerji 
tüketimi yüzde 10 oranında azaldı. 

Ayrıca, doğrudan emişle birlikte entegre tahrik ünitesi sayesinde 
yeni bir değirmen inşa ederken tüm bir zeminden tasarruf etmek 
mümkün hâle gelmektedir.

Yenilikçi tasarım aynı zamanda Arrius öğütme sisteminin 
kuruluma hazır bir modül olarak varış yerine teslim edilmesini ve 
tesis içinde esnek bir şekilde konumlandırılmasını sağlamaktadır. 
Sadece üç kabloyu, basınçlı havayı ve ürün giriş ve çıkışını 
bağlamanız yeterlidir, sonra öğütme sistemi çalışmaya hazır 
demektir.

Bu tak ve çalıştır sistemi, kurulum ve devreye alma süresini 
önemli ölçüde azaltmaktadır. Elektrik enerjisi dağıtımı için güç 
baraları kullanılarak kurulum süresi üç kat azaltılabilmektedir.

Optimize edilmiş performans ve hijyen
Bühler’in vals takımları yıllardır dayanıklılığı ve hassasiyeti ile 

öne çıkmaktadır. Şirket bu alanda kapsamlı araştırmalar yürütmeye 
devam etmektedir.

Entegre öğütme kuvvetini ölçebilen sistem sayesinde olağanüstü 
öğütme performansı beraberinde getiriyor. Ön gerilimli silindir 
sistemi geleneksel valsli değirmenlere kıyasla yüzde 10’a kadar daha 
yüksek oranda nişasta hasarı elde edilebilmesini sağlıyor.

Yeni dişli kutusu ile paralel öğütme kuvveti ayarı yapılabiliyor. 
Bu ayar da öğütme aralığının tüm değerlerinde eşit öğütme 
gerçekleştiriyor. Ayrıca, vals toplarının ön gerilimli hâle 
getirilmesiyle boşluk da zamanla sabit kalıyor. Öğütme işlemi 
doğrudan ve kolaylıkla ayarlanabiliyor.

Kırıcı vals topları için fırçasız sıyırıcı çubuklar ve liso toplar için 
kendinden ayarlı sıyırıcı bıçaklar, bakım gereksinimlerini düşürüyor 
ve mükemmel öğütme performansına katkı sağlıyor.

Öğütmenin önemli unsurlarından biri de öğütülecek ürünün öğütme 
kısmına verilmesi.

Temizlik için besleme modülünün tüm giriş alanına hazne kapısını 
açarak ulaşmak mümkün, bu da hijyeni yeni bir seviyeye taşıyor.

Öğütme kısmının tasarımı büyük ölçüde basitleştirildi ve 
aspirasyon da iyileştirdi. Böylece ürün birikintileri azalıyor ve 
gıdanın güvenliği de artıyor. Bunun yanı sıra, bu sisteme has bir 
özellik daha var, makinenin altının kolay bir şekilde temizlenmesini 
sağlayan hijyenik tesviye ayakları mevcut. Arrius’taki ürünlerle 
temas edecek tüm yüzeylerin paslanmaz çelikten veya diğer gıda 
uyumlu malzemelerden yapıldığını söylemeye zaten gerek yok.

Kullanıcı konforu ve güvenliği
Temizlik konusuna gelirsek, ürün haznesi kapağının kaldırılmasıyla 

öğütme haznesinin tamamına kolay erişim sağlanabiliyor. Bu sadece 
temizliği değil aynı zamanda bakım işini de kolaylaştırıyor. Kolay 
erişim, kaydırılabilir vals topu paketi ve hızlı geçmeli bağlantılar 
sayesinde valsler 45 dakikadan da az bir sürede değiştirilebiliyor.

Arrius ile bu, öğütme işlemi karşı tarafta devam ederken de 
gerçekleştirilebiliyor, bu un değirmenciliğinde benzersiz bir özellik. 
Sezgisel dokunmatik ekranlı işletim birimi, öğütme sisteminin kolay 
izlenmesini ve kontrolünü sağlamaktadır.

Arrius
Daha düşük enerji tüketimi, daha hızlı montaj, maksimum 
gıda güvenliği, en yüksek işletim güvenirliliği ve en iyi 
öğütme performansı: Bühler’in entegre öğütme sistemi 
Arrius, müşterilere etkileyici yenilikler ve somut avantajlar 
sunuyor.

ÇIĞIR AÇAN BİR ÖĞÜTME SİSTEMİ

Yazan: Nicholas Trounce, Ürün Yönetimi 
Başkanı, Öğütme Çözümleri Buğday & 
Çavdar, Bühler AG, Uzwil, İsviçre
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www.gimetech.com

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

RICE MILLING MACHINES
COLOUR SORTERS

CONVEYORS AND ELEVATORS
With our world wide sales network and after-sales 

support, we can guarantee that our customer obtain 
the best service continuously.

Specialists in:

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

UNIQUE MODULAR FEEDMILL
WITH THE ANDERSON CONTAINERIZED SOLUTIONS

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

Reliable and tested

Minimum installation time

Easy to expand

The unique modular design of the Anderson containerized 
feed mill offers a new view on the construction of feed 
mills. The containerised mills can be supplied in the range 
of 1 to 45 tonnes per hour. The equipment is installed in 
20-foot containers which can be handled as separate 
modules. The frame of the container has two functions.  
The frame is not only used for shipment, it also functions as 
the support structure for all of the processing equipment.

Solutions for:
Compound feed production
Pet food
Aqua feed
Cereal processing plants
Soybean processing
Premix / concentrates plants

Scan the QR-Code for 
more information
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Improve animal productivity 
right from the start

Healthy Animals - Healthy Business

Providing young animals with the right nutrition is key 
for their development throughout the life cycle. 
That is how we support producers around the world. 
By getting it right from the start.

Want to find out more about our specialty soy products?
Visit hamletprotein.com and find your local contact.



Entegre internet sunucusu sayesinde Arrius’u, fabrikada akıllı 
telefonlar, tabletler veya bilgisayarlar aracılığıyla çalıştırmak mümkün. 
Kullanıcı ara yüzü son derece sezgisel, değirmencilik tecrübesi olan 
çalışanlar tarafından çok kısa bir süre içinde anlaşılabilir.

Arrius ayrıca kişisel güvenlikte de yeni standartlar oluşturuyor. 
Elektronik kilitleme özelliğine sahip ürün haznesi kapağı, öğütme 
haznesini tamamen kapatıyor ve yalnızca vals topları tam anlamıyla 
durduğunda açılabiliyor. Buna ek olarak, o alanda çalışan kişinin 
güvenliği için öğütme kısmına ulaşım sağlayan kapaklar el ile 
açılabilen ilave emniyet kilitlerine sahip.

SmartMill’e doğru
Arrius öğütme sistemi, çalışma durumunu sürekli olarak izleyen 

çok sayıda sensörle donatıldı. Besleme modülünün girişindeki 
sensörler, ürün değişikliklerini algılamakta, otomatik besleme 
kontrolü de dalgalanmaları anında telafi etmektedir.

Bu da beslemenin her zaman sabit şekilde akmasını ve 
öğütülmüş malzemenin tüm öğütme boşluğu boyunca eşit olarak 
dağılmasını sağlamaktadır. Yeni güç ölçüm özelliği aynı zamanda 
vals toplarındaki öğütme değerlerini de anlık olarak takip etmeyi 
mümkün kılmaktadır.

Ölçümler sırasında sapmalar meydana gelirse, sistem bir hata 
mesajı gönderiliyor. Bu da bireysel öğütme sistemlerinde optimum 
öğütme koşullarının korunmasına yardımcı oluyor ve böylece tüm 
sürecin verimli olması sağlanıyor.

İsteğe bağlı olarak eklenebilen izleme takımında, vals toplarına 
gelen ürün seviyesinin ve öğütme boşluğunun pozisyonunun 
izlenmesi de dâhil olmak üzere çalışma durumunun izlenmesi için 
ek sensörler bulunuyor. Bu cihazların ürettiği bilgiler, SmartMill 
programı çatısı altında ileride gerçekleştirilecek dijital hizmetler 
için sağlam bir temel sunuyor.

Model aralığı ve seçenekleri
Yeni öğütme sistemi Arrius, dört veya sekiz vals toplu 

entegre öğütme sistemi olarak iki modele sahip. İki modelde de vals 
uzunlukları 1000, 1250 ve 1500 milimetre; çap için ise 250 milimetre 
olarak seçilebiliyor. 

Vals toplarının veya yatak sıcaklıklarının izlenmesi ve öğütme 
boşluğu kuvvetinin ölçümü gibi seçenekler de mevcut.

Mill E3’te olduğu gibi, Arrius enerji, bina yatırımı ve kurulum 
süresi alanlarında verimliliği de artırıyor. Özetle şunları yapıyor:
• Doğrudan tahrik, enerji tüketimini yüzde 10’a kadar azaltıyor.
• Arrius için özel olarak geliştirilmiş dişli ünitesi ile enerji 

geri kazanımı mekanik olarak sağlanıyor.
• Entegre tahrik sayesinde yapısal olarak bir zemin yerden 

tasarruf ediliyor ve bu da yatırım maliyetlerini düşürüyor.
• Entegre tasarım, Arrius’un Bühler montaj tesisinde bağlantıların 

kurulması ve çalışmaya hazır şekilde test edilmesine olanak 
tanıyor. Bu tak ve çalıştır sistemi sayesinde, kurulum ve başlatma 
için gereken süre önemli ölçüde azalıyor.

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.

Belgium  HQ  +32 51 72 31 28  

Asia Sales Office +65 8222 90 96 

www.sce.be

SILO CONSTRUCTION & ENGINEERING  
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Ç
in, Hindistan, Bangladeş, Endonezya ve 
Vietnam dünyanın en büyük pirinç üreticileri. 
Pirinç geleneksel olarak elle kullanılan orak 
ya da tırpanlarla hasat ediliyor, ancak artık 
hasadın büyük bir kısmı tarlada modern 
hasat makineleri kullanılarak yapılıyor.

Çeltik pirinci kesildikten ve kuruması için 
birkaç gün güneşin altında bekletildikten 
sonra tahılın saptan ayrılması için dövülmesi 

gerekir. Çuvallara alınan çeltik hasadı bunun ardından kamyonlara 
yüklenir ve işlenmek üzere pirinç değirmenlerine götürülür.

Kamyon değirmene vardığında çuvallar elle kesilerek açılır 
ve dev bir eleğe boşaltılır. Görece daha az otomatize olan 
değirmenlerde işçiler bu aşamada çuval ipleri ya da saman gibi 
uzun yabancı maddeleri elle ayıklar. Kaba temizliğin bu ilk adımı 
ardından gelen bütün adımlar açısından hayatidir çünkü uzun 
yabancı maddeler kullanılacak her makine için tehlike teşkil eder.

Saman ve uzun çuval ipleri asansörleri, kurutucuları ve 
temizleyicileri kolayca tıkayabilir. Bir makine tıkanır tıkanmaz 
da fabrikada arıza yaşanır ve işlemlere ancak makine elle 
temizlendikten sonra tekrar başlanabilir.

Ön temizliğin avantajları
Çeltikte ön temizleme yapmanın, fabrikada arıza yaşanmasını 

önlemenin ötesinde birçok avantajı vardır.
Her şeyden önce pirinç temizleme makineleri, tahılın içinde daha 

az yabancı madde olduğunda daha iyi çalıştığı için pirinç kalitesi 
yükselir. Arızalar ve zaman alan bakım işlemlerine yönelik ihtiyaç 
azaldığı için işleme kapasitesi de artar ve böylece değirmenin 
karlılığı artmış olur.

Son olarak da, tahılın içindeki uzun yabancı maddeler makineleri 
gereksiz şekilde yıpratmaya devam ettiğinden ön temizlik 
makinelerinizin ömrünü önemli ölçüde uzatabilir.

Bu hayati ön temizlik adımında elle çalışmanın yerine ekipman 
koymak gitgide daha yaygın hale geliyor; zira ön temizlik sürecini 
otomatize etmek hem pirinç değirmenini daha verimli hale getiriyor 
hem çalışanların bunları kullanması daha kolay.

Ön temizleyiciler sayesinde işçiler açık bir eleğin üzerinde 
çalışma riskini alması gerekmiyor.

İşçiler şehirlere göç ettikçe bazı alanlarda elle çalışma daha 
ender ve pahalı hale geldiğinden çeltikte ön temizlik sürecini 
otomatize etmek aynı zamanda pirinç değirmenlerinin işçilerini 

GELENEKSEL 
ÇELTİK PİRİNCİ 
TEMİZLİĞİ İÇİN 

OTOMATİK BİR 
ÇÖZÜM
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fiziksel açıdan görece daha az yoğun işlere atayabilmesini sağlıyor. 
Bu da hem değirmene değer katıyor hem çalışanların yeteneklerinin 
artırılmasına ve muhafaza edilmesine imkan veriyor.

Pikap temizleyici
Bühler piyasadaki bu önemli boşluğu doldurmak için çeltik pirinci 

için son derece teknolojik bir ön temizleyici olan LALA pikap 
temizleyiciyi geliştirdi.

Makine iki ana bileşenden oluşuyor. Bunların ilki uzun yabancı 
maddeleri yeni hasat edilmiş çeltikten ayıran titreşimli elek, 
ikincisiyse makinenin arka tarafındaki, eleğin ucundaki yabancı 
maddeleri toplayarak eleklerin sık sık tıkanmasına engel olan 
tırmıklı kısım.

Eşsiz tasarımı, uzun yabancı maddelerin etkili bir biçimde 
ayıklanmasını sağlamasıyla LALA’ nın en önemli bölümü.

Pirinç değirmenleri, ileri derecede otomatize edilmiş LALA pikap 
temizleyici sayesinde önceden yabancı maddeleri ayıklama işini 
yapan çalışanlara farklı görevler vererek ve daha az tam zamanlı 
makine operatörüne ihtiyaç duyarak iş gücünden tasarruf edebilir. 
Bu yalnızca LALA için değil, hattın devamındaki makineler için 
de geçerli.

LALA pikap temizleyici ıslak çeltik pirincini işlerken de yüksek 
performans gösteriyor. Örneğin LALA nem seviyesi yüzde 28 olan 
bir ürünü işlerken saatte 25 tonluk bir iş/zaman oranı sunabiliyor.

LALA diğer çeltik ön temizlik makinelerinin aksine, toz salınımını 
azaltan ve iş yeri güvenliğini garanti altına alan tamamen kapalı bir 
tasarıma sahip. Dahası ferah tasarımı sayesinde makineyi temizlemek 
ve bakım işlemlerini gerçekleştirmek son derece kolay.

Ancak daha da önemli olan, LALA’nın yeni hasat edilmiş çeltiğin 
içindeki, saman ya da çuval ipi gibi uzun yabancı maddelerin 
yüzde 80’e yakınını başarıyla ayıklayarak makinelerin tıkanmasına, 

dolayısıyla değirmende pahalıya patlayan aksama sürelerinin 
yaşanmasına engel olması.

LALA pikap temizleyici ön temizlik açısından daha da üstün 
sonuçlar almak için Bühler’in SMA eleme makinesiyle kombine 
edilebiliyor. SMA ikinci ön temizlik aşamasında iki elek katmanı 
ve havalandırma sistemiyle taşları, kırık tahılları ve tozu üründen 
ayırıyor. 

Bühler’in çeltik pirinci için sunduğu bu ön temizlik çözümleri, yani 
uzun yabancı maddeler için LALA pikap temizleyici ve daha küçük 
yabancı maddeler için SMA eleme makinesi, sürecin devamındaki 
adımların sorunsuz atılması için hayati öneme sahip. 
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Birçok ülke onlarca yıldır gıda sektörlerine, 
bütün tüketicilerin satın alabileceği 
fiyattaki temel gıda maddelerine ve 
çeşnilere küçük miktarlarda vitamin 
ve mineral (mikro besinler) ekleyerek 
güçlendirilmiş gıdalar üretmesini 
öneriyor ya da bunu zorunlu kılıyor.

For example, wheat flour with 
added iron or folic acid. 

Örneğin buğday ununa demir ya da folik asit ekleniyor.
Gıdalar çocukların okuldaki başarılarını artırabilecek, anne 

sağlığını güçlendirebilecek ve sakatlığa ya da ölüme sebep olan 
doğumsal kusurları engelleyebilecek mikro besin eksikliklerini 
önlemek için tahkime ediliyor.

Gıda Güçlendirme Girişimi’nin tahminlerine göre 2019’da 
endüstriyel olarak işlenen taneli tahılların yalnızca yüzde 21’i 
güçlendirildi.

Dünyada 86 ülkenin mevzuatı endüstriyel olarak işlenen taneli 
tahıllardan en az birinin (buğday, mısır ya da pirinç) tahkimatını 
zorunlu kılıyor.

Bu boşluk tahkimat yapılarak milyonlarca insanın hayatının 
iyileştirilmesi için müthiş bir fırsat anlamına geliyor. Tahkimat 
ülkelerin üretkenliğini artırıyor ve sağlık harcamalarını azaltıyor. 

Tahkimat, Gıda ve Tarım Örgütü’nün (GTÖ) Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’nin birçoğunun yerine getirilmesini sağlıyor ve 
ekinlerde iklim değişikliğinden ötürü kaybedilen besin maddelerini 
ikame edebiliyor.

GTÖ Beslenme ve Gıda Sistemleri Direktörü ve eski Dünya 
Gıda Programı (DGP) Beslenme Baş Müdürü Dr. Nancy Aburto 
konu hakkında, “Ekonomik, çeşitli ve sağlıklı beslenme şekillerine 
erişimi artırma çabalarımız sürerken temel gıda maddelerinin 
güçlendirilmesi özellikle en savunmasız kitlelere elde edilmesi 
en zor vitamin ve mineralleri temin edebilir,” açıklamasını yaptı. 

Ülkeler insanların ihtiyaçları olan besinlere ulaşabilmesi için, 
vitamin ve minerallerin tür ve miktarlarının yanı sıra değirmencilerin 
ve diğer gıda üreticilerinin gıda tahkimatı yapılırken kullanabileceği 
optimal tahkimat maddelerini belirleyen standartlar oluşturuyor. 

DSÖ Gıda Sistemlerinde Çok Sektörlü Faaliyet Birimi’nin 
başı Luz María de Regil, “Tahkimat standartları kamu sağlığı 
gerekliliklerini güvenli bir biçimde yerine getirmek için en etkili 
vitamin ve mineral bileşimlerini içermeli ve bunlar doğru miktarda 
olmalı,” dedi.

“Anemi ve sinir yolu kusurlarını azaltma yolundaki ilerlemeyi 
hızlandırmak mümkün ve bu araştırma politikalardaki, bu amaçla 
ele alınması gereken önemli boşlukları gösteriyor.”

Araştırmada, ülkelerde buğday ve mısır unu tahkimatı 
için belirlenen standartlar ile besin seviyeleri ve bu besinleri 
sağlayan bileşenleri konu alan uluslararası yönergeler kıyaslandı. 
Araştırmanın amacı ülkelerin tahkimat standartlarını gözden 
geçirmelerini ve tüketicilerin ihtiyaçları olan besinlere 
ulaşabilmesini sağlayacak fırsatları saptamaktı.

Araştırmada incelenen 72 ülkeden yüzde 50’den azının un 
tahkimat standartlarında DSÖ’nün demir, çinko ve B12 vitaminiyle 
ilgili uluslararası yönergelerine uyan besin seviyelerine rastlandı. 
Diğer taraftan çoğu ülkenin A vitamini, tiyamin, riboflavin, niyasin 

Birçok ülkede zorunlu un tahkimatı 
standartları gözden geçirilmeli
yazan: Gıda Güçlendirme Girişimi

Geçtiğimiz günlerde Food Policy’de yayımlanan 
bir araştırmaya göre mısır ve buğday unlarını 
demir, çinko ve B12 vitaminiyle güçlendiren 
ülkelerin yarısının standartlarını Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ)’nün mevcut önerilerine göre 
güncellemesi gerekebilir.
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ve pridoksin seviyeleri DSÖ’nün besin seviyesi önerilerine uygundu 
ya da bunların üstündeydi. Araştırmaya dahil olan ülkelerin çoğunun 
standartlarında incelenen bütün besinler için önerilen bileşenler 
mevcuttu.

Emory Üniversitesi, DGP, UNICEF, ABD Hastalık Kontrol ve 
Önleme Merkezleri, DSÖ, Oak Ridge Bilim ve Eğitim Enstitüsü 
ve Gıda Güçlendirme Girişimi gibi beslenme alanındaki öncü 
kuruluşların uzmanlığından güç alan bu araştırma, buğday 
ve mısır unu tahkimatıyla ilgili bütün ülke standartlarını 
uluslararası yönergelerle kıyaslayan ilk araştırma.

Emory Üniversitesi’nden Katya Bobrek konu hakkında, 
“Bunun gibi araştırmalar uluslararası bağlamda DSÖ’nün 
belirlediği un tahkimat standartlarına ne kadar uyulduğunu 
değerlendirme açısından müthiş faydalı,” yorumunu yaptı.

Dr. Aburto sözlerine, “Tahkimat girişimlerinin azami fayda 
sağlaması için, politikalara ve programlara halkın ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere ince ayar yapılması açısından veri toplanması 
gerekiyor,” şeklinde devam etti. “Bu araştırma, milli girişimlerin 
çoğu kişinin gizli açlığın ortadan kaldırılması açısından en çok 
faydayı sağlayabilmesi için hangi noktalarda ve nasıl pekiştirilmesi 
gerektiğine ışık tutuyor.”

Araştırmacılar bu bulguların ülkelerin daha akıllı, daha güçlü 
ve daha sağlıklı bir geleceğin yolunu açan ulusal standartlar 
belirlemesine ya da bu standartları güncellemesine yardımcı 
olacağını umuyor.

Ülkelerdeki tahkimat standartlarını görüntülemek, tahkimat 
konusunda bilgi almak ve daha fazlası için lütfen Gıda Güçlendirme 
Girişimi’nin web sitesini (https://www.ffinetwork.org) ve hem 
İngilizce hem İspanyolca dillerindeki Global Fortification Data 
Exchange’i (https://fortificationdata.org/) ziyaret edin.

Daha fazlası için: https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0306919220302025
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Pelleting Solutions 
- it´s in our Nature

What is YOUR pellet quality like? Make 
sure you get maximum value from your 
equipment and ingredients with our 
products! 

Borregaard LignoTech’s pelleting aids offer a wide 
range of benefits to compound feed producers:

• Better pellet quality (PDI) and consistency
• Reduced energy consumption
• Increased production rates
• Reduced thermal stress on heat sensitive ingredients
• Enabling production with hard running ingredients 
• Reduced nutrient segregation during transport and handling
• Improved feed conversion ratio and animal performance
• Increased feed mill profitability

Contact us today to discuss how our products can impact your company.
www.lignotechfeed.com  -  animalfeed@borregaard.com
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2019’un sonlarında Amerikan Yem Sanayi 
Derneği’ne (AFIA) katıldığımda Başkan 
ve CEO olarak ilk yılımı yollarda, üyeleri 
fabrikalarında ziyaret ederek, eğitim ve 
ağ kurma etkinliklerimizde geçirmeyi 
bekliyordum. Dünyanın dört bir yanındaki 
birçok lider iş insanı gibi ben de hayatımızın, 
koronavirüsün ilk ortaya çıkışıyla birdenbire 
duracağını öngöremedim. 

2020 umduğumuz gibi geçmemiş olsa da bize 2021’i düşünmek 
ve bazı şeyleri “sıfırlamak” için zaman verdiği kesin.

ABD hayvan yemi endüstrisi son birkaç ayda koronavirüs 
pandemisine son derece iyi tepki vererek sektörde çalışan 
944.000 kişiyi korumak için gerekli prosedür ve yapı 
değişikliklerini uyguladı.

AFIA yönetim kurulu liderleri ve üyeleri müşterilerimizin yem 
ve evcil hayvan maması ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürürken 
temel gıda maddelerinin market raflarında bulunmaya devam 
etmesini de sağlamak için, yaptığımız işin temel tabiatının bölge, 
eyalet ve ülke çapında anlaşılmasını sağlamakla çok ilgileniyor. 

İşimize devam etmek için yeni yöntemler benimsemiş olsak da, 
pandemi kırsalda ve şehirde yaşayan nüfus arasındaki uçurumu 
daha da genişletti. Üyelerimizle bir araya gelerek yaptığımız 
konuşmalarda, kırsalda hızlı COVID-19 testlerine erişimin 
ne yazık ki hala yetersiz olduğunu öğrendik ve önümüzdeki 
haftalarda kilit çalışanlarımıza yapılacak aşılarda da gecikmeler 
olmasını bekliyoruz.

Silikon Vadisi’ndeki iş yerlerinde bulunan, bu çalkantılı 
dönemde çalışanlarının güvenli bir biçimde evden çalışmasını 
ve işletmelerinin kapanmamasını sağlayan yüksek hızlı 
internet Amerika kırsalında mevcut değil ve burada her dört 
kişiden biri bu kritik hizmete erişim sağlayamıyor. Bu da 
sayısı 700’e yaklaşan üyelerimizin müşteriler ve tedarikçilerle 
sanal toplantılar yapmasını ve normal iş operasyonlarını 
sürdürmelerini zorlaştırıyor. Buna ek olarak Amerika’nın 
alt yapısı (tren yollarından köprülere ve karayollarına dek) 
bakım ihtiyacı içinde ve kıyıdan kıyıya ürün tedarikine 
devam edebilmemiz için bu bakımın yapılması gerekiyor. 

AFIA 2021 yılını ABD tarım sektörünün uzun vadedeki 
finansal kapasitesini artıran ve gıda tedarik sistemimizdeki 
boşlukları dolduracak çözümler yaratan eyalet politikalarını 
savunmak üzere, diğer tarım dernekleriyle omuz omuza 
çalışarak geçirecek. 

