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EDITOR
EDİTÖR

Notes about food safety…

Gıda güvenliğinden notlar…
Değerli okurlar,

Dear Readers,
We present you the 68th issue of Miller Magazine. In
this issue, we continue the Cover Story “Food Safety and
The Place of Grains in Food Safety” that we published
started in July issue. The article “Hermetic Storage Systems for Maize” which is included in this months’ cover
story discusses hermetic storage systems that can offer
a solution to high product loss seen especially in subsistence farms. Hermetic Storage is a quite interesting article in terms of offering a solution in regions like Southern
and Eastern Africa where product losses may reach up
to 20 percent.

Değirmenci Dergisi’nin 68. sayısıyla karşınızdayız. Temmuz ayında ilkini yayımladığımız “Gıda Güvenliği ve Gıda
Güvenliğinde Hububatın Yeri” konulu dosyamıza bu sayımızda da devam ediyoruz. Bu ayki kapak dosyamızda
yer verdiğimiz makalelerden “Mısır için Hermetik Depolama Sistemleri” özellikle geçimlik çiftliklerde yaşanan yüksek miktardaki ürün kayıplarına çözüm sunabilen hermetik depolama sistemlerini ele alıyor. Hermetik depolama,
Güney ve Doğu Afrika gibi ürün kayıplarının yüzde 20’nin
üzerine çıkabildiği bölgelerde bir çözüm oluşturabilmesi
açısından oldukça ilginç bir makale.

Besides, NSF International, which is one of the leading
institutions in food safety and public health, gives information about management systems for providing food
safety and quality in its article “Food Safety Management
for Grain Industry”. “The System of Crop Intensification
and Food Security”, another article included in cover story is a report about implementation of rice intensification
system (SRI) on different products, which was introduced
by Norman Uphoff from Cornell University, and high efficiency obtained. Thanks to crop intensification system,
food insecurity can be reduced directly for billions of people and this can be done in an environmentally way; so
crops’ ability to overcome biotic and abiotic stress which
is more often along with the climate change can be ensured.

Bunun yanında, gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması konularında önde gelen bir kuruluş olan NSF International da “Tahıl Sanayinde Gıda Güvenliği Yönetimi” isimli
makalesinde gıda güvenliği ve kalitenin sağlanmasına yönelik yönetim sistemleri hakkında bilgi veriyor. Kapak dosyamızda yer alan bir diğer makalemiz, “Ürün Kuvvetlendirme
Sistemi ve Gıda Güvencesi” ise Cornell Üniversitesi’nden
Norman Uphoff’un pirinç kuvvetlendirme (SRI) sisteminin
farklı ürünlerde uygulanmasına ve elde edilen yüksek verim
oranlarına dair bir rapor. Ürün kuvvetlendirme sistemiyle birlikte milyarlarca insan için gıda güvencesizliği direkt olarak
azaltılabilir ve bu da çevreyle dost bir şekilde gerçekleştirilip
ürünlerin iklim değişikliğiyle birlikte daha da sıklaşan biyotik
ve abiyotik stresle baş etmesi sağlanabilir.

As you know, every month we prepare research files including global production, consumption and trade data of
various grain and pulse products under product research
in Miller Magazine. This month’s topic was world bulghur market. The latest research file we prepared about
bulghur market is dated February, 2014. However, data
for bulghur is not updated frequently as other products.
Therefore, we didn’t think it is good to publish the same
data in this issue because there is no updated data. The
readers who would like to read about bulghur market can
check 50th issue of Miller Magazine (February, 2014) in
archive section on our website.

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle…

Hope to see you next issue…
Kind regards…
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Bildiğiniz gibi her ay Değirmenci Dergisi’nde Ürün Dosyası başlığı altında çeşitli tahıl ve bakliyat ürünlerinin dünya
genelindeki üretim, tüketim ve ticaret verileriyle hazırlanan
araştırma yazıları hazırlıyoruz. Bu ayki konumuz da dünya
bulgur pazarıydı. Dünya bulgur pazarına dair en son hazırladığımız yazı ise Şubat 2014 tarihliydi. Ancak bulgura dair
veriler, diğer tahıl ürünlerinde olduğu gibi sık sık güncellemiyor. Dolayısıyla gerçek anlamda yakın döneme dair çok
güncel veriler bulunmadığı için bu sayımızda dosyamızı
hemen hemen aynı verilerle tekrarlamayı uygun görmedik.
Bulgur pazarıyla ilgili bilgi edinmek isteyen okurlarımız Değirmenci Dergisi’nin Şubat 2014 (Sayı 50) sayısına internet
sitemizdeki arşiv bölümünden göz atabilirler.