Başkan değişimi
Yönetimdeki değişimle birlikte sektörümüzle ilgili mevzuatın 

da değişmesini bekliyoruz. Bir önceki başkan Barack Obama’nın, 
Gıda Güvenliğini Modernleştirme Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle 
çağdaş ABD tarihindeki en kapsamlı gıda güvenliği değişimini 
yaratan yönetiminde olduğu gibi, seçilmiş başkan Joe Biden da 
ABD gıda güvenlik sisteminin iyileştirilmesine ve iklim değişimine 
yönelik çözümler üretilmesine destek vereceğini belli etti. 

ABD hayvan yemi endüstrisi Biden yönetiminin yalnızca gıda 
güvenliğiyle ilgili gerçek tehditleri hedef alan bilim ve risk bazlı 
yönetmelikler getirmesi konusunda ısrarcı olacak ve ülkenin iklim 
değişimi çözümlerinin bir parçası olmak için yönetimle ortaklaşa 
çalışmanın yollarını arayacak. 

Üyelerimiz piyasaya hayvan ziraat endüstrisinde antibiyotiklerin 
daha sağduyulu şekilde kullanılmasına ve sektörün sera gazı ayak 
izinin azaltılmasına imkan veren yeni teknolojiler sürmek için 
canla başla çalışıyor.

Ne yazık ki yurt dışındaki mevkidaşlarımız bu konuda bizden 
önde olmayı sürdürüyor çünkü ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nde 
(FDA) hala bu ürünlerin birçoğunun uygun etiketlerle piyasaya 
sürülmesini sağlayan bir mekanizma bulunmuyor. 

Hayvan beslenmesi ve metabolik süreçler konusundaki 
araştırmalarımız ve yeniliklerimiz hızla gelişmeye devam 
ettiğinden, mevzuatımızın da evrimleşmeye devam etmesi 
uygun olacaktır. AFIA, FDA’nın yeni içerikleri hızlı bir biçimde 
değerlendirmek için gereken kaynaklara sahip olmasına ve 
bu ürünlerin hizmet ettiğimiz müşterilere uygun bir biçimde 
pazarlanması için gereken politika değişikliklerini uygulamasına 
yönelik çalışmalarını sürdürecek. 

Desteğe bel bağlayan müşteriler
Müşterilerimiz, yani ülkenin dört bir yanındaki çiftçiler ve çiftlik 

sahipleri de hayvanlardaki hastalık risklerini yem aracılığıyla 
bertaraf etme konusundaki desteğimize bel bağlıyor.

COVID-19’da gördüğümüz gibi, önleyici stratejiler yetersiz 
olduğunda dünyanın tek bir bölgesindeki bir salgın yaygın bir 
pandemiye dönüşebiliyor. 

Birçok üyemize büyük endişe veren bu hastalık tehditlerinden 
biri de domuzlar için öldürücü olan, ancak insanlara zarar 
vermeyen Afrika Domuz Ateşi (ASF) virüsü.

Geçtiğimiz mayıs ayında Iowa Üniversitesi’nde ASF virüsünün 
ABD domuz pazarına girmesi halinde on yıllık bir zaman 
aralığında 50 milyar USD’yi aşan mali kayba sebep olabileceği 
bulgusuna varıldı. Bunun gerçekleşmesi halinde virüsün çok 
sayıda domuzu telef etmenin ve zayıflayan ekonomiden ötürü 
halihazırda sıkıntıda olan çiftçilerin iflasına sebep olmanın yanı 
sıra gıda tedariki açısından da zararlı olacağı ve ABD ekonomisinin 
daha da kötüye gitmesine yol açacağı düşünülüyor.

F

Varış noktamıza alternatif 
rotadan gitmek
yazan: Constance Cullman, Başkan ve CEO, 
Amerikan Yem Sanayi Derneği

ABD seçilmiş başkanı Joe Biden’ın görevine başlamasından 
önce Milling and Grain, Amerikan Yem Sanayi Derneği 
Başkan ve CEO’su Constance Cullman’ı COVID-19’un geçen 
yıl yarattığı etkilerin ardından yem değirmenciliği sanayiinin 
2021’deki zorluklarla nasıl yüzleşebileceği konusundaki fikirlerini 
paylaşmaya davet etti. Cullman geçtiğimiz yıla bakarak 2021’de 
hem yurt içi hem yurt dışındaki dernek üyelerini ve sektörü 
nelerin beklediği konusunda tahminler yürüterek dünyanın dört 
bir yanındaki imalatçılar adına çalışan diğer ulusal derneklerin 
çok ihtiyaç duyduğu görüşlerini paylaşıyor.
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Visit our NEW video portal 
and find your perfect flour packaging solution. 

www.the-packaging-group.com/videoportal 

The FA 8000 interview 
high speed flour packaging solution
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A PART OF BRUKS SIWERTELL GROUP

bruks-siwertell.com

Your challenge might be finding a dry bulk handling solution that ensures the
profitable, sustainable growth of your business. 
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AFIA’nın kamu hayır kuruluşu Yem Eğitim ve Araştırma 
Enstitüsü vasıtasıyla, yem endüstrisinin ASF virüsünün 
yayılmasına engel olmasının yollarını bulma amacı güden 
birçok araştırma girişimini destekliyoruz.

ASF virüsü ABD’ye yem yoluyla girmese de yayılma yolu bu 
olabilir ve bu yüzden biyo-güvenlik yöntemlerimizi iyileştirmek 
için canla başla çalışıyoruz. Elde edilen bilgileri kullanarak ülke 
liderleriyle birlikte, sınırlı bir salgın durumunda Kuzey Amerika’da 
ticaretin kesintisiz devam etmesi için koordine bir strateji üzerinde 
çalışıyoruz.

Ürünlerimizin ticaret yoluyla piyasada el değiştirmeye 
devam etmesi çok önemli. Bu bağlamda Trump yönetiminin 
ABD-Meksika-Kanada Sözleşmesi ve Çin’le yapılan birinci aşama 
ticaret sözleşmesi gibi, önümüzdeki yıllarda sektörümüz açısından 
faydalı olacak bazı sözleşmeler yapması bizi memnun etti. 

Bu noktaya varmak için engebeli bir yoldan geçilmesi gerekse 
de bu sözleşmelerin sektörümüz açısından uzun vadeli başarı 
hikayeleri olarak görüleceğine ve gelecekte, yeniliklerin yolunun 
açılmasını sağlayan, fikri mülkiyet haklarına saygılı olan, bilim 
temelli, daha modern sözleşmelere imza atmamıza imkan 
vereceğine inanıyorum.

Çin’de daha çok fabrikamızın ihracat onayı için kaydolmasını 
sağlayabilmek adına daha birçok çalışma yapılması gerekiyor, 
ancak bu Asya ülkesinin artmakta olan evcil hayvan nüfusu 
sebebiyle daha çok mama satın almasının faydalarını görmeye 
başladık bile.

Bu olumlu itibar Güney Pasifik’in diğer bölgelerinde fırsat 
kapıları açıyor ve bu bölgelere, son otuz yıldır gayri safi yurt 
içi hasılasında her yıl yüzde altıyı aşkın büyüme kaydetmesiyle 
Asya’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahip olan 
Vietnam dahil.

Bir zamanlar gıda sıkıntısı yaşayan Vietnam, hayvan proteinine 
yönelik talebin artmasıyla bu dönemde bolluğa kavuştu ve 
sektörümüzün piyasaya giriş yapmanın yollarını aradığı bir 
bölgeye dönüştü.

Serbest ticaret anlaşmaları
Seçilmiş başkan Biden, müttefiklerimizle birlikte çalışma ve 

ülkemizdeki imalatçıların dünya ticaret pazarında yer bulmasını 
sağlayacak ticaret anlaşmaları yapma veya bunları yenileme 
niyetinde olduğunu belirtti.

AFIA, ABD’nin AB ve Birleşik Krallık ile; tarımı kapsayan, 
bilimsel olmayan meşakkatli engelleri ortadan kaldıran, risk 
temelli yönetmelikleri ve kararları destekleyen, gümrük vergilerini 
kaldıran tam kapsamlı serbest ticaret anlaşmaları yapmaya devam 
etmesini umuyor. 

Derneğimiz aynı zamanda Kenya da dahil olmak üzere dünyanın 
ABD yem sektörünün sunduğu kaliteli teknolojilere ve mevzuat 
uzmanlığına hazır pazarlara sahip olan yeni bölgelerine ilgi 
gösteriyor.

Bunların gerçekleşmesi için Meclis’in 2021’in ilk yarısında 
Ticareti Geliştirme Yetkisi’ni yeniden onaylaması gerekiyor.

Sektörümüz geçmişe bakmaya devam ettiği sürece ilerlemeye 
kaydedemez. 2020 işlerimizi yürütme şeklimizi değiştirmiş olsa da 
piyasaya sektörümüzün daha sürdürülebilir olmasına ve pazara bol 
miktarda uygun fiyatlı gıda sunmasına yardım edecek yenilikler 
ve teknolojiler sürme konusundaki kararlılığımızı azaltmadı.

Bunu bir navigasyon uygulamasının bizi varış noktamıza 
götürmek üzere sunduğu alternatif bir rota olarak düşünelim. 
Belki bu yoldan gitmeye niyetli değildik, ancak varış noktamıza 
ulaşmanın farklı yollarını görerek çok şey öğrenmiş olduk.
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Benzeri görülmemiş bir yılın ardından 
aklımıza 2021 ve ötesinde sektörü 
nelerin bekleyebileceği geliyor.

Triott da bunu öğrenmek için şu an, 
gelecekte onlara en çok neyin değer 
katacağını öğrenmek için müşterilerle, 
çiftçilerle ve sektördeki diğer figürlerle 
konuşmayı temel alan “Milling 2030” 
adlı bir proje yürütüyor.

Triott bunun ardından, bu ideallere nasıl ulaşabilecekleri konusunda 
beyin fırtınası yapmak üzere gruptaki kardeş şirketleri bir araya getirdi.

Şirketin en yeni dijital yayını “Feed Forward”ın amacı, bize hem 
dijital ve veri güdümlü bir geleceğin neye benzeyebileceği, hem de 
bunun uygulama seviyesinde ne anlama gelebileceği konusunda 
fikir vermek. Bu çevrimiçi seminer aynı zamanda hepimizin bu 
gelişmelerden nasıl faydalanacağımız ve bu faydaları elde etmenin 
ne kadar sürebileceği gibi sorulara yanıt vermeye çalışıyor.

Çevrimiçi seminer katılımcıları, şirketin yem değirmenciliği 
sektöründeki müşterilerinden ve uzmanlarından hızlıca alınan 
fikirlerin yardımıyla Triott’un yeni Teknoloji ve Yenilik Direktörü 
René Ottevanger’dan uzun vadeli gelecekte neler yaşanabileceğini 
öğreniyor.

Triott bütün cevaplara sahip olduğunu iddia etmese de kendini 
sektördeki herkesle (buna hepimiz dahiliz) el ele vererek bu 
cevapları bulmaya adadığını ve bunun şirket için yeni yıl kararı 
olduğunu belirtiyor!

Mevcut durum
René Ottevanger’a göre Triott şu an müşterileri için anahtar teslim 

yem değirmenleri inşa ediyor. Bu da makinelerin tamamını kendileri 

tasarladıkları ve imal ettikleri, kontrol ve otomasyon dahil olmak 
üzere elektrik tesisatını kendileri teslim ettikleri anlamına geliyor.

Ancak Bay Ottevanger şirketin yem değirmeninin müşterilere 
yardım edebildikleri günlük işlemlerinde daha çok değer 
gördüğünü de belirtiyor. Bu yüzden yem değirmeni müşterilerinin 
ellerindekilerinden de; makinelerinden, personellerinden ve toplam 
yatırımlarından da daha çok faydalanmalarına yardım ediyor.

Bu şekilde şirketlerin ürünlerinin kalitesini, tonajını ve elbette 
fabrikalarının genel karlılığını artırmasını umuyorlar.

Geleceğin yem değirmenleri neye benziyor?
Bay Ottevanger, geleceğin yem değirmenlerinin prensipte 

fabrikaların bütün öğelerini her seviyede birbirine bağlayacağını 
söylüyor ve bu beyan bütün mekanik, elektriksel ve dijital seviyeleri 
kapsıyor.

Bu kapsamlı bağlantı seviyesi de onların yem değirmeninin 
ötesine bakmalarına imkan veriyor. Bay Ottevanger, tarladan yem 
değirmenine ve çiftliğe kadar imalat sürecinin bütün aşamaları bulut 
üzerinden birbirine bağlanacak, diye ekliyor.

Bütün bu seviyeleri birbirine bağlamak yem değirmeni sahiplerine 
nasıl fayda sağlar?

Bay Ottevanger, “Yem değirmeninin sahibi fabrikasının ne 
yaptığını görebilecek ve böylece süreci denetleyebilecek,” diyor.

Operatörün de PC, tablet ya da telefon vasıtasıyla fabrikanın ne 
kadar işlediğini, üretilen yemin kalitesini ve fabrikanın verimli 
işleyip işlemediğini görme kabiliyeti olacak. Örneğin böylece 
fabrikalarındaki dar geçitleri ve engelleri çözebilecekler. Operatör 
makinelerin bakım zamanının ne zaman geldiğini de görebilecek.

Bay Ottevanger bütün bunlara, “İşte buna veri güdümlü 
değirmencilik diyoruz,” sözlerini ekliyor.

“Yem değirmenciliğinin geleceği”
Geleceğin değirmeni neye benzeyecek?
yazan: Andrew Wilkinson, Milling & Grain
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Küresel bir bakış açısı
Çevrimiçi seminerler sırasında, yem değirmenciliğinde mevcut 

problemlerin çözümü için akıllıca düşünmek, yaşanan zorlukların 
üstesinden gelinebilmesi için süreçlerde oluşan karmaşıklığın 
çözülmesi gerektiği konusunda fikir birliği sağlandığını 
söyleyebiliriz. Peki yem değirmenleri gitgide karmaşıklaşan 
süreçleri idare edebilmek için nasıl çevik kalacak?

Aşağıda paylaşılan, yem değirmenciliğinin geleceğiyle ilgili üç 
kıtadan gelen farklı görüşler daha küresel bir bakış açısı sunuyor:

Wayne Cooper, ABD – Önce servisi gerçekleştiriyor, ardından 
değirmenleri müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
tasarlıyoruz. Kalıptan dökülme değirmenler yapmıyoruz; müşterinin 
ihtiyaçlarına ve kendi müşterileri için üretmesi gereken şeye uygun 
bir fabrika tasarlamak için müşteriyle iletişim kuruyoruz. Şu an 
değirmen içi otomasyonla ilgileniyoruz ve amacımız fabrikaları 
gelecekte dev robotlara dönüştürmek.

Mario Ocampo, Güney Amerika – Kendisi daha sürdürülebilir ve 
hayvan dostu olmak için alternatif malzeme kullanımını araştırıyor. 
Kolay uyum sağlar ve esnek olursak gelecekte varlığımızı 
sürdürebiliriz. Uyum sağlayın, esnek ve nazik olun!

Albert Getkate, Avrupa – Amacımız pazar konseptlerine göre 
kişiselleştirilebilen, daha eksiksiz süreçler kullanmanın yanı sıra 
kişiselleştirilmiş ürünler imal edebileceğimiz kadar esnek olmak. 
İkincisi verimliliğin azalmasına ve tonaj başına daha yüksek 
maliyete sebep olabilir. Operatörler değirmenlerinin yerleşim 

düzenini yeniden tasarlamaya ve değiştirmeye, en karlı kurulumu 
seçmeye hazır olmalı.

Daha iyi kararlar vermek
Triott “Milling 2030” projesiyle uzun vadeyi göz önünde bulunduruyor.
Dünya nüfusu hızla arttığı için protein talebi de artıyor. Ottevanger 

yem değirmenleriyle ilgili talepler süreceği ve daha da kompleks 
hale geleceği için, değirmendeki her şeyi birbirine bağlamak 
suretiyle bir “dijital ikiz”, yani önerilen fabrikanın tamamen 
bilgisayarla işlenen bir simülasyonunun yaratılabileceğini söylüyor.

Bu süreç nasıl işliyor? Süreç prensipte çizim kullanma 
gerekliliğini ortadan kaldırıyor; zira şu an bütün teknik kararlar 
teknolojik çizimleri temel alıyor. Şirket bunun ardından tamamen 
işlevsel bir sanal yem değirmeni yaratabiliyor ve her türlü işlemin 
simülasyonunu gerçekleştirebiliyor.

Değirmen sahibinin elde ettiği faydalar nedir? 
Sanal simülasyon değirmen sahiplerinin kararlarını, simülasyonu 

yapılan süreçleri temel alarak vermelerine olanak sağlayacak. 
Örneğin değirmen sahibi farklı ayarları, farklı formülleri, farklı 
makineleri deneyebilecek ve bunların hepsini sanal bir ortamın 
fiziksel ve finansal emniyeti içinde test edebilecek. Bundan elde 
edeceği asıl fayda yem değirmeninin simülasyonunu temel alarak, 
birçok ek yatırım yapması gerekmeden daha iyi kararlar verebilmek.

Triott şirketleri el ele vererek müşterilerine katacakları değeri 
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azami düzeye taşımak için bu konsepte incelik kazandırmayı 
amaçlıyor. Aslında şimdiden verileri toplayıp analiz ettikleri bulut 
bazlı bir platforma sahipler ve bu sistem Hollanda’daki bir üretim 
tesisinde başarıyla kullanılıyor.

Buna ek olarak şirket şimdiden, platforma daha fazla değer 
katmak ve bir nevi bu konseptin işe yarar bir çözüm olduğunu 
kanıtlamak için yeni girişim fikirleri üzerinde çalışıyor.

Bay Ottevanger’a göre şirket bütün cevaplara sahip olduğunu 
iddia etmiyor ve elbette dünyanın dört bir yanında bu tür süreçleri 
kullanmaya çoktan başlayan yem değirmenleri var.

Gelgelelim Bay Ottevanger şirketlerinin sağladığı desteğin, 
müşterilerinin mevcut düzenlerine değer katabileceğine inanıyor.

Triott’ın yaratabileceği fark, bu teknolojiyi yem değirmenciliği 
sektörüyle ilgili derinlemesine bilgiler eşliğinde sunmak. Bay 
Ottevanger’a göre değirmen sahipleri işin “ne” ve “neden” 
kısmına yoğunlaşarak “nasıl” kısmına odaklanmayı Triott’a 
bırakmalı.

Bir hizmet olarak değirmencilik
Şirketin halihazırda dijitalleştirilmiş fabrikalara katacağı 

değerin incelenmesinin ardından, Bay Ottevanger bir hizmet 
olarak değirmencilikten bahsediyor.

Bu teklif en yalın açıklamasıyla, bir üretim tesisinin Triott 
gibi şirketler tarafından bütünüyle kiralanması ya da dış kaynak 
olarak kullanılmasını ve ardından bu şirketlerin üretim sürecinin 
tamamıyla ilgilenmesini içeriyor.

Bu düzenlemede müşteri üretilen yem için ton başına ödeme 
yapıyor. Bay Ottevanger bunun ardından bir hizmet olarak 
değirmenciliğin diğer sektörler de bunu uzun zamandır yaptığı 
için çok mantıklı olduğunu öne sürüyor. Fotokopi makinesi 
imalatçıları bunun örneklerinden biri çünkü müşteriler aslında 
üretilen kopyalar için ödeme yapıyor. Bay Ottevanger söze 
basınçlı hava sistemlerinin de böyle işlediğini, kullanılan basınçlı 
havanın metreküpünün temel alındığını söyleyerek devam ediyor.

Bay Ottevanger sözlerine, değirmencilik endüstrisinin de aslında 
bunu yapmaya Triott yel değirmeni onarımına başladığında, yani 
asırlar önce başladığını da ekliyor.

Gelgelelim önerilen düzenle atalarımızın çuvallara koydukları 
buğdayı bölgedeki değirmenciye götürüşü arasındaki benzerlikler 
daha bariz. Değirmenci de buğdayı belli bir ücret karşılığında 
una dönüştürürdü. Alın size bir hizmet olarak değirmencilik!

Bay Ottevanger bunun değirmencileri daha verimli olmanın 
yollarını aramaya teşvik edeceğine inanıyor ve Triott şirketleri 
onlara bu konuda seve seve yardım edecek.

Küçük yatırımlarla daha çok kar etmek
Çevrimiçi seminerin son kısmını, Triott’un geliştirme direktörü, 

René Ottevanger, Marijn Laurensse (Inteqnion), Auke Markerink 
(Ottevanger) ve Albert Getkate arasındaki tartışma oluşturuyor. 

Bir araya gelen bu uzmanlar, şu an piyasada çok geniş bir 
esneklik yelpazesine yönelik talep olduğu ve üretim ekiplerini yeni 
teknolojilere hazırlamak gerektiği konusunda fikir birliği içinde. 

Triott bu amaca ulaşmak üzere, doğru yemi üreterek gelecekteki 
bu tahmini talepleri karşılamaları için müşterilere doğru araçları 
tedarik etmesi gerektiğine inanıyor. Ancak panelde uyarı 
niteliğinde sözler de sarf edildi: “Bugün müthiş fikirler gördük, 
ancak bazı değirmenlerin henüz dijitalleşme sürecinin başında 
olduğunu unutmamamız gerekiyor.”

Konseptin yalın halinde müşteri geçimini sağlamak için ihtiyacı 
olan bir “koşum atı” satın alıyor. Dolayısıyla amacı verimi ve 
çalışma süresini artırmak. Bunu sağlamanın yollarından biri de 
önetkin bakım uygulamaları benimsemek.

Tedaviden ziyade önleme yaklaşımı benimseyerek, yani 
ekipmanı gerek olduğunda değil de istediğimizde “onararak” 
beklenmedik duraksamalardan ileri gelen arıza sürelerini 
azaltabiliriz. Bu yaklaşım kesinlikle yeni olmasa da karlılık 
üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır. 

Karlılık üzerinde büyük bir etkisi olan bir başka faktörse 
fabrikanın işlevselliğini koruması için gereken iş gücünün 
büyüklüğü.

Değirmen gelecekte kendi kendine işletecek mi? Cevap evet, 
ancak bu sahada bir ekip olması gerekmeyeceği anlamına 
gelmiyor.

Triott’a göre değirmenlerde her zaman yetenekli insanlara 
ihtiyaç olacak ama gelecekte sahada eskisi kadar çok operatör 
olması gerekmeyecek. Gelgelelim üretilen verilerin daha verimli 
kullanılması, bir değirmeni işletmek için gereken insan sayısını 
azaltacak.

Triott gelecekte müşterilerinin yanında olarak onlara daha veri 
güdümlü ve dijital bir geleceğe yapılan bu yolculukta yardım 
edeceğini ve gelecekte bütün müşterileriyle birlikte çalışmayı 
iple çektiğini söylüyor.

Sağlam bir tavsiye
Kapanışta Albert Getkate çevrimiçi seminerine, özellikle 

2020’deki gelişmelerin ardından 2021 için epey sağlam bir 
tavsiyede bulunarak son veriyor: “Plan yapın, harekete geçin 
ve kontrol edin. Esneklikten asla ödün vermeyin ve beklenmedik 
şeyler için daima hazırlıklı olun!”
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Virüsler besi hayvanlarının sağlığı ve 
performansı açısından tehdit teşkil 
ediyor ve dünyanın her yerinde 
üreticilerin ekonomik başarısına 
ket vurabiliyor. 

Yakın zamanda yem bileşenlerinin 
virüs bulaşması açısından 
potansiyel olarak riskli olabildiği 
saptandı ve birçok araştırma bazı 

yem bileşenlerinin diğerlerine nazaran daha riskli olabileceğine 
işaret ediyor. 

Virüslerin hayatta kalmasına ve ardından nakline imkan vermesi 
daha muhtemel gıda maddeleri arasında soya fasulyesi unu ve içinde 
çözünür maddeler, lizin, metiyonin ve D vitamini damıtma katı 
maddeleri (DDGS) yer alıyor.

Virüslerin yem maddelerinin içinde hayatta kalma süreleri yediden 
180 güne kadar değişiklik gösteriyor. Virüsün hayatta kalma süresi 
açısından hayati rol oynayabilen birçok faktör var ve bunlara hava 

sıcaklığı ve nem gibi çevresel koşulların yanı sıra virüsün türü 
ve zarflı ya da zarfsız oluşu dahil. 

İlk savunma hattı
Tedarik zinciri boyunca uygulanan yüksek seviyede biyo-

güvenlik önlemleri virüs bulaşmasını azaltma açısından ilk 
savunma hattıdır.

Ancak en katı biyo-güvenlik önlemleri uygulansa da, kontamine 
yemden virüs bulaşması yönündeki kanıtlanmış risk dikkate 
alınmazsa birim yine de virüs salgınına karşı savunmasız olur. 

Dolayısıyla yem yoluyla virüs bulaşması riski, üreticinin 
mevcut biyo-güvenlik önlemleri ve programlarına dahil etmesi 
gereken ek bir konudur.

Yemi etkili bir katkı maddesiyle işlemenin yem içindeki 
virüslerin kötü etkilerinin bertaraf edilmesine yardım ettiği 
kanıtlanmış bir gerçektir.

Yakın zamanda Birleşik Devletler’deki Pipestone Uygulamalı 
Araştırma Tesisi’nde, Dr. Scott Dee önderliğinde gerçekleşen 

İyiliğiniz İçin pHorce 
Yem biyo-güvenliğinde üçlü koruma

pHorce, Büyük Birtanya menşeli bağımsız yem katkı maddesi uzmanı Anpario plc’nin ürettiği asit 
bazlı bir öbiyotik (ABE). Bu ürün optimal tesir için eşsiz bir taşıma sistemi üzerindeki saf sıvı formik 
ve propiyonik asitlerin konsantre sinerjik karışımından oluşuyor. Propiyonik asit mantar üremesini 
engeller ve küf ile mayanın yayılma hızını azaltırken formik asit bakteriler ve mantarlar açısından 
temizleyici işlevi görerek koli basili ve salmonella gibi hastalığa yol açabilecek bakterilerin kontrol 

altına alınmasını sağlıyor.
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araştırmanın ardından 2018’de yayımlanan makalede 
“kontamine yem malzemeleri viral patojenler için bölgeler, 
ülkeler, hatta kıralar arasında bir taşıt görevi görebileceği” 
belirtildi. Bu yeni deney yaygın yem katkı maddelerinin, 
domuz endüstrisindeki yemlerde genelde görülen aşırı virüs 
yüklemeleri üzerindeki anti viral etkisini test etmek için 
yürütüldü.

Hastalıklar
Domuzlara yem yoluyla Seneca Valley A (SVA), Domuz 

Üreme ve Solunum Sıkıntısı Sendromu virüsü (PRRSv) ve 
Domuz İshali virüsü (PEDv) verildi. Bu virüsler yemlere 
Dr. Dee’nin yenilikçi buz parçası modeliyle bulaştırıldı ve 
domuzlara katkı maddesi olmayan enfekte yem ve yeme ton 
başına üç kilogram miktarında eklenen pHorce’la desteklenen 
enfekte yem sunuldu. 

Deneyde enfekte kontrol yemiyle beslenen domuzlarda 
yüksek enfeksiyon oranı ve klinik SVA, PEDv ve PRRSv 
belirtileri görüldü.

Ancak pHorce katkılı yemi tüketen domuzlarda SVA ya 
da PRSS enfeksiyonu ya da bu virüslerin klinik belirtileri 
görülmedi.

pHorce katkılı enfekte yemle beslenen domuzların 
sağlığındaki iyileşme ve virüs enfeksiyonlarının azalması 
performans açısından ek faydalar doğurdu. Domuzların 
ortalama günlük kilo alımında artış, ölüm oranında ise 
azalma görüldü. Performansı yükselten bu tür etmenler 
ekonomik avantajlar yaratarak üreticinin karlılığını artırabilir.

Prensipte deneysel koşullar altında zarflı DNA virüslerine 
karşı etkinlik gösteren formik asit bazlı maddelerin Afrika 
Domuz Ateşi (ASF) gibi farklı virüslere karşı da etkili olacağı 
varsayılabilir.

Anpario Global Teknik Direktörü Dr. Wendy Wakeman 
konu hakkında, “Formaldehitsiz bir ürün olan pHorce’un 
bakterilere ve mantarlara karşı etkili olmakla kalmayıp yeme 
düşük miktarda eklendiğinde bile virüslere karşı kanıtlanmış 
bir koruma sağladığı bulgusu çok önemli,” sözlerini sarf etti.

“Bu bulgu gelecekte yem ve besi hayvanı sektöründe biyo-
güvenliği ve emniyeti artırmaya yardımcı olacak.”

Dr. Wakeman sözlerine, “Anpario 30 yılı aşkın zamandır 
asit bazlı öbiyotikler (ABE) üzerinde çalışıyor ve özellikle 
patojen kontrolüne odaklanıyor,” şeklinde devam ediyor.

“pHorce’un özellikle PRRS, PEDV ve SVA’nın etkilerini 
bertaraf etme açısından virüslere karşı kanıtlanmış etkisi, aynı 
zamanda köklü bir anti-bakteriyel ilaç ve mantar ilacı olan bu 
yem katkı maddesinin üçlü etkisini vurguluyor.”

Virüslerle mücadele eden ürünleri dikkate almanın 
önemi

Yem ve besi hayvanı üretim sektöründeki çoğu kişi küf ve 
bakteri bulaşmış yemlerin teşkil ettiği riskin ve bunların yem 
kalitesi, hayvan sağlığı ve performansı üzerindeki etkisinin 
farkında olsa da yemin virüs bulaşmasındaki rolü de göz 
önünde bulundurulmalı.

Yemin viral patojen taşıyabildiği gerçeği yakın zamanda 
kabul edilse de kaliteli yem ve hammadde dünya çapında 
besi hayvanı üretim sistemlerindeki virüs salgınlarını azaltma 
konusunda hayati bir rol oynuyor.

Dolayısıyla virüslerle mücadele eden ve üçlü etki sunan 
pHorce gibi uygun maliyetli ve yeme az miktarda eklenen 
ürünler bakterilere, mantarlara ve virüslere karşı önetkin 
koruma sağlayan yem biyo-güvenlik programlarında 
kullanılmak için ideal. İstek üzerine referans sağlanır.

www.anpario.com/phorce.
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Yavrulama ineklerin hayatının en 
zorlu aşamasıdır, zira bu aşamada 
hayvanın vücudu bir sonraki laktasyona 
hazırlanmaya başlar. Bu aşamada 
hayvan yeterli beslenmez ve dönem 
iyi idare edilemezse hayvanın sağlığı 
bozulur, dolayısıyla karda azalma olur. 

Geviş getiren hayvanların sağlık 
yönetimi genelde ortaya çıkan sağlık 

sorunlarının tedavisi şeklinde gerçekleşir.
Ancak özellikle yavrulama öncesinde ve sonrasında günlük 

beslenmeye önem vererek tedbir almaya daha çok odaklanmalıyız. 
Optimal sağlık için formüller üretmek, ineklerde yavrulamanın daha 
sorunsuz olmasına ve laktasyonda gelişmeler sağlanmasına imkan 
verir.

Geviş getiren hayvanların sağlığı için formüller üretilerek günlük 
performansta iyileşme sağlanabilir.

Kemin olarak geviş getiren hayvanların sağlığı için, uzmanlığımızı 
ve bilimsel olarak kanıtlanmış çözümleri temel alarak formüller 
üretmek üzere müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Hayvanların 
sağlıklı olmasının mandıracılığın temel taşı olduğuna inanıyoruz. 
Geviş getiren hayvanlar için bir sağlık programı tasarlayarak 
yavrulama döneminin hem öncesine hem sonrasına odaklanıyoruz. 

Kritik bir süreç
Kuru dönemdeki kritik bir süreç de yavrulamadan önceki son üç 

haftadır. 
Bu süre zarfında inek bir sonraki laktasyona başlamaya hazırlanır. 

Yeterli beslenme ve yönetim olmazsa inekler yavruladıktan 
sonra hızla güçten düşebilir ve potansiyel gelir kaybedilmiş olur. 
Yavrulamadan önceki kuru dönem, ineğin yavruladıktan sonraki 
performansını belirlediği için bu dönemde çok dikkatli olunmalıdır. 

Hepimiz kuruya çıkarılan ineklerin yavrulama tarihinden önce 
“yavrulama ağılı”na alınması gerektiğini biliyoruz; peki bu tavsiye 
nereden geliyor? Laktasyonda başarı için ineğin bu dönemde 
kemiklerindeki kalsiyumu seferber etmesi gerekir ve bu 10-15 gün 
sürebilir. Laktasyona hazırlık dönemi yeterince uzun olmazsa süt 
humması büyük bir sorun teşkil edebilir.

Yavrulama öncesi dönemde beslenmeyi uygun hale getirmek 
hem ineğin kalsiyumu seferber etmesi hem de işkembenin otlama 

değişimlerine ve daha yüksek kalorili beslenme şekline uyum 
sağlaması için yeterince zaman tanır, ki bunlar besin maddelerinin 
emilimi ve yavrulama sonrasındaki sorunların bertaraf edilmesi 
açısından çok önemlidir.

Yavrulama öncesi – Günümüzün en büyük endişesi
Günümüzde endişe yaratan tek şey klinik hastalıklar ve bunların 

yol açtığı tedavi masrafları değil, daha da önemlisi son derece zararlı 
olabilen “subklinik metabolik hastalıklar”dır. 

Subklinik hipokalsemi (SCH) olan metabolik hastalık; doğuma 
yakın dönemde üretim, üreme ve hayatta kalma açısından uzun 
vadeli sonuçlara gebe sorunlar yaratan bir “geçiş hastalığı” olarak 
görülüyor.

Araştırma bulguları (Reinhardt ve ark. 2011) (bkz. Grafik 1) 
ineklerin laktasyon sayısı arttıkça hipokalsemiye daha yatkın 
olduğunu açıkça gösteriyor.

Karlılığı artırmak 
için geviş getiren 
hayvanların sağlığına 
yönelik formüller
yazan: Robert Hamilton, Teknik Satış Müdürü, 
Kemin Animal Health & Nutrition EMENA

Graph 1

Graph 2
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Süt hummasının ötesindeki subklinik hipokalsemi
Martinez 2014’te süt hummasının ötesindeki subklinik 

hipokalseminin etkilerini araştırdı. Araştırmada 24 saatlik yüzde beş 
etilen glikol tetra asetik asit (damardan) tedavisiyle SCH başlatıldı.

Sonuçlara göre SCH kuru ot alımını önemli ölçüde (*P<0.01) 
azalttı, esterleştirilmemiş yağ asitlerinin (NEFA) konsantrasyonunu 
artırdı, işkembe kasılmalarını azalttı ve nötrofil işlevlerinde 
normokalsemik ineklere nazaran azalma görülmesine yol açtı.

Martinez ve ark. (2012), normokalsemi/SCH’nin etkilerini ve 
yüksek riskli ineklerde dölyatağı yangısı görülme oranını nasıl 
etkilediğini de araştırdı. Yüksek riskli durumlar ineğe distosi teşhisi 
konması, ikiz doğma, ölü doğma ve cenin zarının atılmaması (RFM) 
olarak tanımlandı.

Yüksek riskli normokalsemik ineklerde yüzde 20 oranında 
dölyatağı yangısı görülürken subklinik hipokalsemik ineklerde 
benzer durumlarda yüzde 77,8 oranında dölyatağı yangısı görüldü 
(bkz. Grafik 2).

Yavrulama dönemi öncesindeki ineklerin sağlığı için 

formüller üretmek 
Kırk iki randomize deneyden oluşan bir meta analize (Santosh ve 

ark. 2019) göre, katyonik beslenen (daha yüksek sodyum, potasyum, 
kalsiyum ve magnezyum konsantrasyonundan ötürü pozitif yükü 
olan beslenme şekilleri) inekler süt hummasına ya da hipokalsemiye 
daha çok yakalanıyor. Katyonik beslenme, ineğin kuruya alındığı 
yavrulama öncesi dönemde subklinik hipokalsemiyi tetikleyen güçlü 
etkenlerden biri.

Anyonik beslenme (daha yüksek klorür, sülfür ve fosfor 
konsantrasyonundan ötürü negatif yükü olan beslenme şekilleri) 
daha asidik bir metabolik durum sağlıyor (daha düşük kan pH’ı) ve 
süt hummasının daha az görülmesi bununla bağdaştırılıyor.

İnekleriniz katyonik mi anyonik mi besleniyor?
Yavrulama öncesi dönemde çoğu beslenme şeklinin, kullanılan 

tipik besin maddelerinden ötürü katyonik olma ihtimali yüksektir. 
Bunun esas sebeplerinden biri bu besin maddelerinin temelde 
katyonik olmasıdır.

İneklerinizi katyonik değil de anyonik beslemek, ineğin kanında 
optimal asitleşme sağlayabilir. Bu asidojenik beslenme şekilleri 
hipokalsemiyi aşağıdaki şekillerde azaltır:
1. Klorür iyonlarının konsantrasyonunu artırmak suretiyle hayvanın 

kan pH’ını hafif asidik duruma getirerek
2. Kan dolaşımındaki asit için tampon işlevi görmesi amacıyla 

kemiklerden daha fazla kalsiyum seferber ederek
3. Yavrulama sırasında kalsiyum miktarını azami düzeye taşıyarak
4. Kalsiyum eksikliğinden doğan hipokalsemi vakalarını azaltarak

Kemin olarak laboratuvarımızdaki, katyon durumunu ölçme 
amaçlı beslenme testlerinin yanı sıra ineklerin idrarındaki, 
yavrulamadan sonraki potansiyel sorunların analizi açısından çok 
önemli olan pH seviyesinin gözlenmesi için sahada kullanılabilen 
pH ölçüm gereçleri sunuyoruz. Bu sayede hipokalsemi kontrol 
çözümlerini ve teknolojisini en incelikli şekilde uygulayabiliyoruz.

Kemin’in yavrulama öncesinde ineklerin sağlığını korumak 
için sunduğu çözüm, kapsüllenmiş kalsiyum klorür içeren 
NutriCABTM.

NutriCAB ile mümkün olan en yüksek kalsiyum klorür 
konsantrasyonu (yüzde 80’den yüksek), vücuda alım sorunlarının 
önlenmesi amacıyla anyonik tuzun acılığının maskelenmesi, 
uygulama ve depolama sırasında rutubet emiliminin kontrolü ve 
taşınma sırasında cilt güvenliğinin korunması için kapsül formunda 
sunuluyor ve bu ürün metabolik sağlığı iyileştirerek hayvan 
performansını artırıyor.

Saha koşulları altında performans
Kalsiyum eksikliğinden ötürü bağışıklığın zayıflaması ve 

kas oranının azalması, süt ineklerinde cenin zarının atılmaması 
durumlarının artmasıyla bağdaştırılabilir.

Deneyler yavrulama öncesindeki (yavrulamaya 21 gün kala) 
ineklerde uygulanan, NutriCAB ile asidojenik beslenme sağlanan 
sağlık programlarıyla cenin zarının atılmaması durumunun yüzde 
28,7’den yüzde 5,4’e indiğini doğruluyor (dört çiftliğin ortalaması – 
bkz. Grafik 3).

İneklerde yavrulama öncesi dönem, ineğin yavruladıktan sonraki 
durumunu belirleyen çok önemli bir aşamadır. Bu aşamanın sonucu 
karlılığı doğrudan etkiler. Hipokalseminin yavrulama dönemini 
etkileyen en önemli sorun olduğu biliniyor.

Araştırmalara göre hipokalsemiyle mücadelede ineklerin 
yavrulama öncesinde asidojenik beslenmesi gerekiyor.

Kemin’in uzmanlığı ve stratejileri, yavrulama öncesi süreçteki 
sorunların çözülmesine ve mandıraların karlılığının artırılmasına 
yardımcı oluyor.

Graph 3: Changes 
in the incidences 
of retained foetal 
membranes after 

the introduction of 
NutriCAB
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Hava durumu modelleri, 
2020’de büyüme sezonu 
boyunca Avrupa genelinde 
değişkenlik göstermiş ve farklı 
bölgelerdeki belirli küflerin 
ve mikotoksinlerin varlığını 
doğrudan etkilemiştir.

Mikotoksinler, belirli küf 
türleri tarafından üretilir. 

Yem kalitesini ve ardından hayvan sağlığı ve performansını 
olumsuz yönde etkilediklerinden dolayı çiftlik hayvanı 
üreticileri için endişe kaynağıdır. Alltech Avrupa Yaz Hasat 
Anketi’nin bir parçası olarak, Avrupa’nın dört bir yanından 
toplanan numuneleri Alltech 37+ mikotoksin analitik 
hizmetler laboratuvarına gönderdi ve yapilan analiz, orta ila 
yüksek seviyelerde mikotoksin riskinin varlığını gösterdi.

Bu sonuçlar, 274 çesit arpa, buğday, mısır, mısır silajı, ot 
silajı, yonca, saman, ot, bezelye, yulaf, ayçiçeği küspesi, 
tritikale ve soya fasulyesi örneğine dayanmaktadır. Bu örnekler 
Rusya, İspanya, Portekiz, Danimarka, Macaristan, Almanya, 
Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya 
Cumhuriyeti, Fas, Yunanistan, Beyaz Rusya, Hırvatistan ve 
Kazakistan dahil olmak üzere Avrupa’da 15 ülkede bulunan 
farklı çiftliklerden veya hayvan yemi üretim tesislerinden 
toplanmıştır. Bu nedenle, anketin sonuçları, genel olarak 
orta ile yüksek risk içeren tüm bölgelerdeki kontaminasyon 
riskinin temsili bir resmini sunmuştur.

Örneklerin, yüzde 99,6’sı en az bir mikotoksin ve yüzde 
96,4’ü iki veya daha fazla mikotoksin içeren ortalama 
4,4 mikotoksin göstermiştir. Bu örneklerin yüzde 80,7’sinde 
fumonisinler bulunurken, yüzde 74,5’i tip B-trikotesenleri 
içermiştir.

Ortaya çıkan mikotoksinler 
Son yıllarda göze çarpan bir eğilim, ortaya çıkan mikotoksinlerin 

artan varlığıdır.
Örneklerin yüzde 75’inden fazlası, beauverisin, moniliformin, 

phomopsin A, alternariol, enniatin A ve B gibi spesifik 
mikotoksinleri içeren bu grubu içermistir ve çoğu tür grubunun 
doğurganlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek bir 
mikotoksin olan Zearalenone (ZEN) , örneklerin yaklaşık yüzde 
yedisinde tespit edilmistir.

Aspergillus türünün bir üyesi ve özellikle zararlı bir toksin olan 
Aflatoksin B1 (AfB1), analiz edilen örneklerin yüzde yedisinden 
daha azında görülmüştür. Bu sene Orta ve Dogu Avrupa’da hava 
durumunun mevsim normallerinden daha kuru gectigi goze 
alinirsa, bu sayi potansiyel olarak beklenenden daha dusuk bir 
yüzde olmaktadir. 

Alltech Mikotoksin Yönetimi ekibi Avrupa teknik destek 
yöneticisi Dr Radka Borutova; Genel olarak bakıldığında 
mevcut sonuçların bu yıl, Avrupa genelinde orta ila yüksek 
mikotoksin riski icermekte olduğunu, üreticilerin bu riski göz 
önüne alarak, farklı türler ve hayvan gruplarını etkileyebileceğini, 
özellikle üreyen ve genç hayvanlar için daha dikkatli olunmasını 
vurguladı. “Düşük seviyeli kontamine yemler ile beslemenin 
hayvan sağlığını ve performansını etkilediğini biliyoruz, bu 
nedenle düşük riskli senaryolarda bile üreticiler mikotoksin 
tehdidine karşı koruma ihtiyacını ihmal etmemelidir.” diyerek 
de mikotoksinin önemini ifade etti. 

Bölgeye göre sonuçlar
Güney Avrupa’da (Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Hırvatistan), 

bu bölgelerden elde edilen sonuçlara bakıldığında, tüm örneklerin 
sırasıyla yüzde 91,3 ve 80,4’ünün fumonisin ve yeni ortaya çıkan 
mikotoksinlerle kontamine olduğunu göstermektedir.

Alltech’in yaptığı Avrupa Yaz Hasat Araştırması orta 
ile yüksek oranda mikotoksin riski gösteriyor.

mikotoksin riski
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6.15 AM How to Select an Extruder? 
Dr. Mian Riaz, Texas A&M University, USA
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Mr. Jonathan Iman, Corporate Project Services, USA

7.25 AM Pulverizing of Raw Material
Mr. Phil Erikson, Reynold Engineering, USA

8.00 AM Break 

8.15 AM Making fl oating and sinking feed with twin-screw extrusion technology
Hadrien Delemazure  Clextral, France

8.50 AM Optimization of Aqua Feed Quality
Nicola Tallarico, Kemin Europe
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Ortalama fumonisin konsantrasyonu, domuzların sağlığına 
ve performansına zarar verebilecek bir konsantrasyon olan 
1.195.88 ppb olup, örneklerin yüzde 86’sından fazlasının, başta 
mısır olmak üzere farklı yem maddelerinde sıklıkla bulunan 
fusarik asit olduğu görülmüştür.

Fusarik asit, birçok mikotoksin etkileşimine girer ve fumonisin 
ve moniliformin gibi diğer mikotoksinlerle sinerjik bir etkiye 
sahiptir. AfB1, örneklerin yüzde altıdan daha azında tespit edilmiş 
ve İspanyol örneklerinden birinde maksimum 8ppb konsantrasyon 
bulunmuştur. Burada ki mısır silajında maksimum deoksinivalenol 
(DON) konsantrasyonu 4903.3ppb olarak ölçülmüştür.

Orta Avrupa (Almanya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti): 
Örnekler, fumonisinlerin % 86.7 ve % 73.5 oranında B-trikotesenlerle 
kontaminasyonunu göstermektedir. Tip B-trikotesenlerin ortalama 
konsantrasyonu, domuzların sağlığına ve performansına zarar 
verebilecek bir konsantrasyon olan 463.5 ppb olarak tespit edilmiştir. 
Örneklerin yüzde 68’den fazlası, son birkaç yılda önemi artan bir grup 
olarak yeni ortaya çıkan mikotoksinleri içermektedir. AfB1, örneklerin 
yüzde dördünden daha azında tespit edilmiş ve Macar örneklerinden 
birinde maksimum 3.6 ppb konsantrasyon bulunmuştur. Maksimum 
DON konsantrasyonu, Çek Cumhuriyeti’nde 3,921 ppb’lik bir 
konsantrasyonla mısır silajında tespit edilmiştir.

Daha Uzak Bölgeler
Baltıklar ve Doğu Avrupa (Estonya, Litvanya, Rusya, Beyaz 

Rusya ve Kazakistan): Analiz edilen örneklerin yüzde 70.9’u tip 
B-trikotesenler, fumonisin ve yeni ortaya çıkan mikotoksinlerle 
kontamine olmuştur. Tip B-trikotesenlerin ortalama 
konsantrasyonu 454.9 ppb olup Doğu Avrupa’dan alınan örneklerin 
hiçbiri, çoğu tür grubunun doğurganlığı üzerinde önemli bir etkiye 
sahip olabilecek bir mikotoksin olan zearalenon ile kontamine 
olmamıştır. AfB1, örneklerin yüzde 10’undan fazlasında tespit 
edilmiş ve Litvanya ot silajı örneklerinden birinde maksimum 27 
ppb konsantrasyon bulunmuştur. Mısır silajında maksimum DON 
konsantrasyonu Litvanya Cumhuriyeti’nde tespit edilmiştir ve 
konsantrasyon 4970.5 ppb olarak saptanmıştır.

Daha Fazla Sonuç
Kuzey Avrupa’da (Danimarka) ve bu bölgede elde edilen 

sonuçlar, tüm örneklerin yüzde 94 ve 92’sinin sırasıyla ortaya 

çıkan mikotoksinler ve tip B-trikotesenlerle kontamine 
olduğunu göstermektedir. Ortaya çıkan mikotoksinlerin 
ortalama konsantrasyonu 414.4 ppb olarak ölçülmüştür. İlginç 
bir şekilde, numunelerin yüzde altısı ergot alkaloidleri içerirken, 
arpada bulunan ortalama konsantrasyon 695.4ppb ve maksimum 
konsantrasyon 2037ppb olarak tespit edilmiştir.

AfB1, örneklerin yüzde 2,5’inden daha azında görülmüş 
ve Danimarka’da hasat edilen buğdayda maksimum 3ppb 
konsantrasyon bulunmuştur. Danimarka’da arpada bulunan 
maksimum DON konsantrasyonu 1351.8 ppb dir. 

Tanımlanan ortalama mikotoksin seviyeleri, ayrı ayrı 
değerlendirildiğinde, her bir mikotoksin için AB tarafından 
önerilen seviyelerin altına düşer. Örneklerin yalnızca yüzde 
0,36’sı, yem içeriklerinde AB tarafından izin verilen AfB1 
(20 ppb) konsantrasyonunu aşmıştır (Komisyon Yönetmeliği 
(AB) No 574/2011). Ancak, üretken türler için Alltech’in risk 
eşdeğeri miktarına (REQ) dayalı risk seviyesi, çoklu mikotoksin 
tehdidi düşünüldüğünde orta ila yüksek arasında değişir.

Tavsiyeler 
Domuz üreticileri, damızlık dişi domuzlar ve genç domuz 

yavruları için ortalama REQ’ya dayalı risk seviyesinin yüksek 
sayıldığını göz önüne almalılar.

Mikotoksin kontaminasyon seviyeleri kümes hayvanlarına 
uygulandığında üreyen kanatlılar için mikotoksin riski orta 
seviyedeyken, broiler ve piliç gibi kanatlılarda düşük ila orta 
seviyededir.

Geviş getiren hayvanlarda, şimdiye kadar ki sonuçlar, 
süt ineklerinde düşük ila orta derecede risk olduğunu 
göstermektedir.

Büyük tahılların (mısır) ve küçük tahılların (buğday, arpa, yulaf) 
mikotoksin kontaminasyon seviyelerinde dikkate değer bir fark 
vardır. Mısır örneklerinde saptanan ortalama mikotoksin sayısı 
6,4 iken küçük tanelerde 3,6 olarak saptanmıştır. Bu varyans, 
REQ’ya, belirli türlere ve hayvan gruplarında besleme riskine 
yansır.

Örneğin, dişi domuzlarda ve genç dişi domuzlarda bu yılki 
mısır örnekleri daha yüksek bir mikotoksin riskini gösteriyor. 
Ancak aynı hayvanlara küçük tahıllar verildiğinde, mikotoksin 
riskinin daha düşük olduğu kabul ediliyor.

Conveyor chainsElevator parts
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40 yıllık gelişmenin ardından, Çin’in tavuk 
endüstrisi küresel ilgi gördü. 

Çin’in tavuk endüstrisi, yerel yiyecek ve 
tüketici pazarının özellikleri ve gelişme 
durumu birleştiğinde daha fazla fırsat ve 
zorlukla karşı karşıya.

2019’dan beri Afrika Domuz Ateşi 
(ASF) salgını, domuz eti üretim ve 
tüketiminin kıtası olan Asya’yı vurmaya 

devam ederken, özellikle Çin en ağır kayıpları yaşadı. Çin’in 
canlı domuz envanteri 10 yılın en düşük noktasına geriledi. 
Kümes hayvanı eti şüphesiz en iyi protein kaynağı haline geldi.

Çin tavuğunun halkın beslenme yapısını değiştirmeye olan 
katkısı, ülke halkı için et proteini tüketiminin en büyük ikinci 
kaynağı olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri, Japonya 
ve AB ülkelerinde olduğu kadar iyi değil.

Vatandaşların sağlık bilincinin uyanması ve yaşam temposunun 
hızlanmasıyla birlikte, fast food pişirmeye uygun az yağlı ve 
sağlıklı tavuk, yavaş yavaş yüksek yağlı, yüksek kolesterollü 
domuz etinin yerini alacak.

Uzmanlara göre, 2020 yılında yerli domuz eti üretim açığı, 
tavuğun domuz etinin yerini alma kapasitesiyle potansiyel olarak 
3.1 milyon tondan fazla artacak. Bu durumda gerekli kapasitenin 
2.1 milyar kazanı aşması gerekecektir. 