Saygılarımla
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Zübeyde KAVRAZ

TO PRODUCE MORE OR TO SAVE
WHAT YOU PRODUCED!

Daha fazla üretmek mi, ürettiğini korumak mı!
Değerli Değirmenci Dergisi okurları,

Dear Miller Magazine Readers,
We left behind Ramadan which is a quite significant month
for Muslims. I would like to take this opportunity to celebrate all
Muslims’ Ramadan once again.

Müslüman dünyası için çok değerli bir ay olan Ramazan’ı geride bıraktık. Bu vesileyle öncelikle tüm Müslüman aleminin geçmiş Ramazan Bayramı’nı bir kez daha kutlamak istiyorum.

As you know, we left 2014/15 season behind as from June.
The world had a quite efficient season in 2014/15 season especially despite the low production in 2012/13 season, which
is 655 million ton. According to the latest data of International
Grain Council IGC, produced wheat amount is 721 million ton
last season. It is, however, nearly 726 million tons according to
US Department of Agriculture USDA. Namely, there is an increase of 66-67 million tons in comparison to 2012/13 season.
However, last season wasn’t very efficient for our country and
Turkey had a serious wheat loss due to rainfall below seasonal
normal. According to official statements, production decreased
to 18 million tons last season. It is 15 million tons according to
USDA data.

Sizlerin de bildiği gibi Haziran ayı itibariyle 2014/15 sezonunu
geride bıraktık. Dünya, özellikle 2012/13 sezonundaki 655 milyon
tonluk düşük üretime karşılık, 2014/15’te son derece verimli bir
sezon geçirdi. Uluslararası Tahıl Konseyi IGC’nin en son verilerine göre geçtiğimiz sezon üretilen buğday miktarı 721 milyon ton,
Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi USDA’ya göre de yaklaşık 726 milyon ton. Yani 2012/13 sezonuna kıyasla 66-67 milyon
tonluk bir artış söz konusu. Ancak geçen sezon ülkemiz için aynı
oranda verimli geçmedi ve yağışların mevsim normallerinin altında
kalması nedeniyle Türkiye ciddi bir buğday kaybı yaşadı. Resmi
makamlardan yapılan açıklamalara göre üretim geçtiğimiz sezon
18 milyon tona, USDA verilerine göre de 15 milyon tona geriledi.

Now we are in 2015/16 season and wheat harvest has started
in many parts of Northern Hemisphere. Expectations for wheat
production are still high in global scale (although not as previous season). IGC announced its forecast for new season as 711
million tons; USDA announced as 722 million tons. New season
is quite promising in Turkey. Current situation and expectations
point out that production would be 23 million tons.
Increase in production is an important and supportive element
in terms of both our nutritional requirements and our sector’s
development. The world population, however, continues to increase and need for food too…
Therefore, in every season, we will need more production in
comparison to the previous seasons. However, it is impossible
to provide this with human labor. Weather conditions which are
beyond our control may cause production to decrease. Due to
increased settlements, expanding the production areas is not as
easy as in the past.
That’s why every wheat kernel falling to ground is quite important. We should protect it in the best way until it reaches to our
tables. Lost wheat due to human-based reasons (for example
improper storage conditions) except weather conditions and natural events can meet the requirements of many countries suffering from hunger.
We can possibly take firm steps forward while working for
doing more if we value what we have.

Best regards…
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Üretimdeki artış gerek beslenme ihtiyacımız açısından gerekse
sektörümüzün gelişimi açısından son derece önemli ve destekleyici unsurlar. Ancak dünya nüfusu hızla artmaya devam ediyor ve
tabi bununla birlikte gıda ihtiyacı da... Dolayısıyla her sezon, bir
önceki sezondan çok daha fazla üretime ihtiyacımız olacak ancak bunu sadece insan emeğiyle sağlamamız imkansız. Tamamen
kontrolümüz dışında gelişen hava koşulları, üretimin her an aşağı
düşmesine neden olabilir. Ayrıca artan yerleşim alanları nedeniyle
üretim alanlarını arttırmak da artık eskisi kadar kolay değil.
İşte bu yüzden toprağa düşen her bir buğday tanesi son derece değerli. Onu, sofralarımıza ulaşana kadar en iyi şekilde koruyabilmemiz gerekiyor. Bugün dünya genelinde hava koşulları ve
doğal olayların dışında, insan kaynaklı nedenlerle (örneğin uygun
olamayan depolama koşulları nedeniyle) kaybedilen buğday,
muhtemelen açlık çeken birçok ülkenin ihtiyacını karşılayacak
orandadır.
Daha fazlasını yapmaya çalışırken, var olana da gereken değeri gösterebilirsek, muhtemelen geleceğe çok daha sağlam
adımlarla ilerleyebiliriz.
Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle…