Tabii ki, iyi piliçler, iyi yem yetiştiriciliğinden ayrı 
düşünülemez. 

Endüstri, müşterilere daha iyi hizmet vermek ve müşterilerin bu 
tarihi fırsatı yakalamalarına yardımcı olmak için, yüksek kalitede 
piliçler yetiştirebilir, pazar payını daha da genişletebilir ve tatmin 
edici faydalar elde edebilir.

Zhengchang’ın yüksek kaliteli peletleme işlemi için 658 
(veya Dr Chicken) adı verilen “Özel Getirilmiş” ürünü, 

endüstrinin ilk üçüncü nesil üstün kalitedeki tavuk yemi 
sistemidir.

Sistem, birkaç saha dışı deney, test verilerinin tekrarlanan 
kesintileri ve son aşamada kilit müşterilerle ortak denemeler de 
dahil olmak üzere dört yıllık ısrarlı araştırma ve geliştirmeden 
sonra Zhengchang’ın bilimsel araştırma personeli ve endüstri 
uzmanları tarafından ortaya konulan mükemmel bir sonuçtur. 

Yem-Et oranı 
Sistem, yeşil ve güvenli yemler kullanarak, büyük ebeveyn 

tavukların sağlık ve güvenliğini sağlayarak, yaşam ve 
yumurtlama sürelerini uzatarak, piliçlerin kursaklarını 
geliştirerek, etlik piliçlerin yem-et oranını başarılı bir şekilde 
azaltabilir. Tüm bunlar, yem ve ıslah kalitesini kapsamlı bir 
şekilde iyileştirirken olur. 

Eğer etkili bir şekilde gerçekleştirilirse, bu ayarlamalar 
bir işletmenin verimliliğini de büyük ölçüde arttırabilir.

Yıllık 50.000 tonluk üretimi olan bir yem fabrikasını örnek 
olarak alırsak, tavuk başına 3 kg ve kilogram başına 10 yuan 
olmak üzere yaklaşık 10 milyon tavuğu besleyebilir. Yem-et oranı 

Yem kalitesinin ve 
ıslahın iyileştirilmesi 
geliri artırır
Zhengchang’ın sırrı 658 
yeni nesil başarı
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0.05 azaltılır ve bu da bir hayvancılık işletmesinin toplam gelirini 
yılda 9.47 milyon yuan arttırabilir.

Sistem aynı zamanda maliyetleri etkili bir şekilde azaltabilir, 
operasyonel değeri artırabilir ve müşterilere pazarda benzersiz 
bir rekabet gücü oluşturmaları için yardımcı olabilir.

Zhengchang 200kW öğütücü aynı Φ3.5 halka kalıbı ve 
1:14 halka kalıp presleme oranı ile saatte 14,5 tona ulaşabilir. 
Bu da presleme açısından sektördeki benzerlerinden üç ton daha 
yüksek ve enerji tüketimi açısından benzerlerinden 3.6 birim 
düşük demektir. 

Yani, makine günde 20 saat üretim yaparsa ve 300 gün boyunca 
1 yuan / kWh elektrik maliyeti ile sürekli üretime devam ederse, 
720.000 yuan veya yılda 11.000 ABD $ tasarruf sağlayabilir.

Gelişmiş işlem tasarımı 
Sistem, endüstri lideri işlem tasarımını benimser. Tüm işlem 

sıcaklık kontrollü ve temperlidir. Kalite ayarlı süre her beş ila sekiz 
dakikada birdir ve çıkış malzemesi sıcaklığı 70-90 dereceye 
ulaşabilir. Bu da salmonellayı tamamen yok edebilir.

Tüm granülasyon süreci otomatik ve akıllıdır ve iri toz 
halindeki mısırın jelatinleşme derecesi yüzde 34,1 kadar yüksek 
olabilir ve yağ emilimi yüksektir (yüzde yedi ila dokuz arasında).

Aynı halka kalıplama oranı altında, partikül sertliği 50-60N’ye 
(3 dak) ulaşabilir.

Ayrıca birçok müşterinin pazar geliştirme fırsatları kazanmasına 
yardımcı olur. Pişmiş iri taneli yemeğin üç avantajı şudur: daha 
fazla yakıt ve daha sert pelet yem, tavuğun kalitesini büyük 
ölçüde artırabilir ve üreme etkisini iyileştirir. 

Zhengchang, son yıllarda ürün geliştirme, tasarım ve süreç 
kalitesi detayları üzerinde çok çalışıyor.

İster ürünlerin ve ekipmanların yükseltilmesi, ister pazar 
ihtiyaçlarını karşılamak ve müşterilerin endişelerini gidermek 
veya teknoloji araştırma ve geliştirmede titizlik olsun, Zhengchang 
sürekli araştırma, geliştirme ve yenilik konusunda ısrar ediyor 
ve her zaman için endüstri gelişiminin ön sıralarında yer alıyor 
Müşterilerinin daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemelerine yardımcı 
olmak için kurumsal olarak gelişmekten, istikrarlı ve güvenilir 
kalitede üztün nitelikli ürünler arıyor olmaktan gurur duyuyor!
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H indistan, Pakistan, Bangladeş ve 
Sri Lanka’yı da içeren Güney 
Asya bölgesi, 1.7 milyarlık toplam 
nüfusa sahiptir. Burada pirinç, 
geleneksel olarak bölgedeki en 
önemli temel gıda olmuştur. 

Satake Hindistan 
Mühendislik Kurumu, 
bu bölgenin merkezinde yer 

almaktadır ve pirinç, buğday, mısır ve mercimek gibi tahıllar 
için işleme ekipmanlarının ana tedarikçilerinden biri olarak 
hizmet vermektedir. Aynı zamanda Henry Simon markası 
un değirmenciliği ekipmanlarının ve teknolojisinin bu 
bölge içindeki ana distribütörüdür.

Hindistan ve Güney Asya ülkelerinde yetişen çeltik, besin 

değerlerini ve aynı zamanda lezzetini koruması için kaynatılır. 
İşlem, ön temizleme, ön buharlama, çeltiği sıcak suda 
bekletme, arkasından tekrar buharlama ve buna takiben de özel 
bir tesiste kurutmayı içerir. Bahsedilen bu işlemlerin tümü şu 
anda MS / SS tankları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 

Bu tanklarda gerekli sıcaklıklara ulaşmak için ana ısı kaynağı 
büyük ölçüde buhardır. Bu işlem sırasında pirinç sertleşecek 
ve öğütme işlemi sırasında daha iyi verim elde edilecektir. 
Ayrıca kepekte bulunan besin, nihai üründe kalacak olan 
tahılın endospermine nüfuz edecektir. 

Rajinder K Bajaj, Satake Hindistan Mühendislik 
Kurumu

ÇELTİK HAŞLAMA 
TESİSİNİN 
OTOMASYONU

ÇELTİK HAŞLAMA 
TESİSİNİN 
OTOMASYONU
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Bu avantajları nedeniyle, yarı haşlanmış pirinç sadece Güney Asya’da 
tüketilmekle kalmayıp, dünyanın çeşitli ülkelerine de ihraç edilmektedir.

Tutarsız sonuçlar
İşlem şu anda çoğunlukla mevcut kaynaklar kullanılarak manuel olarak kontrol 

edildiğinden, tutarsız sonuçlara neden olan birçok varyasyon kaynağı vardır.
Tüm proses kontrol noktaları ve parametreleri manuel olarak ayarlandığından, 

parti içinde ve hatta aynı çeltik partilerinin çeşitli partileri arasında bile hata olma 
olasılığı vardır. 

Hasat mevsiminde tarladan alınan yaş çeltik için yarı haşlama işlemi uygulanır. 
Bu durumda, işlem birkaç hafta boyunca haftada yedi gün, günde 24 saat devam 
ettirilebilir. Tüm kontroller manuel olarak yapıldığında, mevcut işgücünün 
deneyim seviyesi düşükse, bu durum, değirmen operatörleri için büyük bir zorluk 
oluşturabilir.

Kontrolsüz işlemler çeltikleri renk değişimine, artan hasara ve yanmış tanelere 
karşı savunmasız hale getirir. Çeltiğin aşırı pişirilmesi ayrıca sertliğe ve nem 
içeriğinde değişikliklere neden olabilirken, eşit olmayan kurutma da öğütme 
işleminde sıklıkla verim kaybına sebep olabilir.
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Otomatik kaynatma işlemi
Bu zorluklarla karşılaşan Satake Hindistan Mühendislik Kurumu, mevcut uygulamaları 

inceledi ve mevcut yerel altyapıyı Satake’nin dünyaca ünlü hassas enstrümantasyonunu 
kullanarak kaynatma için tam otomatik bir süreç geliştirdi.

Satake’nin ana hedefleri:
• Minimum operatör katılımıyla tam otomatik bir kaynatma sistemi geliştirmek.
• Gruplar içinde tutarlılığı ve tekrarlanabilirliği hedeflemek.
• Alarm durumunda hata kontrolünü ve gerçek zamanlı sorun gidermeyi iyileştirmek.
• Süreç yeteneklerini geliştirmek için ambar verilerini ve analitiği kullanmak.
• Toplu işlem sürecini iyileştirmek için çevrimiçi bir geri bildirim sistemi uygulamak.
• Değirmenci için renk kontrol verilerini ve tahılla ilgili diğer parametreleri günlüğe 

kaydetmek.
• Otomasyon ve arızalarda azalma nedeniyle enerji tasarrufu yapmak.

Bu hedeflere ulaşmak için, pnömatik sürgülü kapılar, çeltik ve su için seviye sensörleri, 
buhar ve su için kontrol, açma / kapama vanaları gibi kontrol noktalarını yönetmek için 
gömülü I / O’lara sahip sunucu tabanlı PLC sistemleri ve SCADA sistemleri monte 
edilmekte. Yük hücreleri, sıcaklık ve basınç sensörleri, transmiterler, nem sensörleri 
de devreye sokulmakta.

İşlemin uzaktan görüntülenmesi de IoT bağlantısı kullanılarak etkinleştiriliyor.
Ne yazık ki, COVID-19 Güney Asya bölgesi de dahil olmak üzere geniş bir alan 

üzerinde halen etkisini sürdürmekte. Sınır ötesi seyahatler ülkeler arasında hala 
kısıtlı veya sınırlı. Bu nedenle, teknolojinin sebep olduğu sorunları veya arızaları 
değirmencilerin uzak bağlantılar üzerinden proaktif olarak uyarması ve çözmesi, 
tesislerini böyle bir sistemle yükseltmeleri faydalı olacaktır.

Veri Toplama
Tüm veriler, üretim sürecinin aşağıdaki bölümlerinde bulunan ekranlarla, sistemi 

otomatik olarak yönetmek için özel olarak geliştirilmiş bir PLC sistemi tarafından 
yönetilen bir sistem tarafından toplanır ve saklanır: 
• Ön Buharlama Bölümü
• Çeltik Islatma Tankları
• Sonradan Buharlama İşlemi + Ön Kurutma
• Çeltik Kurutma Bölümü

Sağlanan otomasyon yazılımının yardımıyla pirinç değirmencileri artık kaynatma 
sürecini daha verimli ve etkili bir şekilde yönetebilmekte. Satake Hindistan ayrıca 
Sonraki Aşama Sanayi 4.0’ı (Next Stage Industry 4.0) da bünyesinde barındırıyor. 
Sistemin gerçek zamanlı izlenmesini ve performansının değirmenci tarafından 
izlenmesini sağlayacak olan IoT bağlantısını kullanarak da merkezi bulut sistemleriyle 
entegre ederek teknolojiyi bu uygulamaya entegre edebiliyor.

Tüm düzeltmeler değirmenciler tarafından gerçek zamanlı olarak uygulanabiliyor 
ve tutarlı sonuçların korunmasına da olanak tanıyor.

Güvenlik ve emniyet
Satake Hindistan tarafından eklenen bir diğer özellik, II-Katmanlı Kullanıcı Kimlik 

Doğrulama sisteminin kullanılmasıyla gelişmiş bilgi güvenliği ve operasyonel 
güvenliktir. Sistemin biyometrik oturum açma olanağı, bölgedeki önde gelen pirinç 
değirmencilerinde önceden kurulmuş olan benzer sistemlerle, yalnızca operasyonel 
kontrole yetkili erişime izin vermektedir.

Sonuç olarak; Bu bölge genelinde kaynatma işlemi sırasında, Satake Otomasyon 
Yazılımını kullanan değirmencilerin tahıllarında homojen renk ve kontrollü parametreler 
gözlemlenmiştir. Verimler, ayrıca çeşitli partilerde hata kontrolü ve otomasyonla 
iyileştirilmiş olup, değirmenciler de ayrıca, daha önceki manuel işlemlerine kıyasla 
yüzde 30’a varan bir güç ve buhar tasarrufu gözlemlediklerini bildirmişlerdir.

Operasyonel olarak geliştirmenin yanı sıra, yeni Satake sisteminin dijital analog sistem 
veri kaydı gibi diğer ek faydaları, kayıtların ileride başvurmak üzere saklanmasını sağlar. 
Bir bütün olarak bakıldığında, sınırlı hasat mevsiminde kapasite kullanımı, değirmenin 
yıllık cirosunda artışa yol açmaktadır.

Güney Asya’daki nüfus halen çoğalmakta ve gıda arzına olan talep de artmaktadır. 
Satake Hindistan Mühendislik Kurumu, gıda üretiminin verimliliğini ve kalitesini 
artırmaya kararlıdır, böylece bu ülkeler için daha parlak ve daha refah bir geleceğe 
katkıda bulunmaktadır.

www.satakeindia.com
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B olivya merkezli Andean Valley 
Corporation, Çin pazarına başarılı 
girişini Bühler’in Sortex optik 
ayıklama teknolojisine yaptığı 
yatırıma bağlıyor. 

Ayrıca Andean Valley 
Corporation’ın işleme kapasitesinde 
iki kattan fazla bir artış, ürün 
portföyünde sürekli bir genişleme ve 

renk sınıflandırmasında önemli bir gelişme oldu. Dünya çapında 
yapılan araştırmalarda COVID-19 pandemisi başladığından beri 
depresyon ve anksiyete seviyelerinde önemli bir artış olduğunu 
görülmüştür. 

Tıp uzmanları, ilk çare olarak fiziksel aktivite ve yaşam 
tarzı değişikliğinin yanı sıra karışık karbonhidratların, lif ve 
Quinea gibi protein açısından zengin süper besinlerin alımının 
arttırılmasını öneriyorlar. 

Süper besinlerin yararları 
Quinea tohumları, beyindeki serotonini veya “mutluluk 

kimyasal”ını artırdığı bilinen magnezyumun yanı sıra tüm temel 
amino asitleri, demir ve B vitaminlerini içerir. Yavaşça yayılan 
enerjileri ve düşük glisemik değerleri kan şekerinin optimum 
düzeyde kalmasını sağlarken, uykuya neden olan melatonin 

hormonu iyi bir gece uykusu almaya yardımcı olur. 
Andean Valley’in CEO’su, Başkanı ve sahibi olan Javier Fernandez 

Villalobos, “Bizim siyah Royal Kinoa’mız özellikle depresyonu 
iyileştirmeye yarayacak lityum açısından zengindir.” dedi. 

Yalnızca Bolivya’nın And bölgesinde yetiştirilen Royal 
Kinoa, Kinoa’nın en yüksek kalitelisi olarak kabul edilir. Diğer 
Quinea çeşitlerinin dört katı büyüklüğünde, daha yüksek oranda 
konsantre vitamin ve minerallerin yanı sıra ayırt edilebilir, 
lezzetli bir tad içerir. 

Genişleyen portföy
1998’de kurulan ve Latin Amerika’da ‘organik’ sertifikasına 

sahip ilk şirketlerden biri olan Andean Valley, kendini Royal 
Kinoa ile yapılan organik yiyecekleri üretmeye, işlemeye 
ve ihraç etmeye vermiştir. 

Şirket, La Paz’da 80.300 metrekare büyüklükte bir 
alanda kurulu üç işleme tesisinde çalışan yaklaşık 500 çiftçi 
ve 147 çalışanın katkısıyla 2020’nin sonuna kadar 5700 tondan 
fazla Kinoa’yı işlemeyi hedefliyor. 

Şirket, 50 çeşit türde organik, glutensiz, GMO’suz, kırmızı, 
beyaz ve siyah Royal Kinoa kökenli ürün yelpazesi geliştirmiştir. 
Sayın Fernandez, “Ürün geliştirmemizde bize yardımcı olan 
en önemli unsurlardan biri, teknolojik gelişimimizi ilerletmede 
Bühler gibi şirketlerin desteği oldu.” dedi. 

Bühler teknolojisi yardım ediyor 
Andean Valley Çin pazarına açılıyor
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“Tahıllardaki taşları çıkarıp temizlemeyi mükemmel kılarak piyasadaki en kaliteli 
ürünü elde ettiğimize ve daha büyük düşünebileceğimize inanıyoruz. Bu eşsiz 
teknoloji bize ihtiyacımız olan desteği ve güveni veriyor.”

“Sonuç olarak, satış kanalımız Royal Kinoa’nın şirketlere dökme konteyner 
tedarikinden, günümüzde restoranlara, kafelere ve süpermarketlere kaliteli, 
hazır Royal Kinoa tabanlı ürünler sağlamaya kadar gelişti.”

Kapasiteyi arttırmak
COVID-19 salgını başladığından bu yana Andean Valley, Royal Kinoa’ya olan 

talepte önemli bir artış yaşadı ve şirket, tarihindeki en yüksek satışları kaydetti. 
Sayın Fernandez, “Sortex teknolojimizle bu talep artışını karşılayabiliyoruz,” dedi. 

“Kinoa için piyasadaki en yüksek kapasiteye sahip optik ayıklama makinemizle işlem 
kapasitemizi saatte iki tondan beş tona çıkardık.”

Sayın Fernandez, “Sortex teknolojisine yatırım yapmadan önce, yüksek kaliteli 
bir son ürün elde etmek için kapasiteyi önemli ölçüde düşürmemiz gerekiyordu. 
Bu durum çok zaman ve paraya harcamamıza neden oluyordu. Bühler ile zaman 
ve paradan fedakarlık yapmadan kapasitemizi arttırmayı başardık,” dedi. 

Sortex optik ayıklama teknolojisi, genişletilebilir ve modüler yapısı ile 
kabul edilebilir ürün kalitesinden ödün vermeden daha yüksek ürün sunar. 

Esnek konfigürasyon, ürünün birden fazla geçişe sahip olmasını sağlayarak 
Andean Valley’in çok daha konsantre bir ürün çıktısı elde etmesini sağlar.

Ardından şirket her ay yaklaşık beş ton kabul görmüş kaliteli Kinoa’yı geri 
kazanmayı başardı.

Geliştirilmiş renk sıralama
Sortex’e yatırım yapmadan önce şirketin karşılaştığı temel zorluk, ana beyaz 

Kinoa’ya renk olarak çok benzeyen olgunlaşmamış açık yeşil taneler ile aşırı 
olgunlaşmış soluk pembe tanelerin tespit edilmesi ve ayıklanmasıydı.

Bühler’in RGB kamera sensörleri sayesinde Andean Valley artık çok küçük renk 
değişimlerini net bir görüntü ile tespit edebiliyor. Patentli algoritma, operatörün 
başka herhangi bir renge dokunmadan hangi kusurun kaldırılacağını kolayca 
seçmesine olanak tanır.

Ayrıca Sortex makinesi, ürün rengini sürekli takip ederek kamera edinimlerinin 
ve arka plan referanslarının otomatik kalibrasyonunu sağlar.

Tedarikçinin program
Şirketin satın aldığı, çoğu gelişmiş çiftlik yönetiminden yoksun olan yaklaşık 

500 küçük çiftçinin yerel olarak yetiştirdikleri Kinoa’da renk sınıflandırmadaki 
iyileştirme Andean Valley Tedarikçi Programı ile mükemmel bir şekilde uyumludur. 

Sonuçta, tahılları genellikle bölgedeki diğer Kinoa işlemcileri tarafından kabul 
edilmeyen kusurlar içeriyor.

Bununla birlikte, Andean Valley, Sortex teknolojisi ile daha düşük kaliteli 
malzemeleri işleyebilir ve böylece yerel çiftçileri başarıyla destekleyerek onlara 
düzenli bir gelir sağlayabilir. 
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Sayın Fernandez, “Tedarikçiler Programını, küçük çiftçilerin 
işlerini çocuklarına bırakması, topraklarını korumaları ve 
gelecek nesiller için üretebilecek bir konumda olmaları 
için oluşturduk. Bu program aynı zamanda haşere kontrolü, 
sürdürülebilirlik ve toprak koruma konusundaki becerilerini 
güçlendirmeyi de içeriyor ”diye ekledi. 

Çin Pazarı
Sortex renk sıralama yalnızca Bolivya’daki küçük çiftçileri değil, 

aynı zamanda Andean Valley’in ihracat pazarlarını da destekledi. 
Şirket şu anda Royal Kinoa’yı 13 ülkeye ihraç etmektedir. 

Ancak Sayın Fernandez Sortex teknolojisi olmasaydı, Çin 
pazarına girmekte kesinlikle başarısız olacaklarını da belirtti. 

Sayın Fernandez,“Çin pazarı, siyah, kırmızı ve beyaz 
Quinea’nın sıkı bir şekilde ayrılmasını talep ediyor; Bühler’in 

gelişmiş renk sıralaması sayesinde bunu garanti edebiliyoruz. 
Bugün, mevcut talebimizi ve ayrıca Çin’den gelen talebi rahatça 
karşılayabiliyoruz,” dedi. 

Bühler’in dijital görüntü işleme alanındaki gelişmeleri ile 
yüksek hızlı ve hassas ejektör sisteminin birleşimi, Andean 
Valley’e Royal Kinoa’nın en zorlu ihracat gereksinimlerini 
karşılamaya devam edeceğine dair güven vermektedir.

 Sayın Fernandez, “Yüksek kaliteli Sortex damgamızla, organik 
ve üstün kalitede gıda ile ilgilenen yeni pazarlara daha çok açılmak 
istiyoruz. Buna ek olarak, ilk glütensiz makarna ve bir sıkı meyve 
püresi hattımızı kurmanın son aşamalarındayız,” diye ekledi.

“Satış potansiyelimizi yepyeni bir Araştırma ve Geliştirme 
departmanıyla arttıracağımız için de çok heyecanlıyız. 
Amacımız ürün yelpazemizi geliştirmeye devam etmek. 
Bu nedenle burayı takipte kalın!”

• continuously rotating carousel

• extended filling time through 6 filling spouts

• filling weight: 10 to 50kg

• 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.

The solution for packaging 
FLOUR AND POWDERY 
products efficiently
High-performance bagging machines & palletizing systems

1200
up to

bags per hour

STATEC BINDER GmbH
Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria

Tel.: +43 3112 38580-0, office@statec-binder.com
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EFFICIENT DRYING PERFORMANCE  
CAN DRIVE PROFITABILITY. 
Wenger Customized Dryers, Audits and Upgrades Are 
Designed to Match the Task 

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

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

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

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

USA      |      BELGIUM      |      TAIWAN      |      BRASIL      |      CHINA
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Bir akıllı telefona veya tablete bağlanan 
portatif, el tipi yakın kızılötesi 
spektroskopi (NIR) cihazı, standart 
laboratuar testini sahada yapabiliyor 
Örnekleri laboratuvara götürmek 
ve taşımak gibi zahmetli ve zaman 
alıcı bir görev yerine, kompakt 
ve sağlam bir kablosuz cihaz olan 
Evonik AMINONIR Portable, 

NIR teknolojisini yem endüstrisinin tüm alanlarına getiriyor.
NIR teknolojisi, makro bileşenleri nitelendirmek veya 

nicelendirmek için yem endüstrisinde yaygın olarak 
uygulanmaktadır. NIR spektrometrisinde, görünmez 
yakın kızılötesi ışık örnek bir malzemeye ışınlanarak 
örnek malzemedeki moleküllerin titreşmesine neden olur. 

Moleküllerle olan bu etkileşim ışık demetinin elementlerini 
emerek enerji harcar. Örnek malzemenin su olması halinde arta 
kalan ışık malzemeden doğrudan geçerken katı malzemeler ışığı 
yansıtır. 

Bu ışık bir dedektörle ölçülür ve bir spektrum verir. Spektral 
bilgiler ayrıca bilinmeyen örnekleri tanımlamak (parmak izi) veya 
NIR kalibrasyonları uygulaması yoluyla besin bileşimini tahmin 
etmek için de kullanılır ve değerlendirilir.

Evonik, 1995 yılında müşterilerine yönelik olarak yem fabrikaları 
ve yem üreticileri için, amino asit bileşimleri açısından mısır, 
buğday ve soya küspesi gibi yem hammaddelerini analiz etmeye 
yarayan AMINONIR Portable hizmetini başlattı. Bugün itibariyle 
800’den fazla birim AMINONIR hizmetlerini kullanmaktadır. 

AMINONIR Portable’ın ayırt edici özelliği, NIR 
spektroskopisinin tipik hipotezlerinden ayrı çalışmasıdır. Genellikle, 
NIR teknolojisi, analitlerin makro konsantrasyonlarını (> yüzde 2) 
belirlemek için, belli bir matrisi olan numuneler için kullanılır.

 Buna karşılık, AMINONIR, oldukça spesifik bir matrise 
sahip olmayan doğal yem hammaddelerinde çalışır ve bazı ham 
maddeler için sadece yüzde 0,1-0,3 aralığında olan amino asit 

konsantrasyonlarını belirler. Yine de çok düşük bir farkla kesin 
sonuçlar verebilmektedir. 

Düzenli iyileştirmeler
Bu performans seviyesini korumak için, NIR kalibrasyonlarının 

sürekli izlenmesi, güncellenmesi ve doğrulanması gerekir. Bu, 
yalnızca NIR kalibrasyonlarının değil, aynı zamanda kemometrik 
algoritmaların ve BT altyapısının da düzenli olarak iyileştirilmesi 
ve güncellenmesini gerektirmektedir.

Yem endüstrisinde şu ana kadar genellikle merkezi bir 
laboratuvarda bulunan NIR cihazlarıyla çalışmak yaygın bir 
uygulamadır. Bu nedenle, yem fabrikalarından alınan numunelerin 
analizlerinden önce merkez laboratuvara gönderilmesi gerekir.

Bu durum fazladan çalışmaya ve birkaç günlük gecikmeye 
neden olarak yem formülasyonlarının depolanması, kullanımı ve 
ayarlanması konularında karar vermeyi yavaşlatıyor. Bu konuların 
tamamı bir yem işleminin mali başarısı açısından kritik öneme 
sahiptir.

AMINONIR Portable artık bir laboratuvarı ihtiyaç duyulan yere 
götürüyor. AMINONIR Portable, bir akıllı telefon veya tablete 
bağlanan elde taşınan bir NIR cihazı kullanır. Kablosuz NIR cihazı 
son derece kompakt ve sağlamdır. Yem endüstrisinin zorlu ortamı 
için mükemmel bir biçimde üretilmiştir. 

Evonik, bitmiş yemlerin ve yem bileşenlerinin kalitesini 
değerlendirmekte kullanılmak üzere bu sağlam el tipi NIR cihazı 
için özel olarak NIR kalibrasyonlarını geliştirdi. AMINONIR 
Portable, ham protein, ham lif ve kümes hayvanları ile domuzlar 
için enerji değerleri gibi yakın değerleri kapsayan birden çok 
parametreyi hızlı ve güvenilir bir şekilde belirlemenizi sağlar. Yem 
bileşenlerinde, AMINONIR Portable, amino asit konsantrasyonları 
gibi önemli besin seviyelerini bile örnekler ve rapor eder.

Yem veya yem içeriği örnekleri doğrudan NIR cihazına bağlı bir 
saklama kabına doldurulup daha sonra olduğu gibi tarandığı için 
herhangi bir örnek hazırlığına gerek kalmaz. Doğru sonuçlar elde 
etmek için numunenin önceden öğütülmemesi gereklidir. 

NIR teknolojisi 
hammadde ve yem analizleri mobil hale geliyor 
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Örnek taramalar, akıllı telefon veya tablet aracılığıyla, analiz 
edilip kendi besin değerlerine dönüştürüldükleri Evonik’in 
çevrimiçi analiz platformuna gönderilir. Sonuçlar daha sonra 
Evonik’in Gelişmiş Analitik Veri Uygulaması aracılığıyla 
saniyeler içinde kullanıcıya sunulur. Bu uygulama şifre 
korumalıdır ve özellikle kullanıcının birden fazla NIR cihazı 
çalıştırdığı durumlarda tüm analitik verilere kullanıcıya özel bir 
merkezi erişim noktası sağladığı için daha avantajlıdır. 

Daha sonra analitik veriler kalite kontrolü yapılması için bir yem 
fabrikasında hammaddenin alındığı yerde ve hatta doğrudan yerel 
tahılların kullanıldığı çiftlik alanında, tam ihtiyaç duyulan yerde 
kullanılabilir. AMINONIR Portable ayrıca zamanında karar almayı 
ve sürecin geliştirilmesini kolaylaştırır. Örneğin hammaddeleri 
kalitelerine göre ayırmak ve depolamak için kullanılabilir. Bu 
durum hammadde homojenliği arttıkça istikrarlı bir yem kalitesi 
oluşmasına yardımcı olacaktır.

Kesin besin verisi
AMINONIR Portable, yem formülasyonlarını güncellemek için 

gerekli bilgileri sağlar. 
Yem bileşenlerine ait gerçekte mevcut olan kesin besin verileri, 

tahmin işini ortadan kaldırarak tablo değerlerinin kullanılmasını 
gereksiz kılar. AMINONIR Portable, hassas yem formülasyonu 
sağlamaktadır. Bu durum güvenlik maliyetlerinin azalacağı ve 
tasarruf edileceği anlamına gelir. 

AMINONIR, yem bileşenlerine ek olarak bitmiş yemin 
ölçülmesinde de kullanılır. Evonik, Kümes hayvanları, Domuz 
ve Su yemleri için NIR kalibrasyonlarını geliştirmiştir. Yem 
fabrikası alanında AMINONIR Portable’ın kullanılması, karıştırma 
hatalarının zamanında tespit edilmesi çok daha olası olduğundan 
ve yem müşteriye gönderilmeden önce harekete geçilebildiğinden, 

iyileştirilmiş ve istikrarlı yem kalitesine yol açarak daha fazla 
müşteri memnuniyeti sağlayacaktır. 

Hedeflenen besin kalitesi ile mükemmel şekilde eşleşen yemler, 
istikrarlı bir hayvan performansı ve homojen sürüler oluşması 
olasılığını yükseltir. Ayrıca yem verimliliği arttıkça hayvancılığın 
çevreye olan etkisi de azalmaktadır. Şirket, Aminonir Portable’ın 
yem endüstrisindeki süreçleri profesyonelce yönetmek için bir 
sonraki seviye olduğunu söylüyor. 

www.almex.nl

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

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

processes

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

EXTRUSION AND EXPANSION 
TECHNOLOGY YOU CAN TRUST

A two-day online conference for 
industry professionals, covering all 

aspects of aqua feed

10-11th March

2021

As part of VIV 

Asia 2021

To speak at the conference contact: 
Mian Riaz - mnriaz@tamu.edu

For sponsorship enquiries contact:
Tuti Tan - tutit@perendale.co.uk

Organised by
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DEPOLAMA

Professor Wu Wenbin, MAG Editör – Çin Baskısı ve Henan Teknoloji Üniversitesi 

Tahılın daha uzun süre depolanması 
için hava geçirmez, ısı yalıtımlı 
çelik silo

WE PROVIDE
COMPLETE SOLUTIONS FOR ALL TYPES OF CEREALS

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  

4. Organize Sanayi Bölgesi 83404 Sok. No: 6 Şehitkamil / GAZİANTEP - TÜRKİYEasggruptr

@degirmenmakina
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We Earned Our Name
From Our Work..

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

Our quality and reliability expands 
to 90 types of equipment that we produce 
and supply from Gaziantep to the World.

COVID-19, dünya genelinde istikrarlı 
gıda tedarik zincirlerine zarar veriyor. 
Afrika ve Asya’daki birçok ülke, 
COVID-19 nedeniyle gıda krizleriyle 
karşı karşıya ve bu kriz ulusal 
gıda güvenliğini etkileyen çekirge 
istilasıyla daha da şiddetleniyor.

Bu nedenle, gün geçtikçe daha 
fazla ülke gıdanın uzun süreli 

depolanmasına olağandan daha çok önem vermeye başladı. 
Kendi yerel tahıl pazarlarındaki arz istikrarını ve ulusal gıda 

güvenliğini sağlamak için daha uzun süreli tahıl siloları inşa 
etmeyi ve daha fazla tahıl depolamayı umuyorlar. 

Çelik silo, günümüzde dünyadaki ana tahıl depolama türüdür. 
Çeliğin yüksek ve hızlı termal iletkenlik özelliği nedeniyle bir 
silonun iç sıcaklığını kontrol etmek zordur. 

Isının yüksek olduğu mevsimlerde ya da yüksek neme sahip 
tropical bölgelerde silolardaki ısı ve nem çok yüksektir. Bu 
nedenle silolardaki tahıl kolayca bozulur. Bu durum tahılın uzun 
süre güvenle depolanması için uygun değildir. 

Bu nedenle, hem geçmişte hem de uzun bir süre boyunca 
geleneksel çelik silolar yalnızca “transit depolama” veya 
hammaddelerin, bitmiş ürünlerin ve diğer kısa vadeli depolamalar 
için geçici depo olarak kullanılabiliyordu. 

Bu sorunu çözmek için Çin’de bulunan SRON şirketi tahılların 
çelik silolarda daha uzun süre depolanmasını sağlayan bir siloyu 
araştırarak geliştirdi. Burada, tahıllar için uzun vadeli rezerv 

deposunda uygulamayı tanıtarak hava geçirmez, ısı yalıtımlı 
bir çelik silonun yapı tipi ve yalıtım anlayışı gösterilebilir.

Yalıtım anlayışı 
Çeliğin dış yüzeyi, dış sıcaklık iletimini izole edebilen 

poliüretandan (termal iletkenlik <0,024) yapılmış bir yalıtım 
tabakası ile birleştirilir. Tahıl soğutma makinesi, havayı tüm 
depoya yayılması için, deponun altındaki hava ağından yukarı 
doğru üfler. Deponun üst kısmına yayılan soğuk hava, daha 
fazla geri dönüşüm sağlamak için hava çıkış borusu aracılığıyla 
fana iletilir. Sıcaklık sensörü tarafından ayarlanan sıcaklığa 
ulaşıldığında, soğutma kompresörü çalışmayı durduracak ve 
fan çalışmaya devam edecektir. Sıcaklık sensörü II tarafından 
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ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında, fan 
çalışmayı durduracak ve soğuk hava 
kaybını azaltmak için soğuk hava 
geri dönüştürülecektir.

Hava geçirmez, ısı yalıtımlı 
çelik siloların avantajları 

Depodaki istikrarlı sıcaklık 
değişimi, tahılın uzun süreyle kaliteli 
biçimde depolanmasını garanti eder 
- Çelik silonun içindeki ısı değişikliği, dışarıdakinden daha azdır. 
Kararlı düşük bir ısıda yapılan depolama, tahıl depolamanın 
istikrarını sağlayabilir. Silolar patentli hava geçirmez 
teknolojimiz ile dezenfekte edilebilir.

Patentli teknoloji - SRON, yalıtımlı çelik silo teknolojisinin 
patentine sahiptir. Silonun içi ile dışı arasındaki ısı değişimi 
engellenmiştir. 10.000 tonluk bir silo için ısı iletim alanı yalnızca 
0.18 metrekare ya da diğer tedarikçilerden alınan ürünün yalnızca 
yüzde ikisidir. Bu teknoloji, yalıtım performansını önemli ölçüde 
arttırmaktadır. 

Daha az yatırım – Beton silolara oranla yalıtımlı çelik silolara 
yapılan yatırım daha düşüktür. Yalıtımın etkisi siloyu kaplayan 
poliüretan köpük, sünger kauçuk levha ve cam elyafı gibi 
yalıtım malzemeleri ile sağlanmaktadır. 

Şirket avantajları 
SRON, komple işlem tasarımı, inşaat mühendisliği ve temel 

tasarım da dahil olamak üzere ileri mühendislik teknolojisi 
sistemleri ile 200 - 10.000 ton kapasiteli güvenli ve emniyetli 
tek çelik sac silolar sunabilmektedir. Şirket ayrıca yükseltme, 

iletişim, temizleme, manyetik ayırma, kurutma, ölçüm, 
ısı kontrolü, zerrecik kontrolü, fümigasyon, soğuk hava 
deposu, ısı yalıtımı, havalandırma ve toz giderme, otomasyon 
kontrol sistemi çözümleri ve EPC genel sözleşme hizmetleri 
sağlayabilmektedir.

Mükemmel ekip
SRON şu anda beş kıdemli mühendis, sekiz birinci sınıf 

inşaatçı, orta veya daha yüksek unvanlara sahip 31 profesyonel 
teknisyen, Doktora veya Master dereceli dokuz teknisyen 
istihdam etmektedir. 38 patentli teknolojisi bulunmaktadır 
ve ISO9001 kalite control sistemi ve SGS sertifikası vardır. 

Güçlü üretim kapasitesi - Şirket, gelişmiş üretim hatları ve 
yıllık 30.000 ton üretim kapasitesi ile kendisine bağlı üç üretim 
ve işleme merkezine sahiptir.

SRON, Rusya, Endonezya, Malezya, Kenya ve 30’dan fazla 
ülke ve bölgede yurtiçi ve yurtdışındaki müşteriler tarafından 
takdir gören, toplamda üç milyon ton mühendislik başarısı ile 
900’den fazla çelik silo projesi inşa etti. 

www.grainsilo.com
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BinMaster’in yeni kompakt, temassız 
radarı, diğer adıyla ‘CNCR’ seviye 
sensörleri, basit ve agresif sıvıları ölçmek 
için 80 GHz hassasiyet sağlar.

Boyut olarak küçük ancak özellik 
bakımından büyük olan bu sensörlerin 
kurulumu, akıllı telefon veya tablete 
yüklenen bluetooth ve kablosuz cihaz 
yapılandırıcı uygulamasını kullanarak 

kolayca yapılır. Uygulama ayrıca, sensör kurulduktan sonra 
25 metreye kadar mesafeden ekran parametrelerini teşhis etmek 
ve değiştirmek için de kullanılabilir. 

Sensörlerin ölü bölgesi sıfırdır ve sensör yüzeyine kadar ölçüm 
yaparlar. Bu da onları çok hassas ve daha küçük tanklar ve basit 
uygulamalar için ideal hale getirir. CNCR’nin 80GHz teknolojisi, 
plastik tank duvarları veya kapakları aracılığıyla ölçüm yaparak, 
sensörün tankta delik açılmasına gerek kalmadan, göze çarpmadan 
ve kolayca monte edilmesini sağlar. CNCR sensörleri köpük, buğu 
ve buhar yoluyla güvenilir şekilde ölçüm yapar. CNCR, sıcaklık veya 
yoğunlaşmadaki dalgalanmalardan etkilenmez. Sensör koruyucuları 
PVDF plastikle kaplanmıştır ve son derece iyi bir mekanik sağlamlık 
ve kimyasal direnç için FKM yalıtım malzemesi içerir.

Bu cihazlar 2 telli 4-20mA ve 4 telli Modbus çıkışları ile 
sunulmaktadır. CNCR, ölçüm verilerini bir HMI veya PLC’ye veya 
BinView® web uygulamasına veya BinView® yazılımına telefon, 
tablet veya PLC’den görüntülenmek üzere gönderir. Bölgeye 
yürüyerek ya da bir araçla erişim için seviye verileri bir dijital 
panel ölçere ya da control konsoluna gönderilebilir. 

Dar sinyal açısı, tankta performansı etkileyebilecek engellerden veya 
yapılardan kaçınmak için kolayca hedeflenir. Montaj, dört galvanizli 

çelik montaj braketinden birini veya 0, 5, 10 ve 30 derecelik açılarda 
sunulan dört montaj plakasından birini kullanarak basitçe yapılır. 
Alternatif olarak, BinMaster’in döner montajı, 40 dereceye kadar 
ayarlanabilirlikle sensörü istenen ölçüm konumuna mükemmel 
şekilde yönlendirerek hassas hedeflemeye izin verir. 

CNCR-100 serisi kablolar, basit bir saç örgüsü bağlantısını 
kullanarak hızlı bir şekilde çalışır. Genel kullanım için veya 
isteğe bağlı olarak tehlikeli yerlerde kullanıma uygun olmak 
üzere 8 metreden 28 metreye kadar ölçüm aralıklarında sunulan 
dört CNCR-100 modeli bulunmaktadır. Muhafazalar, toz ve 
su girişine karşı hava koşullarına dayanıklıdır ve IP66 / IP68 
derecesindedirler. CNCR-200 serisinin, isteğe bağlı olarak LED 
ekran ve basma düğmeli kontrollerle 28 veya 15 metreden ölçüm 
yapan üç modeli vardır. Sınıflandırılmamış alanlardaki temel sıvı 
seviyesi uygulamaları için son derece uygun olan CNCR-200 
sensörleri IP66 / IP67 NEMA Tip 4X muhafaza onaylarına sahiptir 
ve genellikle sıvı seviyelerini plastik tank duvarları veya bir IBC 
kapağının aracılığıyla ölçmek için kullanılırlar.

Bu kompakt sensörler, içecekler, sıvı yağlar, katı yağlar ve soslar 
gibi yarı saydam, opak veya şeffaf malzemelerin zorluklarını 
üstlenerek, insanlar veya hayvanlar için her tür gıda maddesinde 
kullanmak için olukça çok yönlüdür. CNCR, yağlarda, yakıtlarda ve 
her tür mekanik sıvıda kullanılabilir. Toplu depolama tanklarında, 
endüstriyel dökme konteynerlerde (IBC’ler) veya varillerde 
depolanan birçok kimyasal, gübre, renklendirici veya yapıştırıcı 
türünde kullanılabilir. CNCR, içme veya arıtılmış su, belediye suyu 
ve kanalizasyon arıtması, endüstriyel su ve atık su tankları gibi pek 
çok su uygulamasını üstlenebilir. Açık hava uygulamalarında CNCR, 
kanalizasyon taşmalarını, havzaları, barajları, nehirleri ve köprüleri 
izlemek için kullanılabilir.

BinMaster’ın bluetooth kurulumlu 
kompakt temassız radarı
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MERKEZİ, BAĞIMSIZ VE BİRLEŞİK ASPİRASYON 
SİSTEMLERİ
Ocrim’den Teknolojik İpuçları

Gerçekten rahatça yüz yüze 
görüşemediğimiz için Ocrim, en 
iyi uzmanlarının sunacağı bir dizi 
çevrimiçi seminer düzenleyerek 
bilgi birikimlerini geniş çapta 
erişilebilir kılma yolunu seçti. 

26 Kasım Perşembe ve 27 Kasım 
Cuma günü düzenlenen son 
bölümde Ocrim düşük küllü 

unun bütünlüğünü korumak için pnömatik sistem ve un silosu 
aspirasyon konseptinin uygulandığı Yüksek Verimli Akış veya 
HEF akış şeması konusunu ele almaya devam etti. 

Son derece teknik olan Ocrim çevrimiçi semineri serisi, esas 
olarak değirmenciler ve üretim yöneticileri için tasarlanmıştır. 
Ancak, değirmencilik sektöründe güncel kalmayı seven tüm 
uygulayıcılar için cazip olabilir. Çünkü sonuçta sektörümüzde 
fazla bilgiye sahip olmak diye bir şey yoktur!

Farklı bölümler için tasarım 
Serinin üçüncü bölümünde, Ocrim’in Baş Teknoloji 

Uzmanı Marco Galli ile bu bölümü tanıtmak 
ve yönetmekle görevlendirilen Fornelli a 
Spillo blogunun yazarı ve gıda tanıtımcısı 
Anna Buffa’ya olan popüler talebin geri 
geldiğini görüyoruz. 

Çevrimiçi seminer pnömatik systemin 
uygulanması konusununa geçmeden 
önce Ocrim’in HEF Akış Çizelgesi’nin 
değerlendirilmesiyle başladı. Sayın Galli 
konuya, temiz geçişler için tasarlanmış 
olanlar ve diğer tüm geçişler için özel olarak 
tasarlanmış sistemler olmak üzere bunların iki 
alt sisteme nasıl ayrıldıklarını anlatarak girdi. 

Düşük kül içeriğine sahip temiz bölümler 
için özel olarak tasarlanmış bu sistemler, 
boyutlandırma başlığından orta gruba, 
yalnızca maksimum miktarda düşük küllü 

un bölümlerini çıkarmak amacıyla inşa edilmiştir. 
Diğer tüm bölüm türleri için olan pnömatik system, 

geriye kalan, daha düşük kalitedeki bölümleri işlemek için 
tasarlanmıştır. 

Sayın Galli’ye göre bu sistemin en önemli dezavantajlarından 
biri, tasarımın doğasının çapraz kontaminasyon yaratması 
ve bunun da ürün kalitesinde düşüşe yol açmasıdır.

Ancak Galli, aynı zamanda bu tasarımın değirmencilere 
düşük kül içeriğine sahip bölümleri kirli olanlardan ayrı tutma 
yeteneği sağladığını ve bunun da bütünlüğün korunmasına ve 
ekstraksiyonun artmasına olanak tanıdığını öne sürmektedir. 

Düşük küllü pnömatik sistemler konusuna gelince, bu tasarım 
birinci sınıf ürün veriminden maksimum geri kazanım elde 
edilmesi için en temiz ürünlerin kül vanalarını değiştirmeden 
tutar. 

Bununla birlikte, daha büyük bir akış şeması gerektiren 
değirmen tasarımlarında, daha fazla yatırım gerektiren 
bölünmüş bir pnömatik sisteme ihtiyaç duyulabilir.

Yatırım seviyesini artırmamız gerekecekse, muhtemelen 
soracağımız bir sonraki mantıklı soru, düşük küllü pnömatik 
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sistemin herhangi bir somut ekonomik avantaj 
sunup sunmayacağıdır. Sayın Galli’ye göre, 
bu özel sorunun yanıtı “Kesinlikle, evet”.

Bu nedenle mali olarak zamanımıza değip 
değmeyeceği sorununu çözdükten sonra, bir 
sonraki adım, sistemi seçmenin pratik anlamda 
mantıklı olup olmadığını belirlemektir. 

Durumun böyle olmasını sağlamak için, 
şu anda düşük küllü ürünleri düşük kaliteli 
üründen ayrı tutacak herhangi bir teknik çözüm 
olup olmadığına bakmamız gerekir. Ancak bu 
şekilde pnömatik aspirasyon sistemi güvenilir 
bir şekilde uygulanabilir bir seçenek olarak 
değerlendirilebilir. 

Tahıl depolama için etkili aspirasyon
Pnömatik sistemin gerçekleştirilmesini 

değerlendirdikten sonra Sayın Galli, un silolarının doğru şekilde 
tasarlanması gerektiği ve aspirasyonun bu sürecin önemli bir 
parçası olduğu için un silolarının tasarımını tartışmaya devam 
ediyor. 

Depolamayla ilgili oldukça açık sorunların yanı sıra, bir 
un silosunun, aktarım hattındaki ürünlerin akış hızları gibi 
değirmendeki çeşitli iş döngülerinde eşzamanlı olarak işlenen 
ürünlerin de özelliklerine göre tasarlanması gerekir. 

Taşıma sisteminin mekanik veya pnömatik olup olmadığına 
ve kontaminasyonu önlemek için hangi önleme tedbirlerinin 
alınması gerektiğine de karar verilmesi gerekir.

Ayrıca ekimanın tamamı, ilgili tüm stardartlara ve 
yönetmeliklere uygun olarak kurulmalıdır. Sayın Gali’ye göre 
önceden sözü edilen faktörlerin dikkate alınmasından sonraki 

adım bir aspirasyon felsefesi seçmektir. 
Un siloları, merkezi, bağımsız veya birleşik olmak üzere üç 

farklı ana felsefe göz önünde bulundurularak tasarlanabilir.

Merkezi aspirasyon sistemi: düşük kurulum gideri
Sayın Galli tarafından en yaygın kullanılan çözümlerden 

biri olarak tanımlanan merkezi aspirasyon sistemleri, “yüksek 
komplikasyonlar”a neden olmayan ve silolara en uygun olan 
sistemlerdir. Merkezi sistemler, siloda işlenen ürün türünün kalite 
özelliklerine çok fazla hakim olmayan tesislerde de yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 

Merkezi bir sistemde aspirasyon, bir boru ağı aracılığıyla çeşitli 
aspirasyon noktalarına bağlanan tek bir manifold ile donatılmış 
bir filtre ve bir fan içeren tek bir ünite ile sağlanır. 
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Kullanılmayan ambarların ve / veya aspire edilmiş noktaların 
aspirasyonunun ayrılması, elektro-pnömatik uzaktan kumandalı 
kelebek vanalar ile sağlanır. Aspirasyon, sadece o anda 
eşzamanlılığın öngörüldüğü bu noktalarda, aktif döngü esas 
alınarak garanti edilir. Tasarım aşamasında bu döngüleri ve 
eşzamanlılıkları doğru bir şekilde belirlemek çok önemlidir.

Sayın Galli’ye göre, merkezi sistemler daha az kurulum 
maliyeti sunmalarına karşın, bu tasarruf systemin çalışmaya 
başlamasıyla kısa sürede kaybedilir. Sayın Galli’ye göre 
elektromekanik kurulumun yüksek maliyetleri, emilen tozlu 
ürünlerin kaybı, daha yüksek sıklıkta yapılan filtre bakımı ve 
daha yüksek enerji maliyetleri gibi uzun vadeli kayıplar, merkezi 
tasarımı “görünüşe göre en ekonomik çözüm” yapmaktadır. 

Sayın Galli daha sonr, standartlar ve yönetmeliklerle ilgili 
olarak merkezi sistemin kabul edilebilirlik açısından bir sınır 
çizgisi olduğunu belirterek konuşmasına devam etti. 

Aspirasyon filtresinden geri kazanılan ürün kalitatif ve tanımsız 
olduğundan, tozun üretim sistemine yeniden entegre edilmesi de 
zordur. Bu durum, katkı maddelerinin eklenmesi veya sistemin 
bir WWF işlemini düşünmesi gerektiğinde daha da kritiktir. 

Sayın Galli, genel anlamda merkezi aspirasyon sistemlerinin 
son ürünün kalitesi ve bütünlüğü açısından genel işleme süreci 
üzerinde olumsuz bir etkisi olduğuna inanmaktadır. 

Merkezi sistemler için ek sınırlamalar açısından, Sayın Galli 
çeşitli aspirasyon noktalarının farklı ürünleri yönetebilmesi 
gerektiği gerçeğini, ileride oluşabilecek sorunlar olarak merkezi 
filtre tarafından toplanan artık ürünlerin işlenmesindeki sorunlar 
ve systemin kapatılmasını gerektirecek periyodik filtre bakımına 
değindi. 

Sayın Galli ayrıca, sonuçlar nedeniyle sistemin 
dengelenmesinşn daha karmaşık hale geldiğini ve bunun da ilgili 
hava akış hızlarının sürekli sabitliğinin engellenmesine neden 
olacağını ekledi. 

Fakat Sayın Galli, ilk tasarımda çemberler değerlendirilmediyse 
sistemin daha az esnekliğe sahip olacağını ve başlangıçtaki düşük 
kurulum maliyetlerinin yalnızca potansiyel uzun vadeli finansal 
etkiyi maskelediğini belirterek sözlerini tamamladı. 

Bağımsız aspirasyon sistemleri: düşük bakım 
maliyetleri

Un silolarında merkezi aspirasyon sistemine alternatif olarak 
en yaygın kullanılan sistem, giderek daha yaygın hale gelen 
bağımsız bir aspirasyondur. 

Esas olarak un ambarlarının doldurulmasında uygulanan 
bağımsız aspirasyon sistemleri, üfleme hattı hunileri, un 
karıştırıcıları ve teraziler gibi diğer uygulamalarda veya yüksek 
hacimlerde havanın aspire edildiği durumlarda da kullanılabilir. 

Merkezi aspirasyon sistemleriyle kıyaslandığında bağımsız 
sistem, değirmencilere kontaminasyon riski olmayan eşdeğer 
bir çözüm sunar

veya kaliteli ürün indirme sağlar. Bu çoğunlukla sistemin 
bireysel aspirasyon noktalarına doğrudan tahsis edilen tekli 
filtreler kullanmasından kaynaklanmaktadır. 

Temizlik avantajlarının yanı sıra bağımsız aspirasyon sistemi 
tesisin yerleşim seviyesinde çok daha derli topludur, çünkü tesis 
genelinde daha az kanal sistemi gerektirir. Bu durum, her bir 
ambarın ayrı aspire edilmesi nedeniyle her ülkenin standartlarını 
ve düzenlemelerini karşıladığı gerçeğini yansıtmaktadır. 

Bağımsız işlemin izole edilmiş doğası, değişik ürünlerin aynı 
değirmende eşzamanlı olarak işlenmesine olanak tanırken aynı 
zamanda ürünlerin kendi özelliklerini de korur.

Görünüşe göre merkezi sistemlerin oluşturduğu çapraz 

bulaşmayı ele almakla birlikte bağımsız sistemler aynı zamanda 
ünitelerden birinde bir sorun olması durumunda tüm değirmenin 
kapatılmasına gerek kalmadığı için değirmencilere hem enerji 
hem de bakım için daha düşük işletim maliyetleri sunar. 

Bu sistemin en önemli avantajı, unun çapraz bulaşmaya maruz 
kalmaması nedeniyle düşük küllü unun bütünlüğünün tam 
olarak korunmasıdır. Sayın Galli’ye göre bu systemin, yapmış 
olduğunuz ilk yatırımı hızlı bir biçimde geri almanızı sağlayacak 
ekonomik bir getirisi bulunuyor. Örneğin, potansiyel çapraz 
kontaminasyon nedeniyle düşük küllü unun yaklaşık yüzde 
0,2’sinin kaybedildiğini varsayarsak, bunun tamamen önlenmesi 
halinde nihai sonuç her döngü için yılda yaklaşık 12.000 € veya 
14.500 ABD Doları olacaktır. 

Birleşik aspirasyon: ikisinden de iyi
Şimdiye kadar söz ettiğimiz iki sistemin ana avantajları, 

merkezi olarak kontrol edilebilen ve çapraz bulaşmayı önleyen 
bir sistemin avantajlarını ortaya koymuştur. Bu avantajların 
her ikisi de, bağımsız aspirasyon sistemini merkezi sistemle 
birleştiren bir sistemde elde edilebilir. Bağımsız bir sistem olarak 
kombine aspirasyon sistemi aynı zamanda merkezi sisteme göre 
çok daha kompakt bir çözümdür.

Üstelik bu sistem hemen hemen her un silosunda ve hatta 
orta ila yüksek düzeyde karmaşıklığa sahip un silolarında bile 
kullanılabilir. Merkezi durum aynı zamanda bağımsız aspirasyon 
noktaları için performans artışı sağlarken, birinci sınıf un 
dolaşımı daha düşük kaliteli ürünleri yöneten sistemden ayrı 
filtrelerle aspire edilir.

Birleşik sistemi daha da desteklemek için bir seçenek, FLP 
yüksek basınç sistemi seçeneğiyle filtreleri yükseltmek olabilir.

FLP Yüksek Basınç Sistemi
FLP sistemi, hazneler, muhafazalar ve ambarlar gibi tek 

noktaların aspirasyonu için özel olarak tasarlanmıştır ve 
kullanılabilir alanlara ve gerekli filtreleme yüzeylerine bağlı 
olarak farklı versiyonlarda mevcuttur. Filtreleme manşonları 
için kullanılan bez özellikle basınçlı hava jetleriyle temizlenen 
manşonlar ile ince tozun yönetimi için uygundur. 

FLP’nin yerleşik bilgisayarı, filtreleme manşonlarının 
verimliliğini ve durumunu algılar ve yerleşik bir elektronik 
zamanlayıcı, temizleme hava jetlerini yönetirken elektronik bir 
panel, hem sıklığı hem de torba temizleme süresini yönetmekte 
kolaylık sağlar. 

Bu tür filtre, daha iyi hijyen sağlayan çelik ve paslanmaz çelik 
versiyonlarla satın alınabilirken, FLP’nin tasarımı kolay bakım 
ve denetime izin verir. 

FLP sistemi, tek nokta aspirasyon sisteminde de kullanılan 
geleneksel filtrelerle aynı prensipleri kullanır. Ancak Galli’ye 
göre aralarındaki temel fark, FLP sisteminin kendisini bağımsız 
bir makine yapan entegre bir fana sahip olmasıdır. 

Hangi aspirasyon düşüncesinin Kabul edileceği konusuna geri 
dönersek, web semineri Sayın Galli’nin şu sözleriyle son buldu: 
“It is useless to take care of the details within the milling flow if 
we do not pay the same attention to all of the handling phases of 
the finished product. 

“Son ürünün tüm kullanım aşamalarına aynı özeni göstermezsek 
öğütme akışı içindeki ayrıntılara dikkat etmenin de bir faydası 
yoktur. Yalnızca yanlış tesis tasarımı nedeniyle yüzdeye 
vurduğumuzda birkaç puanlık kaliteli un kaybetmek çok kolaydır.”

Sayın Galli, “Bugün en ucuz gibi görünen bir yöntem, 
orta ve uzun vadede böyle olmayabilir,” dedi. 

DEPOLAMA F
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DEPOLAMADEPOLAMA

Torbalama sürecini 
otomatikleştirmede zorlukla 
karşılaşıldığında, dikkate 
alınması gereken bazı önemli 
noktalar vardır. Bu önemli 
noktalara tam otomatik 
torbalama makineniz ve 
paletleme sisteminiz için 
gereken kapasitenin yanı sıra 

torbalarınızın dolum ağırlığı ve tipini de kapsamaktadır. 
Ayrıca, tam otomatik torbalama makinelerinin, 

torbaları en iyi şekilde kullanabilmeleri için belirli bir 
kalitede poşete ihtiyaç duymaları nedeniyle, torbaların 
değiştirilmesi de hesaba katılmalıdır. 

Ek olarak, tartım doğruluğu ve makinenin çalışma süresi 
(yani günlük saat olarak) ile ilgili gereksinimlerinizi 
belirlemelisiniz. 

Diğer bir önemli konu da, torbalama sistemi için gerekli 
olan alandır. Manuel veya yarı otomatik torbalama 
sistemleri, tam otomatik torbalama makinesine göre daha 
az yer gereksinimine sahiptir. Bu nedenle, makinelerin 
sizin için ayırdığınız alana sığıp sığmayacağını veya 
binada küçük değişikler yapmanın gerekli olup olmadığını 
öğrenmek için bir torbalama uzmanıyla konuşmak çok 
önemlidir.

Halihazırda ihtiyacınız olan kapasiteyi, üretim çıktısını 
ve makinenin bütçesini biliyorsanız, bir sonraki adım, 
seçtiğiniz tedarikçinin size doğru çözümü sunmak için 
neye ihtiyacı olduğunu düşünmek olmalıdır.

Daha detaylı bilgi
Bu sekiz soru genel olan sorulardır ve gereksinimlerinize 

bağlı olarak elbette ek sorularınız ve daha ayrıntılı sorular 
olacaktır.

STATEC BINDER, kendi torbalama uzmanlarından 
biriyle yapılacak olan detaylı bir görüşmenin, projenin 
başarısı açısından çok önemli olduğunu düşünmektedir. 

TORBALAMA SÜRECİNİN OTOMATİKLEŞTİRİLMESİ

İhtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi daha iyi anlamak için aşağıdaki 
soruların cevapları makine üreticisi için önemlidir:

1. Projenizin zaman dilimi nedir? 
2. Projenizin detayları
 a. Ürün formu
 b. Kütle yoğunluğu
 c. Parçacık boyutu
 d. Ürün ısısı
 e. Ürün nemi 
 f. Diğer özellikler 
 g. Özel nitelikler
3. Isı, havadaki nem, tesis koşulları, alan uygulaması ve güç kaynağı gibi 

ortam koşullarının detayları
4. Yastıklı, köşe bentli torba ya da her ikisini birden mi kullanıyorsunuz?
5. Hangi torba malzemesini kullanıyorsunuz?
6. Tam otomatik torbalama makinesinde kaç çeşit torba doldurulması 

gerekiyor? Boş torbaların boyutları ayrıca gereklidir
7. Hangi kapatma yöntemini tercih ediyorsunuz?
8. Torba kodlama, etiketleme ya da etiket uygulama gibi diğer 

gereksinimler olacak mı? 

F
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Bu nedenle satış yöneticileri ve uzmanlar, projeyi detaylı 
olarak görüşmek üzere bir arama ve hatta mümkünse bir ziyaret 
planlayacaklardır. Ayrıca bu görüşme sırasında uzmanlar en iyi 
danışmanlığı almanız ve projenizin başarılı olacağından emin 
olmanız için tavsiyelerde bulunacaklardır.

Elbette mevcut durumunuzu bilmeniz çok önemlidir, ancak 
daha da önemlisi geleceği de düşünmüş olmanızdır. Tam otomatik 
bir torbalama sistemine veya bütün bir torbalama hattına yapılan 
yatırım iyi planlanmalıdır çünkü makinelerin en az 10 ila 20 yıl 
dayanması gerekir. Bu nedenle, bir sonraki paragraf, gelecek için 
bilinmesi gereken bazı noktaları kapsamaktadır.

Gelecek için hedefler 
Piyasanın gereksinimleri zamanla değişir. Bu nedenle trendleri 

takip edip müşterilerinizle konuşun. İşte düşünülmesi gereken 
bazı sorular: 
• Tercih edilen torba materyali ya da ebatlarıyla ilgili bir 

değişiklik var mı? 
• Ürününüze olan talep artacak ve bu nedenle üretim kapasitenizi 

arttırmanız gerekecek mi? 
• Torbalama ve/veya paletleme sisteminiz ne kadar esnek olmalı? 

Ayrıca esnekliğin verimliliği veya kapasiteyi de etkileyebileceği 
gerçeğini düşünün. Örneğin 50 kilogramlık torbaları da 
doldurması gereken küçük torbalara uygun bir torbalama 
makinesi küçük torbanın oturabileceği bir doldurma ağzına 
sahiptir. Bu nedenle 50 kilogramlık bir torbanın dolumu, ürün 
torbaya tam dolana kadar daha uzun zaman alacaktır. 

• Yeni torbalama sistemiyle işlenmesi gereken yeni bir ürün ya 
da torbanız var mı? 

Trendleri takip etmek 
STATEC BINDER’ın tüm dünya genelinde değişik sektörlerde 

müşterileri bulunuyor. Bu durum firmanın değişik trendleri 
takip etmesini sağlamaktadır. Bu nedenle STATEC BINDER 
uzmanlarından biriyle yapılan bir toplantıda hangi trendlerin 
tespit edildiğini size bildirecek ve ve iş planlarınızı etkileyip 
etkilemediğini soracaklardır. 

Bu yalnızca müşteriler için değil aynı zamanda bir makine 
üretici olarak en iyi ve doğru çözümleri sunabilmek adına 
STATEC BINDER için de çok önemlidir. 

Manuelden otomatiğe 
STATEC BINDER müşterilerini manuel ya da yarı otomatik 

torbalamadan tam otomatik torbalama hattına geçmeleri için 
desteklemektedir. Bu nedenle ürün portföyleri düşük, orta ve 
yüksek kapasite gereksinimler için çeşitli açık ağızlı ve FFS 
torbalama makineleri içermektedir. 

Toz halindeki ürünler için Avusturyalı makine üreticisi 
yüksek performanslı bir torbalama karuseli olan CIRCUPAC’ı 
geliştirmiştir. Bu paketleme makinesi, yüksek hassasiyetle saatte 
1200 torbaya kadar torbalama yapan ideal bir çözümdür.

Altı doldurma ağzı sayesinde uzatılan doldurma süresi 
ve ürünün özel titreşim plakaları ile torbanın içinde sürekli 
sıkıştırılması sayesinde torbanın kompakt bir şekilde 
doldurulması sağlanır. 

 Bu makine pazardan gelen talepler nedeniyle geliştirildi 
ve örneğin, torbalama hatlarını otomatikleştiren Güneydoğu 
Asya’daki bir un üreticisinin üretimini önemli ölçüde artırdı.

Ayrıca paletleme sistemleri, torbalama sistemlerini mükemmel 
bir şekilde tamamlar. Örneğin, bir robot paletleme sistemi olan 
PRINCIPAL-R, saatte 1400 torba veya kutuyu paletleyebilir ve 
düşük alan gereksinimine sahiptir ve Mesela yüksek seviyeli 

bir paletleyici daha fazla alana ihtiyaç duyduğundan, paletleme 
sürecinin otomasyonuna duyulan yüksek talebin nedenleri 
bunlardır. 

Esnek ve özelleştirilmiş çözümler STATEC BINDER’ın 
gücüdür. 40 yıldan fazla bir süredir müşterilerini torbalama 
ve paletleme işlerinde desteklemektedir ve bu deneyim bugün 
müşterilerine daha iyi çözümler sunmasına yardımcı olmaktadır.

Bir projenin devreye girmesiyle birlikte şirketin müşteri 
hizmetleri, yedek parça siparişinden başlamak üzere operatörler 
ve bakım ekipleri için servis ziyaretleri ve eğitimlerin yanı sıra 
uzaktan erişim servisine kadar olan talepleri destekler. Herhangi 
bir sorunla karşılaştığınızda destek sağlar ve makinelerin 
ayarlanması konusunda danışmanlık hizmeti verir. 
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Norfolk’ta 200 yılı aşkın süredir 
üretilen ikonik İngiliz markası 
Colman Hardal, dünyadaki 
en tanınmış ve saygın gıda 
markalarından biridir.

Bu nedenle Henry Simon’un 
şirket için İngiltere’nin Norfolk 
şehrinde son teknolojiye 
sahip bir değirmenin başarıyla 

tamamlanmış olduğunu açıklaması büyük gurur kaynağı oldu. 
İngiltere’nin doğusunda, Honingham’daki bir bölgede inşa 

edilen yeni hardal değirmeni, Condimentum, Unilever ve 
İngiliz Hardal Yetiştiricileri (EMG) arasında işbirliğine dayalı 
bir ortaklıktır. EMG, değirmenin tüm yerli hardal tohumu 
gereksinimini yerel yetiştirme alanlarından tedarik eden bir 
İngiliz çiftçi topluluğudur. 

1878 yılında kurulan ve ardından un değirmenciliği sektöründe 
dünya lideri olan İngiliz 
şirketi Henry Simon Ltd, 
yeni hardal değirmenini 
tamamladı. Şirket 140 yılı 
aşkın süredir dünya çapında 
çok sayıda proje inşa 
ettikten sonra, günümüzde 
değirmencilik endüstrisine, 
çok aşina olduğumuz un 
ve pirinç değirmenciliği 
müşterileri için yeni 
teknolojiler geliştirmeye 
devam ediyor.

Değirmen, Norwich’te 
Henry Simon tarafından 
inşa edilen orijinal Colman 
Hardal değirmeninin 
kapatılması ve yeni bir tesise 
yatırım yapma kararının 
ardından inşa edildi.

Condimentum’un Genel 
Müdürü David Martin, 

Yeni değirmen, hardal ezmesi üretmek için sahada paketlenen 
veya başka tesislerde işlenen hardal unu ve diğer özel ürünleri 
üretiyor. İngiltere süpermarketlerindeki raflarda sıklıkla görülen 
ve dünya geneline ihraç edilen çok popüler kuru hardal ununu 
paketlemek için bir teneke paketleme tesisine sahip.” dedi. 

“Henry Simon’ı değirmencilik uzmanlığı ve ekipmanı 
sağlamak için kullanma kararı, Colman markasıyla uzun 
yıllara dayanan bir ortaklık geleneğini devam ettirecek.”

HSRM Valsli Değirmenleri 
Henry Simon, hardal değirmeninin tasarımı ve kurulumu için 

tohum temizleme ve hazırlama, öğütme ve harmanlamadan 
küçük ve büyük torba paketlemeye kadar anahtar teslimi bir 
hizmet sunar. 

Ayrıca, tüm tohum ve un depolama kutuları, mekanik kurulum, 
elektrik tesisatı ve Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama 
(SCADA) özelliğine sahip kontrol sisteminin sağlanması 

da bu pakete dahildir.
Henry Simon öğütme 

ekipmanı, HSREZS 
Renk Ayırıcı, dünyanın 
en modern valsli 
değirmenlerinden biri 
olan HSRM, HSQP Elek 
ve HSPU Arıtıcıyı içerir. 
Ekipman, yüksek kaliteli 
bitmiş ürünlerin üretimini 
son teknolojiye sahip bir 
üretim ortamında toplu 
olarak sağlar. 

Henry Simon değirmencilik 
projesinin tüm tasarımından 
ve proje yönetiminin 
sorumluluğunu İngiltere 
merkezli Satake Europe 
Manchester üstlenmiştir. 

www.henrysimonmilling.com 
www.satake-europe.com 

Henry Simon
Henry Simon Hardal Değirmeni Projesi - İkonik markalar bir araya geliyor 
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Yihai Kerry
Asya’daki en büyük çeltik silosuna sahip 
tahıl tesisi 

VAKA İNCELEMESİ

Ç
eltik tarlaları ile dolu 3,5 milyon hektarı aşkın 
alana sahip, Çin’in üçüncü en büyük “pilav 
çanağı” olan Jiangxi Eyaleti’nin başkentindeki 
ideal konumu ile Yihai Kerry (Nanchang) 
Oils, Grains Foodstuffs Co Ltd, toprağın 
işlenmesinden, işleme, imalat ve son olarak 
tüketici gıdalarının imalatına kadar tüm pirinç 
değer zincirini kapsayan entegre bir pirinç 
işletmesini yönetiyor. 

Konumundan en iyi şekilde yararlanan şirketin eyalet çapındaki 
pirinç çiftçileri tarafından üretilen kaliteli çeltiğe kolay erişimi 
bulunuyor. 

Bu da şirketin pirinç değirmenciliği ve işleme etkinliklerini, 2009 
yılının sonunda Nachang’da açılan büyük ölçekli endüstriyel üretim 
merkezinde destekleyebilmesini sağlıyor. 200.000 tonluk öğütülmüş 
pirinç şeklinde yıllık kapasite ile tasarlanmış merkezin her yıl 
yaklaşık 350.000 tonluk çeltik işlemesi gerekiyor. 

Hacmini en iyi şekilde kullanmak için, dolayısıyla kendi işletme 
modelinin lojistik avantajlarını tamamen entegre etmek, maksimum 
düzeye çıkarmak ve değer zincirinin her adımında kâr marjı elde 
etmek üzere Yihai Kerry (Nanchang), daima kapasitesini arttırmanın 
yollarını arıyor. 

Şirket, aynı zamanda nihai ana şirketi Wilmar International’ın 
işletme stratejisi doğrultusunda hem operasyonel sinerjisini hem 
de maliyet etkinliğini arttırmayı amaçlıyor. Bu amaçla, şirket aynı 
zamanda 2019 yılında 20.000 tonluk çeltik depolama kapasitesine 
sahip bir tahıl tesisi de ekledi. 

Wilmar ve Yihai Kerry 
Singapur merkezli Wilmar International Limited (‘Wilmar’ veya 

‘Grup’), Asya’nın önde gelen tarımsal işletme grubu ve Singapur 
Borsası’nda (SGX) piyasa değeri bakımından sıralamadaki en 
büyük şirketler arasında. 

Wilmar’ın geniş çaplı işletme portföyünde palm yağı 
üretimi, yağlı tohum ezme, yemeklik yağ rafinasyonu, şeker 
öğütme ve rafinasyonu, tüketici ürünlerinin, özel yağların, yağ 
kimyasallarının, biyodizel ve gübrelerin imalatı ile un ve pirinç 
öğütme yer alıyor. 

Şirketin 500’ün üzerinde imalat tesisi ve Çin, Hindistan, 
Endonezya ile 50 civarı diğer ülke ve bölgeyi kapsayan geniş çaplı 
bir dağıtım ağı bulunuyor. Grubun yaklaşık 90.000 kişiden oluşan 
çok uluslu bir iş gücü var. 

Yihai Kerry, Wilmar’ın Çin topraklarında bulunan bağlı kuruluşu 
ve şirketin yaklaşık 30.000 çalışanı, 26 eyalet, özerk bölge ve 
belediyede toplam 30 üretim merkezi ve 100’ün üzerinde üretim 
girişimi bulunuyor.

Çekirdek kuruluşu olan Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd, son 
üç yılda yaklaşık yüzde beşlik büyüme kaydettiğini bildirdi ve 2019 
yılında Grubun gelirinin yarısından fazlasını sağladı.

Günümüzde Yihai Kerry en büyük yemeklik yağ rafinasyon şirketi 
ve özel yağ ve yağ kimyasalları imalatçısı. Aynı zamanda, yağlı 
tohum ezme, markalı ve tüketicilere yönelik paketli yağ, pirinç ve 
un üretimi alanında önde geliyor ve Çin’deki en büyük un ve pirinç 
değirmenciliği şirketlerinden biri. 

Gıda güvenliği için hijyenik silolar 
Pirinç, Çin’in 1,4 milyonluk nüfusunun açık ara farkla en önemli 

temel gıdası. 
Pirinç aslında Çin’de besinlerde kullanılan toplam tahılların 

yaklaşık yüzde 50’sine karşılık geliyor. 
Ülke, her yıl dünya genelinde pirinç üretiminin yaklaşık yüzde 

28’ine karşılık gelen 147 milyon tonluk pirinç üretimi gerçekleştirse 
de yeterli stoklara sahip bir gıda güvenliği sisteminin sağlanması için 
yine de önemli miktarda ithalat yapılması gerekiyor. 

Pirinç değer zinciri genelinde kaybın ve israfın önlenmesi ve 
değerli kaynakların verimli bir şekilde kullanılması bu nedenle 
Çin’de en önemli konu halini aldı. 

Çin’de kilit bir tarımsal işletme olan Wilmar International, Çin’deki 
bağlı kuruluşu Yihai Kerry aracılığıyla bir yandan gelişime yönelik 
fırsatlar ararken daima yerel gıda güvenliğini arttırmayı hedefliyor. 

Örneğin, Wilmar, kalite, maliyet, hizmet ve yenilikçilik 
bakımından rekabetçi bir avantaj elde etme amacıyla en büyük çeltik 
silo tesisini kurması için Famsun’u görevlendirdi. Tarafların her ikisi, 
şu ana kadar dünya çapında 10’un üzerinde ve toplam 700.000 kübik 
tonu aşkın depolama kapasitesine sahip silo projesinde işbirliği yaptı. 

Projede her biri 5000 tonluk depolama kapasitesine sahip 
16 adet spiral çelik silo bulunuyor. Famsun’un sağladığı çözüm, 
aynı zamanda alım, yükleme, taşıma, ön temizlik, fumigasyon ve 
otomasyon çözümlerini de içeriyor. Çeltik depolama ve elleçleme 
tesisinin kurulumu sırasında hijyenik tasarım ve gıda güvenliğine 
özel olarak dikkat edildi. 

Siloların hepsi hava geçirmez yapıda ve özellikle çeltik ile 
kullanıma yönelik spiral şekilli bir tasarıma sahip. 22 metre (φ) × 
23 metre (yükseklik) boyutlarında kurulan silo, Asya’nın en 
büyük çeltik silosu. Tamamen kapalı tasarım, aynı zamanda 
hem fumigasyon hem de ısı koruma işlemlerini kolaylaştırıyor. 

Famsun’un hava geçirmeyen spiral silolarında fumigasyon gazının, 
siloların hava basıncı 500Pa’dan 250Pa’ya düşerken 55 saniyenin 
üzerinde bir yarılanma ömrü bulunuyor. Bu da, endüstrinin 40 
saniyelik standardına kıyasla çok daha uzun. Fumigasyon hem 
zararlı böceklerin ortadan kaldırılması hem de depolanmış ürünlerde 
sterilizasyonun sağlanmasında önemli bir rol oynadığından bu çok 
önemli bir işlev. Üstün özellikli hava geçirmez tasarım aynı zamanda 
çok daha iyi fumigasyon performansının, daha iyi ürün kalitesinin, 
daha düşük kayıpların ve daha uzun raf ömrünün elde edilmesine 
katkı sağlıyor. 

Poliüretan yalıtımı sayesinde silonun içerisinde gerçekleşen 
sıcaklık değişimi düzeyi, dışarıdaki sıcaklık değişimini yansıtmıyor 
ve böylece tahıllardaki büyük sıcaklık değişikliklerinden 
kaynaklanan yoğuşma sorunu önlenmiş oluyor. Bu da tahılların 
kalite istikrarı ve güvenliğini arttırıyor. Poliüretan, çok iyi yalıtım 
sağlama, çevre dostu olma ve kolay kurulabilmesi ile tanınıyor. 

F VAKA İNCELEMESİ
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Maliyetlerin arttığı bir yıl
2020 yılı tahıl ve yem sektöründe, tahıl açıkları orta derece tüketim artışı ile bir araya gelerek ham 
madde maliyetlerinin artmasına neden oldu. Birçok ürün için, fiyatlar çoğu gözlemcinin yılın başında 
beklediği düzeylerin üzerine çıktı. Bu durum, özellikle, (en azından kağıt üzerinde) yeniden yıllık rekor 
üretim fazlalığı yaşadığı görülen buğday için geçerli oldu. 

Önceden kestiremediğimiz klasik bir faktör olan hava durumu da etkisini gösterdi ve ABD’de darı 
ve soya, Arjantin’de soya ve Avrupa ile Ukrayna’da buğday bakımından beklenenin altında mahsulün 
elde edilmesi ile sonuçlandı. Ama bazı fırsatlar da oluşturdu; Latin Amerika’da darı ve en azından 
Brezilya’da soya bakımından ikinci yıl üst üste ortalamanın üzerinde mahsul elde edilmesi ve Rusya 
ve Kanada’da ve yakın zaman önce Avustralya’da daha yüksek buğday üretimi ile sonuçlandı.

Talep bakımından Covid-19, buğday veya soya tüketimini olumsuz etkilemedi. Birçok ülkede artan 
canlı hayvan sürülerinin halen beslenmesi gerekirken tüketicilerin ekmek ve saklanabilen tahıl ürünleri 
ihtiyacı oluştu. Ancak, pandeminin taşıma üzerindeki büyük etkisi, %40’ı aşkın bir miktarı (genellikle 
120 milyon tonu aşkın) normalde kilit üretici/tüketici ülke olan ABD’de etanol yakıtına giden mısırı 
son derece etkiledi (şu ana kadar yaklaşık 18 milyonluk bir kayıp oluştu). Ancak, buna rağmen dünya 
çapında beşinci yıl üst üste üretilen mısırdan daha fazlası tüketildi ve stoklar birçok yılın en düşük 
düzeyine ulaştı. ABD’de beklentilerin altında performans gösteren üst üste ikinci mahsulün alınmasıyla 
beraber 2019 ortalarından bu yana fiyatlarda artışa neden oldu. 

Buna rağmen, yaz sonu/sonbaharda manşetler halen fiyatları kısa zaman önce sırasıyla 2016 ve 2014 
yılından beri en yüksek düzeye ulaşan buğday ve soyayı ele alıyordu. 

Büyük “üretim fazlası” stoklar arasında buğdayın gücü, yarısının Çin’de “piyasa dışı” tutulması ve en 
azından gıda amaçlı kullanım için piyasa kalitesinden daha düşük olduğunun farz edilmesiyle kısmen 
açıklanabilir. Bunu bile hesaba kattığımızda stokların kıt olduğu söylenemez. Bu nedenle fiyatlar 
sonbahardaki zirve noktasından kısa zaman önce düşüş yaşadı. Bunun son yıllarda piyasaya olduğundan 
az değer biçilmiş olabileceği izlenimini verdiğini söyleyebiliriz. 

ABD’de soya mahsulü hedefin altında kaldı. Bu ürünün değerinde, Nisan’da dört yılın en düşük 
noktasından Kasım’da altı yılın en yüksek noktasına doğru yaşanan büyük artış, daha çok talebin 
bir yansımasıydı. Listenin başında, yılın başında ABD ve Çin arasında imzalanan “1. Aşama” 
ticaret anlaşmasının ABD’nin Trump’ın bir numaralı soya müşterisi ile ticari yüzleşme döneminin 

başında kaybettiği ihracat rakamlarını geri 
kazanmasına olanak tanıdı. 

Sonuç olarak, daha önceden bu sezonu 
11 milyon ton ile tamamlaması beklenen 
ABD soya fasulyesi stoklarının şimdi 
5 milyonun altına düşmesi bekleniyor. 
Önümüzdeki aylarda Latin Amerika’da 
ve hatta bahardan itibaren ABD’de hava 
durumu kaynaklı sorunlara karşı çok zayıf 
bir güvenlik tamponu bulunuyor. Daha iki 
sezon önce ABD’de potansiyel 30 milyon 
tonluk bir üretim fazlasının soya fiyatlarında 
çöküşe yol açacağından endişe ediliyordu! 
Kolza tohumu ve ayçekirdeği mahsullerinin 
de düşük performansla ilerlemesiyle, yaygın 
besin kaynağı soya, protein sektörü genelinde 
fiyat artışlarına yol açacak. 

GEÇMİŞE BAKIŞ: 2020

Milling and Grain’in Ürün 
Editörü John Buckley 

tarafından COVID-19’un 
ve diğer kilit faktörlerin 

geçtiğimiz 12 ay boyunca 
değirmencilik endüstrisine 

yönelik ham madde tedariği 
üzerinde oluşturduğu etki ve 

endüstrilerimizi gelecekte 
nelerin beklediği üzerine 
hazırlanan özel bir rapor

Yazan: John Buckley

2019 sonu 2020 Yüksek 2020 Düşük En Son Piyasa Tahminleri Ara. 2021

CBOT buğday/bu $5,59 Eki. 6.38¼ Tem. 6.19¼ 6.04½

AB Değirmencilik 
Piyasa Tahminleri/t 

€208 Ara. 211¼ Eyl. 158 205¾ 188 

CBOT Mısır/bu $387¼ Kas. 430½ Nis. 301* 420¼ 410¼ 

CBOT Soya/bu $943 Kas. 12.00 Nis. 808¼ 11.52¼ 10.53¼

*Ağustos 2016’dan bu yana en düşük
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En kötüsü geride mi kaldı?
2020 yılının sonunda ortaya çıkan faktörler, fiyatların 2021’de de 

göreceli olarak sabit devam edeceğini veya en azından tamamen 
düşmeyeceğini gösteriyor. 

Arz bakımından buğday için en büyük iki ihracatçı olan Rusya 
ve ABD’de önümüzdeki yılın kış buğdayı mahsullerine yönelik 
hava durumu riski hesaba katılıyor. Rusyalı bazı analiz uzmanları, 
mahsullerinin yüzde 20’sinde ekim döneminde yaşanan kuraklık 
nedeniyle şimdiden kayıp oluştuğunu düşünüyor. 

Derginin basıldığı şu dönemde ABD’de de büyük çaplı kuraklık 
yaşanıyor ve normalden daha küçük bir alanda ekim yapılıyor. 
Ukrayna’nın şu anki durumunun da daha iyi olduğu söylenemez. 
İyi bir haber, bu sezonun Avrupa’dan, FSU ve ABD’den daha geç 
hasat edilen Avustralya ve Kanada 
mahsulleri. Bunlar piyasaya daha 
yeni dahil olacak. 

Rusya 2020’de beklenenin 
üzerinde üretim yapmış olsa da 
2021 üretimi hedeflenenin çok 
altında kalacak olursa hükümet 
halihazırda gıda fiyatlarında 
yaşanan enflasyon ile mücadele 
ettiğinden ihracat satışlarını 
yakında durdurabilir veya 
vergilendirebilir. Ancak, ABD’de 
yine de önceki yıldan kalan büyük 
miktarda stok dahil iyi bir stok 
durumu var. Dolar bazılarının 
beklediği şekilde* zayıflamaya 
devam ederse 2021’in ilk 
yarısında Rusya kaynaklı 
eksikliklerin doldurulmasına 
yardımcı olabilir. ABD satışları, 
ABD Tarım Bakanlığı’ınn 
yalnızca yüzde ikilik artış 
tahminine rağmen şimdiden 
%13 artmış durumda. 

Ancak, ABD, Kanada ve 
Rusya’da kış buğdayı mahsulünde 
yaşanan eksikliği telafi etmek 
üzere daha fazla bahar buğdayı 
ve özellikle kaliteli sert buğday 
ekimi yapılması gerekecek. Diğer 
yandan, bazen çok fazla, bazen 
de çok az yağışın düştüğü talihsiz 
2020 yılından sonra hava durumu 
iyileşirse Avrupa’da 2021 yılında 
daha büyük ekili alan üzerinde 
daha fazla kış buğdayı mahsulü 
bekleniyor. 

Genel olarak buğday stokları 
geçtiğimiz yılki kadar bol olmasa 
da yeterli olacak gibi görünüyor, 
ama Çin daha büyük miktarları 
almaya devam ederse (gıda ve 
yem için) tüketim ve ithalat talebi 
artabilir. Diğer önemli üreticiler 
arasında, rekor düzeyde mahsul 
üreten ve şimdiye kadarki en 
büyük stoğunu elde etmiş olan 
Hindistan’ı potansiyel bir ihracat 
kaynağı olarak izlemek iyi 
olacaktır. 

Şu anda, Aralık 2021 CBOT yumuşak buğday piyasa tahminleri, 
fiyatların kısa zaman önce görülenlerden çok farklı olmayacağını 
öngörürken AB’de mahsule yönelik toparlanmayı varsayan Paris 
değirmencilik buğday piyasa tahminleri şu anki düzeylerden 
yüzde 11’lik bir düşüşün yaşanacağına işaret ediyor. 

Mısır
Özellikle La Nina sistemi hem Brezilya hem de Arjantin’de 

halihazırda yaşanan kuraklıkların tekrarlanması ve/veya uzaması 
tehlikesini getirdiğinden mısır da hava durumu kaynaklı riskten 
etkileniyor. Ancak, şu an tahmin edilen mahsulleri elde ederlerse 
stoklar 2021’in ilk yarısı boyunca yeterli olacaktır. 

Dolayısıyla dikkatler ABD’de ekim dönemi hava durumuna ve 

Take a closer look! 

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

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

FILIP cleaner, we monitor every detail throughout the 

entire manufacturing process. We know that our  

proven quality will guarantee effective sieve cleaning 

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

a high yield from your passages.

Efficient. Quality. Cleaning.
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ekim alanı planlarına çekiliyor. Soya yakın zamanda mısırdan 
daha iyi getiri sağladı ve ekstra alanlar bakımından aslan payını 
alabilir. Ama ABD’nin stokların daha da düşmesini engellemek 
üzere, özellikle de yurt içi yem ve etanol kullanımı tahmin 
edildiği gibi yeniden artarsa, ekimi de arttırması gerekiyor. 
Etanol tahminleri, ekonomik etkinlikler ve ulaşıma yönelik yakıt 
tüketimi nedeniyle, Covid aşısının hayatı ne kadar kısa bir süre 
içerisinde normale döndürebileceğine bağlı. 2020’nin sağlıklı 
seyreden grafiklerinden biri, ham petrol fiyatı oldu. Ocak ayında 
bidon başına 69$’dan Nisan’da 19$’ın biraz üzerine düşüş 
kaydetti. Son zamanlarda yeniden 50$’a doğru ilerlese de önceki 
yıla kıyasla yine de dörtte birlik bir düşüş var. 

Mısıra yönelik ithalat talebi, özellikle bu sezon iki katına 
çıkarak en az 16,5’e ulaşması beklenen Çin’de piyasayı sarsabilir 
– bazıları bunun yurt içi açıkların ardından 30 milyon gibi bir 
rakama ulaşacağını söylüyor. Üç-dört yıl önce yalnızca 2,5 milyon 
ton ithal ediyordu. ABD kilit bir tedarikçi olacak ve 2021’de Latin 
Amerika da aynı konumda olacak.

Borsacılar aynı zamanda daha fazla ekim gerçekleştirebilecek 
olan Ukrayna’nın ve 2021’de üretimde pek bir büyümenin 
görülmediği, son zamanların en büyük mısır ithalatçısı Avrupa’nın 
(geçtiğimiz yıl 20 milyon ton civarı) mahsul performansını da 
izliyor olacak. 

Bunları ve diğer faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda 
piyasa tahminleri, şu anda olduğundan daha yüksek olmayan 
fiyatlarda daha düşük tedarik hesaba katıldığında gayet rahat 
bir piyasanın görüleceğine işaret ediyor.

Soya fasulyesi
ABD/küresel soya fasulyesi stokları, 2020/21’in sonunda fazlasıyla 

kritik görünüyor. Brezilya’da kaydedilmesi hala mümkün olan rekor 
düzeyde büyük mahsul, bu durumu hafifletebilir, ama ABD’de 
satışlar iyi gittiğinden, Çin ABD’den aldığı bazı mahsulleri iptal 
edip Brezilya’ya geçmeye karar vermediği sürece, piyasa 2021’in ilk 
çeyreğinde potansiyel bir fiyat artışına açık olacak. Kritik stoklar ve 
sağlam fiyat tahminleri arasında ABD’li çiftçiler gelecek baharda çok 
daha büyük alanda soya ekimi gerçekleştireceğinden emin gibi, ama 
havanın da onlardan yana olması gerekecek. Bu mahsulün boyutu, 
2022 yılına kadar soya fasulyesi küspesi fiyatlarını kararlaştıran kilit 
faktör olabilir. Kanada, diğer yağlı tohumlar arasında daha fazla 
bahar kolza tohumu ekmeye karar verebilir AB ise hava durumu 
elverişli olursa 2021 yılında büyük olasılıkla mahsul bakımından 
küçük bir toparlanma yolunda (+1 milyon ton?) olacak. Ukrayna’nın 
kuru kış dönemi ekimleri, bu önemli ihracatçının katkısını azaltabilir 
ve Avustralya stokları üzerindeki yükü arttırabilir. Baharda ekilen 
ayçekirdeği tohumlarının Rusya, Ukrayna ve Avrupa’da artış 
göstermesi gerekli. Soyanın son yıllarda küresel bakımdan artan 
yağlı küspe tüketimi külfetinin büyük bir kısmını karşıladığını da 
vurgulamak gerek. Dolayısıyla, diğer yağlı tohumlar bakımından 
ne olursa olsun genel küspe maliyetleri, soya fasulyesi piyasa 
tahminlerinden etkilenecek. 

Piyasalar, aynı zamanda birçok ülkenin büyük Covid yardımı 
harcamalarının ardından enflasyon konusu tartışılırken, spekülatif 
grubun gıda ürünü piyasalarına yönelik yaklaşımını da izleyecek. Bu, 
fiyat tahmini bakımından potansiyel belirsiz bir alan niteliğinde.
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Çevrimiçi Değirmencilik Okulu 
www.onlinemillingschool.com

Daha fazla bilgi – Yerinde eğitim
12 Haftalık Kış Kursuna Kaydolun

25-29
IPPE 2021
Sadece çevrimiçi
www.ippexpo.org

Uluslararası Üretim ve İşleme Fuarı (IPPE), IPPE Marketplace’in bu 
ay sonu, Ocak 2021’de gerçekleştirileceği duyuruldu. IPPE, etkinliğin 
orijinal olarak belirlenen tarihleri olan 25-29 Ocak 2021 tarihleri arası 
ve sonrasında yeni, çevrimiçi IPPE Marketplace aracılığıyla kümes 
hayvanları, yumurta, et ve yem endüstrilerini desteklemeye devam 
edecek. 
IPPE Marketplace ile 1000’in üzerinde sergi sahibi, IPPE’nin dünya 
çapında 30.000 davetli katılımcıdan oluşan ziyaretçisi ile bağlantı 
kuracak. Katılımcılar, ürün kategorilerinden ve anahtar sözcüklerden 
yararlanarak sergi sahipleri arasında arama yapabilecek ve 
ardından eşleşen her sergi sahibi tarafından sunulan açıklamaları 
ve bağlantıları inceleyebilecek. Dijital kişisel rehberler ile katılımcılar 
tüm sergi sahiplerini inceleyip kendi bireysel gereksinimlerine uygun 
olanları seçebilecek.
IPPE Marketplace, hafta boyunca canlı ve talep üzerine gerçekleştirilen 
ücretsiz ve ücretli eğitim programlarına ev sahipliği yapacak. Bu 
programlar arasında Uluslararası Kümes Hayvanları Bilimsel Forumu, 
Evcil Hayvan Gıdası Konferansı, Latin Amerika Kümes Hayvanları 
Zirvesi, Piyasa Haber Forumu, Uluslararası Ürün Dönüştürme 
Sempozyumu, Yem Eğitim Programı ve daha fazlası yer alacak. 
“IPPE’nin Yarının Liderleri ile Bağlantı” programı ve kümes hayvanları 
ile yumurta endüstrisinde yüzlerce öğrencinin iş görüşmesi ve 
staj gerçekleştirme fırsatını elde edeceği ABD Kümes Hayvanları 
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Kariyer Programı aracılığıyla genç 
liderlerin katılımı ve öğrencilerin profesyonel ortama alımı da 
sağlanacak.
IPPE Marketplace tamamlanırken talep üzerine TECHTalk etkinlikleri 
gerçekleştirilecek ve Yenilik İstasyonu/Yeni Ürün Sergisi aracılığıyla 
yenilikçi ürünleri görme fırsatı da olacak. Katılımcıların aynı zamanda 
genel olarak Fuar sırasında sunulan endüstriye yönelik ticari yayınlara 
da IPPE’nin sitesi ve IPPE Marketplace aracılığıyla erişimi olacak.
IPPE fuar yönetimi, “2021 yılında bizzat katılım temelli bir etkinlik 
gerçekleştiremeyeceğimizden dolayı hayal kırıklığı içerisinde olsak 
da IPPE katılımcıları ve sergi sahiplerinden oluşan grubun bağlantı 
kurmaya kesinlikle istekli olduğu mesajını aldık. 
IPPE Marketplace haftasında bekleyebileceğiniz heyecan dolu 
etkinlikler hakkında yakında daha fazla bilgi sunacağız.” diye konuştu.

27-28
Paris Grain Day 2021
Sadece çevrimiçi
www.parisgrainday.com

2021 Şubat

9-12
Eurotier 2021
Çevrimiçi
www.eurotier.com

23-25
GEAPS Exchange Sanal Konferansı
Çevrimiçi
www.geapsexchange.com/online/

25-3
Interpack 2021
Düsseldorf, Almanya
www.interpack.com

2021 Mart

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

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

10-13
2021 IAOM Avrasya
İstanbul, Türkiye 
www.iaom-eurasia.info

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

VIV Asia sergisi, küresel piyasa liderleri ve önem kazanan bölgesel 
ve Asya temelli ulusal oyuncular dahil eşsiz bir şirket yelpazesi 
sunuyor. Yemden Gıdaya, domuz eti, balık, süt ürünleri, kümes 
hayvanları et ve yumurtası üretimi alanında etkin profesyonellerin 
yeniden Bangkok’da buluşup Asya’nın kalbindeki üst düzey fuara 
dahil olmak için birçok nedeni var.
2021 VIV Asia’da daha fazla işletme profili, yemden gıdaya tüm 
tedarik zincirini ele alacak. Daha büyük bir sergi alanı ve gelişmiş, 
modern tesislere sahip yeni bir mekan, fuarı bir sonraki seviyeye 
taşımak üzere bu stratejik gelişimi destekliyor.

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

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

29-31
16. ICC Tahıl ve Ekmek Kongresi
Christchurch, Yeni Zelanda
www.icbc2020.icc.or.at

16. ICBC Konferansı, 6-8 Ocak 2021 tarihlerinde Christchurch, 
Yeni Zelanda’da gerçekleştirilecek ve ICC etkinlik dizisini devam 
ettirecek. Konferansta tahıl bilimi topluluğunun karşılaştığı güçlük 
ve fırsatları kapsayan genel oturumlar ile eş zamanlı oturumlar 
gerçekleştirilecek. Konferansta ele alınacak konular arasında 
sağlığına özen gösteren tüketicilere yönelik tahıl besinleri, gıda 
güvenliği, sürdürülebilir tarımsal teknoloji sistemleri, değirmencilik 
ve ekmek yapımı teknolojisi ve çok daha fazla konu bulunuyor.

2021 Nisan

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

2021 Kümes Hayvanları Bilgi Paylaşımı (PIX) ve Avustralasya 
Değirmencilik Konferansı (AMC) (PIX/AMC 2021), Gold Coast Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Konferans, hem Avustralya’dan hem de uluslararası düzeyde 
alanında bilgi sahibi endüstri uzmanlarının yer alacağı, yenilikçilik 
ve bilgi bakımından en son gelişmeleri içeren kapsamlı bir program 
sunuyor. Program kapsamında tavuk eti, yumurta üretimi, serbest 
dolaşan ve organik tavuk çiftçiliği, un değirmenciliği ve dana, süt 
hayvanları, domuz ve diğer hayvanlar dahil olmak üzere tüm canlı 
hayvan türlerine yönelik yem değirmenciliği gibi çeşitli konular ele 
alınacak. Her bir katılımcı için ilgi çekici konular konuşulacak.

26-30
Agrishow Brazil
Ribeirão Preto, Brezilya
www.agrishow.com.br

2021 Mayıs

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

6-7
3. Uluslararası Tarımsal Gıda Konferansı
Çevrimiçi
www.agrifoodporttarragona.com

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

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

2021 Haziran

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

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

16-17
2020 Solids Dortmund
Dortmund, Almanya
www.easyfairs.com
24-25 Haziran’dan 17-18 Mart’a ertelendi
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TAKE YOUR PLACE
IN POWER UNION

YOU

www.idmavictam.com

9th INTERNATIONAL
Flour, Feed, Corn, Semolina, Rice, Bulghur Milling Machinery & Pulses,
Pasta, Biscuit Technologies Exhibiion

9th Internaional Flour, Feed, Corn, Semolina, Rice, Bulghur Milling 
Machinery and Pulses, Pasta, Biscuit Technologies Exhibiion

Istanbul Expo Center, Hall 5-6-7
Yesilköy - Istanbul / Turkey

27-29 MAY
2021
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QINGDAO

HO CHI MINH 

BANGKOK

JAKARTA

MUMBAI

ABU DHABI

ISTANBUL

MOSCOW

NAIROBI
KIGALI

UTRECHT

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

VIV TURKEY 2021
ISTANBUL | JUNE 10-12

ILDEX VIETNAM 2021*
VIETNAM | JULY 21-23

POULTRY AFRICA 2021
KIGALI | SEPTEMBER 1-2

VIV QINGDAO 2021
QINGDAO | SEPTEMBER 15-17

MEAT PRO ASIA 2021*
BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

VIV ASIA 2021*

BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

VIV MEA 2021
ABU DHABI | NOVEMBER 22-24

ILDEX INDONESIA 2021*

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

THE BUSINESS NETWORK LINKING 
PROFESSIONALS FROM FEED TO FOOD

*NEW
DATES
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S p e c i a l i s t  i n  Pe l l e t i n g  E q u i p m e n t

info@ptn.nl - www.ptn.nl

BOA Compactor
PTN’s patented pre-compacting 
technology – the BOA compactor, a 
unique alternative for double pelleting 
or expander technology.

Improved pellet quality
and increase in capacity

Scan the QR-
Code for more 
information

www.onlinemillingschool.com

WINTER COURSE 2

Learn more – Learn onsite
Enroll in the 12-week Winter Course

Tayvan’ın “biricik” uluslararası tarımsal ticaret etkinliği niteliğindeki 
Asya Agri-Tech Fuar ve Forumu’nun Livestock Taiwan Fuar ve 
Forumu ile Aquaculture Taiwan Fuar ve Forumu ile eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilen 4. sürümü, 5-7 Kasım 2020 tarihleri arasında Taipei 
Nangang Fuar Merkezi’nin 1. Salonu’nda yapıldı. 

Fuar yeniden Asya’nın tarım piyasasına en önemli kapılardan biri 
niteliğindeki rolünü doğruladı ve bizzat katılım temelli sergilerde 
155 sergi sahibini ve 18’i aşkın ülke ve bölgeden 8.382 profesyonel 
ziyaretçiyi bir araya getirdi. 

Seyahat sınırlamaları nedeniyle Asya Agri-Tech Fuarı, şahsen 
gerçekleştirilen fuar ile eş zamanlı olarak yapılan ilk online fuarının 
açılışını yaptı. Online fuar, yenilikçi ürün ve hizmetlerinin çevrim içi 
ortamda sunumunu yapan dokuz ülke ve bölgeden 128 sergi sahibine 
ev sahipliği yaptı. Bu da 38 ülke ve bölgeden 970 profesyonel 
ziyaretçi çekti. Organizatörler, “Online sergi, bu zorlu dönemde 
tarım endüstrisini canlandırmak üzere yepyeni güncellemeler, önde 
gelen endüstriyel çzzümler ve yenilikçi içerik sunarak ‘çevrim içi ve 
çevrim dışı’ formülün başarısını kanıtladı.” yorumunda bulundu.

Etkinlikte akıllı tarım, biyogüvenlik, hayvan sağlığı ve 
döngüsel ekonomi hakkında 27 profesyonel konferans ve seminer 
gerçekleştirildi ve 1200’ü aşkın katılımcı yer aldı. Asya Pasifik Gıda 
ve Gübre Teknolojisi Merkezi (FFTC) ile Hayvancılık Araştırma 

Enstitüsü (TLRI) tarafından Informa Markets Asia Ltd.’nin Tayvan 
şubesi ortaklığında düzenlenen, Atık Azaltma ve Geri Dönüşüm 
Alanında Döngüsel Tarım Uygulaması ve Yararları adlı ortak 
uluslararası bir forum, hem çevrim içi hem de çevrim dışı 300’ün 
üzerinde kişinin katılımını elde etti.

Informa Markets Şirketi’nin Tayvan Şubesi Genel Yöneticisi 
Sabine Liu, “Asya Agri-Tech Fuarı, Asya’nın tüm tarım piyasası 
için pandemi sonrasında gerçekleştirilen tek hibrid yapılı ticari 
fuar. Ziyaretçi miktarı ve niteliği, endüstri ve sergi sahiplerinin 
beklentilerini aştı. Tayvan geçtiğimiz yıl şap hastalığı listesinden 
çıkarıldığından Tayvan hükümeti domuz endüstrisini canlandırmak 
için 333 milyon Dolarlık bir yatırım yapmaya karar verdi. Bu da, 
Cargill, Skiold, Bühler, Korea Feed Ingredient Association, Taiwan 
Fertiliser, Tatung, US Soybean Export Council, EVERLIGHT, vb. 
gibi endüstride önde gelen markaları bir araya gelerek yenilikçi 
ürünlerini sunmaya yönlendirdi.” şeklinde konuştu.

Asya Agri-Tech Fuar ve Forumunun 5. Sürümünün 11-13 Kasım 
2021 tarihleri arasında Taipei Nangang Fuar Merkezi’nin 1. 
Salonu’nda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tayvan’daki Informa 
Markets’a göre, 2020 yılının ticari fuarının sonunda, sergi sahipleri 
tarafından 2021 sürümü için 1200 metrekarenin üzerinde bir alan 
ayırtıldı.

2020 Agri-Tech Fuarı, Asya’nın tarımsal topluluğunu bir araya getirdi

ENDÜSTRİ ETKİNLİKLERİ
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Air products
Kaeser Kompressoren
+49 9561 6400
www.kaeser.com

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

Bagging systems
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

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

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

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

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

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

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

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

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

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

Cimbria Srl 
+39 0542 361423 
www.cimbria.com

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

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

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

Coolers & driers
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

Elevator buckets
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

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

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

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

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

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

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

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

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

JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.com

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

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

Extruders
Almex
+31 575 572666
www.almex.nl

Andritz
+45 72 160300
www.andritz.com

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

Feed nutrition
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

JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.com

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

PHIBRO
+1 201 329 7300
www.pahc.com

To be included into the Market Place, please contact Tuti Tan at tutit@perendale.co.uk
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Phileo
+33 320 14 80 97
www. phileo-lesaffre.com

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

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

Flour Improvers
Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.com

Grain handling systems
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

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

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

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

Loading/un-loading equipment
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

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

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

Neuero Industrietechnik
+49 5422 95030
www.neuero.de

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

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

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

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

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

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

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

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

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

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

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

Hydronix
+44 1483 468900
www.hydronix.com

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

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

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

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

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

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

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl
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FAWEMA
+49 22 63 716 0
www.fawema.com

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

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

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

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

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

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

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

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

Pingle
+86 311 88268111
www.plflourmill.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gazel
+90 364 2549630
www.gazelmakina.com

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

Silos
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

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

MYSILO
+90 382 266 2245
www.mysilo.com

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

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

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

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

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

Symaga
+34 91 726 43 04
www.symaga.com
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Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Top Silo Constructions (TSC)
+31 543 473 979
www.tsc-silos.com

Temperature monitoring

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

Training

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

IAOM
+1 913 338 3377
www.iaom.info

IFF
+495307 92220
www.iff-braunschweig.de

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

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

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Vibrators

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

Weighing equipment 

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

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

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

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

Yeast products

Leiber GmbH
+49 5461 93030
www.leibergmbh.de

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

28TH PRINT EDITION

OUT NOW!

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

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
Mehmet Ugur Gürkaynak 
mehmetg@internationalmilling.com
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Don’t let COVID-19 keep your company in the dark

Don’t let travel and exhibition curtailment keep your business in the dark

Let Milling and Grain shine a light 
on your business

KÜRESEL ORTAĞINIZ
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KÜRESEL ORTAĞINIZ
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Market Place nedir?
Market Place, Milling and Grain dergisi ile kardeş yayınlarımız olan 
Uluslararası Değirmencilik Rehberi ve The Global Miller arasında bir 
işbirliği. 

Market Place, basılı ve dijital ortamları bir araya getirmeyi, daha 
fazla ilgi çekici içerik sunmayı ve görmek istediğiniz içeriklere 
doğrudan bağlantılar sağlamayı hedefliyor.

Derginin bu sayısı içerisinde bu üç yayının her birinden çeşitli 
içeriklere bağlanan QR kodları ve myMAG bağlantıları göreceksiniz.

P Bu sayıda tanıtımı yapılan ürünler PROFIL

117 4B Braime Elevator Components Ltd myMAG.info/e/418

108 Altinbilik myMAG.info/e/571

99 Almex myMAG.info/e/570

119 Andritz (Denmark) myMAG.info/e/100

101 ASG GROUP - Degirmen Makina Sanayi Ve 
Ticaret Ltd. Sti. myMAG.info/e/331

89,91,93 Bastak Gida Makine Medikal myMAG.info/e/102

115 Behlen Mfg Co myMAG.info/e/104

35 Biomin Holding GmbH (Austria) myMAG.info/e/256

90 Brock Grain Systems myMAG.info/e/261

140 Buhler (Switzerland) myMAG.info/e/90

84 COFCOET (Xi’an) International Engineering myMAG.info/e/183

28 Consergra myMAG.info/e/197

43 CSI myMAG.info/e/112

71 Degirmencioglu Makina San. Tic. Ltd. Sti myMAG.info/e/621

58 Dinnissen myMAG.info/e/316

34 Erkaya Laboratory Instruments Co myMAG.info/e/173

69 Evonik Degussa (Germany) myMAG.info/e/113

61 FAWEMA myMAG.info/e/603

25, 139 FAMSUN myMAG.info/e/121

121 FILIP GmbH myMAG.info/e/114

24 FrigorTec myMAG.info/e/7288

11 Fundiciones Balaguer myMAG.info/e/305

112 Gazel Degirmen Makinalari San. TIC. LTD. STI. myMAG.info/e/182

49 Gime Technologies myMAG.info/e/680

85 Grain Technik Pvt Ltd myMAG.info/e/747

77 Guttridge myMAG.info/e/853

50 Hamlet Protein A/S myMAG.info/e/1012

54 Hydronix myMAG.info/e/3322

76 Imas myMAG.info/e/119

24 Inteqnion myMAG.info/e/190

3 Jiangsu ZhengChang Cereal Oil and Feed 
Machinery Co.,Ltd myMAG.info/e/189

63 Koyuncu Sanayi Fircalari Tekstil Plastik myMAG.info/e/932

75 Lambton Conveyor Ltd myMAG.info/e/123

BU SAYIDA TANITILAN ÜRÜN VE HİZMETLER

myMAG

45 Myande Group Co., Ltd. myMAG.info/e/624

98 Nabim myMAG.info/e/306

39 Neuero Industrietechnik (Germany) myMAG.info/e/627

86 Ocrim myMAG.info/e/129

23 Ottevanger Milling Engineers myMAG.info/e/633

47 Ozpolat Makina Gida San. ve Tic. A.S. myMAG.info/e/635

30 Pavan Group myMAG.info/e/267

28 PCE myMAG.info/e/638

6 Pingle Group myMAG.info/e/258

95 PLP Liquid Systems srl myMAG.info/e/140

128 PTN myMAG.info/e/639

103 Port Tarragona myMAG.info/e/712

2 Satake (Japan) myMAG.info/e/304

51 SCE myMAG.info/e/263

58 Shandong Jintai Rolls Co.,Ltd myMAG.info/e/8511

102 Selis Makina Endustri VE TICARET LTD. STI. myMAG.info/e/148

123 Silos Cordoba myMAG.info/e/151

62 Siwertell AB myMAG.info/e/931

94 Statec Binder GmbH myMAG.info/e/791

67 Stern-Wywiol Gruppe myMAG.info/e/623

4 Sukup Manufacturing myMAG.info/e/156

111 Symaga (Spain) myMAG.info/e/153

9 Tapco myMAG.info/e/159

19,21 TekPro myMAG.info/e/309

97 The Essmueller myMAG.info/e/161

29 ThermoNox GmbH myMAG.info/e/1032

107 Van Aarsen International B.V. myMAG.info/e/162

15 Vibrafloor myMAG.info/e/664

5 Vigan Engineering myMAG.info/e/166

95 Wenger (US) myMAG.info/e/168

27 Yemmak myMAG.info/e/170

18 Yemtar myMAG.info/e/8488

16 Yenar Döküm A.S. myMAG.info/e/171

33 Zhengzhou Golden Grain Equipment Engineering myMAG.info/e/1031

mymag.info/e/37

KÜRESEL ORTAĞINIZ

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

myMAG links
myMAG bağlantıları, tarayıcıya 
girdiğinizde sizi doğrudan içeriğe 
aktaracak kısaltılmış hiper bağlantılar
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Sizi bu endüstriye getiren şey ne oldu?
Aslında, 1979 yılında beni yem endüstrisine getiren şey, 
üniversitemizde yem işleme teknolojisi ve ekipmanlarına yönelik 
yeni bir dersin açılması gerekliliği oldu. 1978, Çin reformu ve 
açılışının ilk yılıydı ve aynı zamanda Çin’deki yem endüstrisinin 
başlangıç yılıydı. 
O yıl, hayvan yemlerini geliştirmek ve et, süt, yumurta 
bakımından ulus çapında yaşanan eksikliği gidermek üzere yem 
endüstrisini geliştirmek, Çin hükümetinin bir politikası haline geldi. 
Bu nedenle, yem endüstrisine yönelik yem işleme teknolojisi 
alanında yetenekleri eğitmek acil bir görev halini aldı. 1980 
yılının başında, İngillizcem ve Japoncam iyi olduğundan un 
değirmenciliği dersimi yem işleme teknolojisi dersi ile değiştirmem 
istendi. Son 40 yıl boyunca Çin’deki yem endüstrisinin “şahidi” 
oldum. Çin, 2011 yılında en iyi yem üretimi sağlayan ülke 
haline geldi ve şu ana kadar dünyanın en büyük yem üreticisi 
konumunu korudu.

Üniversitede geçirdiğiniz süre içinde en çok gurur 
duyduğunuz başarınız hangisiydi?
Üniversitemizin yem uzmanlığı alanının lideri olarak 1987 yılında 
iki yıllık okulun yem mühendisliği bölümünü, 1995 yılında hayvan 
besinleri ve yem işleme lisans derecesini ve 2003 yılında hayvan 
besinleri ve yem bilimleri Master derecesini kurdum ve tanıttım. 
Tüm bu uzmanlık alanlarının, temeli sadece tarıma dayanan 
Çin’deki çoğu diğer tarım üniversitesinin hayvan bilimleri 
uzmanlık alanlarından farklı olan bir mühendislik temeli 
bulunuyor. Bu nedenle, mezunlarımız hem yem mühendisliği hem 
de yem bilimi alanında çalışabiliyor. Şu an üniversitemizde yem 
bilimleri ve teknolojisi alanında doktora derecesi de sunuluyor. 
Üniversitemizden yem uzmanlığı alanında 2500’ün üzerinde 
öğrenci mezun oldu. Kendileri, ulusal ve yurt dışı şirketlerde, yem 
makinesi şirketlerinde yem değirmeni tasarımı ve kurulumu, yem 
üretimi yönetimi, yem ürünü geliştirme ve yem kalite kontrol 
alanlarında önemli roller oynadı ve bazıları da üniversite ve 
araştırma enstitülerinde çalışıyor. En çok gurur duyduğum ikinci 
başarım ise Çin’deki yem endüstrisine 40 yıl boyunca, özellikle 
yem işleme teknolojisi alanında hizmet vermiş olmam. 

Yem endüstrisinde önümüzdeki beş yıl içerisinde ne tür 
önemli güçlüklerin yaşanacağını tahmin ediyorsunuz?
Önemli güçlükler, yem güvenliği, yem kaynağı, tedarik istikrarı, 
yem veriminin arttırılması, enerjiden tasarruf ve bilim ve teknoloji 
bakımından yenilik oluşturma kapasitesi şeklinde. 
Gıda güvenliği bakımından ele alınması gereken bazı yeni 
sorunlar bulunuyor. Örneğin, Afrika Domuz Gribi gibi biyogüvenlik 
sorunları, bazı patojen bakteriler, yeni bulunan alerjenler, vb. 
Dünyanın nüfusu artmaya devam ederken yem üretiminin 
2050 yılına geldiğimizde 1,5 milyar tona çıkması gerekecek. 
Yem endüstrisine yeterli protein kaynağı ve diğer malzemelerin 

tedarik edilmesi en büyük güçlük olacak. Yem kullanım oranını 
iyileştirmek hem gerek duyulan yem kaynaklarını hem de çevre 
üzerindeki etkiyi azaltabilir, ancak bunun için yeni protein 
kaynakları ve diğer yem kaynakları geliştirme alanında kilit 
bilimsel ve teknolojik yenilikler gerekli.
Yem ürünlerinin hassas besin ve doğru işleme teknolojileri 
de bu soruna önemli katkılar sağlayabilir. Tüm değirmenciler 
için maliyet etkin bir hedef olan enerjiden tasarruf ve karbon 
salınımlarının azaltılması için yeşil gelişim hedefi önemli. Bilim 
ve teknolojinin yenilikler bakımından kapasitesi, uluslardan, 
eyaletlerden, kuruluşlardan, vb. uzun vadeli yatırım, kilit temel 
teknoloji ve uygulama teknolojisine uzun vadeli odaklanma, 
araştırmayla ilgili konular, yeteneklerin iyi eğitimi ve yönetimine 
dayanan bir sisteme bağlı karmaşık bir konu. 

Çin’de yem endüstrisi bakımından geleceğe yönelik 
gelişmekte olan eğilimler hangileri? 
Çin’de büyüme destekleyici amaçla kullanılan antibiyotikler 
(AGP) Temmuz 2020 itibariyle resmi olarak yasaklandı. AGP’nin 
yerini alacak teknolojiler, günümüzde Çin genelinde en popüler 
konu haline geldi. Çin’den elde edilen çeşitli otların özütleri 
ve uygulamaları, hayvanların beslenmesi bakımından olumlu 
sonuçlar verdi. Birçoğunun araştırması devam ediyor. 
Besin profilinin geliştirilmesi, yem malzemesi ve ürünlerin hijyen 
bakımından kontrolü, potansiyel AGP içermeyen yem katkı 
maddelerine yönelik uygulama teknolojilerinin geliştirilmesi ve 
optimize edilmesi ve yeni yem işleme teknolojileri dahil kapsamlı 
adımlar atılıyor. 
Çin, en büyük soya fasulyesi küspesi tüketicisi ve şu anda ve 
geleceğe yönelik karma yem üretiminin ithalatçısı konumunda 
olduğundan yerel soya fasulyesi üretiminin arttırılması, protein 
tedariğini geliştirmek üzere yeni ve kaliteli protein kaynaklarının 
geliştirilmesi ve yem proteini kullanımını iyileştirmek amacıyla 
yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi, kesinlikle önemli bir gelişim 
eğilimi olacak.
Yeni yem işleme teknolojisi eğilimleri, çoğunlukla yeni 
fiziksel işleme teknolojileri ile yeni biyo-işleme teknolojilerine 
odaklanacak. Fiziksel işleme teknolojileri, enerji verimliliğini, 
besinlerin kullanılabilirliğini, ürün kalitesini, ürün güvenliğini 
iyileştirebilen, işleme maliyetlerini azaltıp yemden elde edilen 
kârı arttıran yeni temizlik, özel öğütme, termal kondisyonlama, 
ekstrüzyon ve kurutma teknolojilerini, vb. içeriyor. 
Biyo-işleme teknolojileri ise, farklı ham maddeler ve yem ürünleri 
için, besin karşıtı faktörleri azaltabilen, malzemelerin ön sindirimini 
kolaylaştıran, besinsel profil ve aromaları geliştiren, işlevsel bazı 
bileşenler oluşturan, vb. yeni özel fermentasyon teknolojilerinin 
kullanımını içeriyor.
Yem ham maddelerine, yem katkı maddelerine, üretim 
halindeki ürünlere ve nihai ürünlere yönelik hızlı ve çevrim içi 
test teknolojileri, anında ve hassas yem kalitesi kontrolü ve karar 

röportaj Prof. Wang Weiguo, Henan Teknoloji Üniversitesi

Milling and Grain, tüm yem imalatı ekipmanını yeni bir ISO/TC293 standardına uygun hale getirmeye 
yönelik teklifini yönlendiren Çin teknik komite başkanı ile bir röportaj yapma fırsatını elde etti. 
1977 yılında Henan Eyaleti’ndeki Zhengzhou Tahıl Üniversitesi’nden mezun olan Weiguo Wang, 
Zhengzhou Tahıl Üniversitesi’nde (yeni adıyla Zhengzhou Teknoloji Üniversitesi) ders vermeye 
başlamadan önce tahıl işleme alanında lisans eğitimini tamamladı. Kendisi, 2001 yılında Jiangnan 
Üniversitesi’nden Tahıl, Yağ ve Bitkisel Protein Mühendisliği alanında Master derecesini tamamladı, 
yem bilimi ve teknolojisi alanında 1992 yılında Doçent, 2000 yılında ise Profesör oldu. Aynı zamanda 
1997-98 yılları arasında Tahıl Mühendisliği Bölümü’nün Başkanlığını ve 1999-2007 yılları arasında 
Biyomühendislik Üniversitesi’nin Başkanlığını yaptı. 
Günümüzde, Prof. Wang, Çin Tahıl ve Yağ Birliği’nin yem bölümünün başkanı, Çin Ulusal Yem 
Değerlendirme Komitesi’nin ve Çin Yem Makineleri Standardizasyon Teknik Komitesi’nin üyesi  
ve ISO/TC293/WG1 toplantı organizatörü. Kendisi, yem bilimi ve teknolojisi hakkında 160 makale 
yayınladı ve hem eyalet hem de bakanlık düzeyinde bilim ve teknoloji alanında üç birincilik ödülü 
kazandı.
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alımı için çok önemli. NIR ve diğer tahribatsız test teknolojileri, 
gelecekte daha da önemli bir rol oynayacak.
Yem malzemeleri ve yem ürünlerindeki patojen bakteri 
standardı, insan gıdalarında olduğu gibi arttırılacak. Yem 
değirmenlerine yönelik biyogüvenlik sistemi, Afrika Domuz 
Gribi ve diğer patojen bakterileri, vb. önleme uygulamaları 
gibi yöntemler ile pekiştirilecek.

Yem endüstrisinde sürdürülebilirliğin nasıl evrileceğini 
düşünüyorsunuz?
Yem endüstrisinin sürdürülebilirliği, küresel olarak tüm toplumun 
bir parçası. Bu nedenle, her bir oyuncu, tüm topluma 
yönelik sürdürülebilirlik hedefini gerçekleştirmek için kendi 
sorumluluğunu üstlenmeli. Yem endüstrisi bakımından ekolojik 
yemler geliştirmemiz gerekiyor. Ekolojik yemler kavramını 2001 
yılında “Ekolojik yemler ve imalat teknolojisi” adlı makalemde 
öne sürdüm (Feed Industry, 2001,22(3)). 
Ekolojik yemler, en iyi besin kullanımı ve hayvan performansına 
sahip, beslenen hayvanlar, operatörler ve çevre için en 
güvenli yem ürünlerinin ekolojik bir uyum oluşturabileceği fikrini 
temel alıyor.
Sürdürülebilirlik konusu, enerji tasarrufu, yem veriminin 
arttırılması, yem güvenliği, üretim güvenliği, çevrenin 
korunması, profesyonel sağlık, hayvanların sağlığı, vb. gibi 
birçok alt konuyu içeriyor. Gelecekte bu alanda büyük 
gelişmeler görmeyi bekleyebiliriz.

Yem endüstrisine odaklanırsak önümüzdeki 
on yıl için yem ekipmanların gelişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Geçmişte yem ekipmanları, yem endüstrisinin, işleme 
teknolojisinin, ürün kalitesinin ve de maliyet, üretim verimi 
ve güvenliğin gelişimine destek oldu ve yem değirmenlerinin 
rekabetçi avantajını sürdürmesine yardımcı oldu. Ben, yem 
ekipmanı teknolojilerinin şu açılardan gelişeceğine inanıyorum: 
daha yüksek enerji verimliliğine sahip ekipmanlar, daha 
güvenli ekipman teknolojileri, yem işleme makineleri ve tüm 
üretim hattına yönelik akıllı denetim teknolojileri, insansız yem 
üretim hatları, yeni otomatik katı fermentasyon ekipmanları. 

Yem endüstrisi için kalifiye çalışanları nasıl oluşturabilir 
ve güçlendirebiliriz? 
Yeteneklerin geliştirilmesi, yem endüstrisindeki en önemli konu. 
Yem endüstrisinin üniversitelerden çoğunlukla hayvan bilimleri 
ve besin, yem teknolojisi ve mühendislik uzmanlık alanları ve 
normal operasyonlar ve yönetim için kalite değerlendirmesi 
ve kontrolü, pazarlama yönetimi, vb. uzmanlık alanlarından 
mezunlara ihtiyacı oluyor. 
Yem teknolojilerinin araştırılması ve geliştirilmesi veya yenilikler 
bakımından Master veya Doktora sahibi öğrencilere ihtiyaç 
var. 
En çok aranan yetenekler, yem mühendisliği ve işleme 
teknolojisi, yem bilimleri ve yönetim alanında bilgi sahibi 
olanlar. 
Bildiğim kadarıyla yalnızca ABD’de Kansas State 
Üniversitesi’nde özel yem bilimleri ve yönetim dersleri 
sunuluyor. Çin’de şu anda Henan Teknoloji Üniversitesi 
ve Wuhan Politeknik Üniversitesi olmak üzere yalnızca iki 
üniversitede lisans öğrencilerine yem mühendisliği temelli 
eğitim sağlanıyor. 
Şu an lisans düzeyinde yem mühendisliği uzmanlık alanının 
kurulmasını destekliyoruz. Yem kuruluşları için yetenek eğitimi 
ve geliştirilmesi konularının da pekiştirilmesi gerekli. Kuruluşları 
sürdürülebilir şekilde, güçlü uyum içerisinde devam ettirmek 
ve acımasız piyasa rekabeti ile yüzleşmelerini sağlamak için 
yapmamız gereken kilit çalışma bu.

Milling and Grain - Ocak 2021 | 137 



KİŞİLER ENDÜSTRİNİN YÜZLERİ
Silo ve tahıl uzmanı, Bühler’in Singapur ofisine katıldı

Pablo A. Fernandez Moriana, Bühler’in Singapur ofisine Güneydoğu Asya ve 
Okyanusya Bölgesi Tahıl Depolama Birimi Başkanı olarak katıldı. Bu, Tahıl 
Depolama işlerini yönlendirecek yeni oluşturulmuş bir pozisyon.

Fernandez, işletme planları geliştirmek ve Güneydoğu Asya ve Okyanusya’daki 
çapraz işletme birimlerini stratejik bir şekilde yönetmek dahil olmak üzere Tahıl Depolama 
biriminde işleri yönlendirmekten sorumlu olacak. 

Bühler’in Singapur ofisindeki yeni görevi ile aynı zamanda Bühler Belingries (Almanya), 
Bühler Changzhou (Çin) ve Bühler Uzwil (İsviçre) dahil farklı kurumlar ile çalışmalar 
gerçekleştirip koordinasyon sağlayacak. Fernandez’in Silo ve Tahıl Depolama endüstrisinde 
10 yılı aşkın deneyimi bulunuyor. İşletme ve Yönetim alanında Lisans diploması aldıktan 
sonra kendisi aynı zamanda 2019 yılında EAE İşletme Okulu’ndan Küresel Yönetim Master 
programını tamamladı.

Silo ve Tahıl endüstrisindeki derin deneyimi ile teknik bakımdan ve işletme alanındaki güçlü 
bilgi birikimi, Bühler’in Tahıl Depolama birimini daha da geliştirmesine yardımcı olacak.

EFFPA Valentina Massa’yı yeni Başkan seçti

Avrupa Eski Gıda Maddesi İşleyicileri Birliği (EFFPA) Genel Meclisi, Valentina 
Massa’nın EFFPA Başkanı olarak seçildiğini duyurdu. 

Massa, İtalya’daki en büyük eski gıda maddesi işleyicisi olan DALMA Mangimi 
Şirketi’nin Yönetici Müdürü ve EFFPA’nın kurucu üyesi. Massa, birliğin 2014 

yılında kuruluşundan itibaren EFFPA’nın başkanı olan Paul Featherstone’un yerini alıyor.
EFFPA Başkanı Valentina Massa, “Birliği eski gıda maddelerinden güvenli ve sürdürülebilir 

yem üretme hedefi doğrultusunda yönetmek üzere EFFPA üyelerinin güveni ve takdirini 
kazanmış olmaktan büyük onur duyuyorum.” diye konuştu. 

“Eski gıda maddesi işleme sektörü, politika belirleyicilere ve zincir ortaklarına, Çiftlikten 
Çatala (Farm to Fork) Stratejisine uygun olarak daha düşük karbon salınımlı karma yem 
üretimi ve daha düşük gıda israfı ile gıda üretimi alanında kilit konumda olduğumuzu 
göstermeye kararlı. Döngüsel gıda ekonomisindeki rolümüz, daha sürdürülebilir 
hayvancılığın elde edilmesi için çok önemli.” 

Hamlet Protein, ABD Ticari Ekibine yeni katılanları duyurdu

Soya temelli proteinli gıda maddelerinin üretiminde küresel bir lider konumunda olan 
Hamlet Protein, Kuzey Amerika’daki, Findlay (Ohio) merkezli kuruma Chelcee 
Hindman’ın katılımı ile satış ekibinde gerçekleşen genişlemeyi duyurdu.

Hamlet Protein, Kuzey Amerika piyasasındaki lider konumunu daha da ilerletmeyi 
amaçladığından geçtiğimiz aylarda kişi ve tesis kapasitesine yatırım yaptı. 

Hindman, Iowa’nın merkezinde bir çiftlikte büyüdü ve Iowa State Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Kendisi, yem endüstrisinde önde gelen şirketlerin birkaçı ile çalıştı.

Hindman, “Hamlet Protein, genç hayvan besinlerinde bir referans noktası konumunda 
ve bu kadar yetenekli ve hırslı bir ekip ile çalışma fırsatını elde ettiğim için çok mutluyum.” 
şeklinde konuştu.

 NCA Bölge Müdürü Grady Fain, “Yüksek kaliteli genç hayvan yemlerinin verimi optimize 
etmenin kilit noktası olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda, Kuzey Amerika’nın küresel hayvansal 
protein alanında baskın bir rol oynayacağına inanıyoruz. Domuz ve gelişmekte olan kümes 
hayvanları piyasasında daha da büyümek için iyi bir konumda bulunuyoruz.” dedi.

Hamlet, ticari ekibe yapılan bir eklemeyi daha teyit etti

Chelcee Hindman’a ek olarak Lamar Rider da Hamlet Protein’in Amerika’daki 
ticari ekibine katılıyor. Rider, Alabama Üniversitesi’nden mezun oldu ve 
kendisinin hayvan sağlığı ile besin endüstrisinde geniş çaplı deneyimi bulunuyor. 

Rider, “Domuz yavrularına yönelik besinler alanındaki derin deneyimi ile kümes 
hayvanı piyasasını geliştirmeye yönelik hedefi, Hamlet Protein’in cazip bir şirket olmasını 
sağlıyor.” diye konuştu.

NCA Bölge Müdürü Grady Fain, “Chelcee ve Lamar’ın kadroya eklenmesi ile ekibi 
güçlendirecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Kendilerinin domuz ve kümes hayvanları 
alanındaki deneyimi, büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olacak ve ticari 
ekibimizi genişleterek müşterilerimize daha fazla zaman ayırabileceğiz.” yorumunda bulundu.
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Innovations for a better world.

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
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