Hope to see you in the next issue…
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Şimdi ise 2015/16 sezonundayız ve kuzey yarım kürenin birçok noktasında buğday hasadı başladı. Buğday üretimine yönelik beklentiler, dünya genelinde (bir önceki sezon kadar olmasa
da) hala yüksek. IGC, yeni sezona dair öngörüsünü 711 milyon
ton olarak; USDA ise yaklaşık yaklaşık 722 milyon ton olarak
açıklamış. Türkiye de yeni sezondan bir hayli umutlu, halihazırdaki durum ve beklentiler, üretimin 23 milyon tonu aşabileceğine
işaret ediyor.

Saygılarımla…
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CBH Group acquires
Blue Lake Milling
.......................................................

CBH Group, Blue Lake
Milling’i satın aldı
The CBH Group announced the purchase of Blue Lake Milling which is one of the leading
oat products manufacturers.
CBH Group, önde gelen yulaf üreticilerinden biri olan Blue Lake Milling’i satın aldığını duyurdu.
Australia based CBH Group has purchased Blue Lake
Milling, a leading manufacturer of premium Australian
oat products operating in South Australia and Victoria.
CBH Group Chairman Wally Newman said this was the
co-operative’s first move towards a regional oats strategy, enabling the CBH Group to support the development and growth of the oats industry in Western Australia. “The acquisition of Blue Lake Milling provides a
strong financial return on its own. It offers WA growers
another diversified investment that creates an alternative income stream that can generate a rebate to help
lower their storage and handling charges. But more importantly the investment provides the co-operative with
the ability to tap into the south-east Asian oat market
and develop a significant regional presence” he said.
It has a total annual capacity of 60,000 tons over two
sites located in Bordertown, South Australia, and Dimboola in Victoria.

Avustralya merkezli CBH Group, Güney Avustralya ve
Victoria’da faaliyet gösteren bir numaralı yulaflı ürün üreticisi, Avustralyalı Blue Lake Milling’i satın aldı. CBH Group Başkanı Wally Newman, bunun kooperatifin yaptığı
ilk bölgesel yulaf stratejisi olduğunu ve bu sayede CBH
Group’un Batı Avustralya’daki yulaf endüstrisinin gelişimini ve büyümesini destekleyeceğini söyledi ve şunları ekledi: “Blue Lake Milling’in satış işlemi, kendi başına güçlü
bir finansal yatırım. Batı Avustralyalı yulaf yetiştiricilerine
yatırım çeşitleri sunabilir. Bu da, yetiştiricilerin depolama
ve nakliye masraflarını azaltmaya yardımcı olacak alternatif bir gelir akışı sağlayabilir. Ancak daha da önemlisi
bu yatırım kooperatife Güney Doğu Asya yulaf pazarına
girebilme ve bölgede önemli şekilde varlık gösterebilme
fırsatı sağlıyor.”
Blue Lake Milling’in Güney Avustralya’nın Bordertown
bölgesinde ve Dimboola’da yer alan iki tesisinin, yıllık toplam 60 bin tonluk kapasitesi olduğu da belirtiliyor.

Honeywell to increase production to 1000 tons
.....................................................................................................

Honeywell üretimini 1000 tona çıkarıyor
Honeywell Flour Mills Plc plans to expand its production capacity from 210 tons per day
to 1000 tons through the newly acquired 68 hectare of land in Ogun State.
Honeywell Flour Mills Plc, Ogun eyaletinde satın aldığı 68 hektarlık arazisi aracılığıyla üretim
kapasitesini günde 210 tondan 1000 tona çıkarmayı planlıyor.
Honeywell Flour Mills Plc has hinted of plans to embark on expansion project that would increase its production capacity from
the current 210 metric tons per day to about 1000 metric tons.
The Managing Director of the company, Lanre Jaiyeola

18

August • Ağustos 2015

Honeywell Flour Mills Plc, mevcut üretim kapasitesini
günde 210 tondan yaklaşık 1000 tona çıkaracak genişleme planını uygulayacağının ipuçlarını verdi.
Firmanın Genel Müdürü Lanre Jaiyeola, şirketin, pro-
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said the company has since acquired a 68 hectare of land in Ogun
State for smooth take off of the project. According to him, when completed it would serve as one location
where virtually all the food business
of the company group would be
concentrated adding it will become
the company’s food complex.
The company, he further noted, is
embarking on expansion of 500 per
ton flour mill and increasing noodles and pasta at various
locations in the country.

jesine sorunsuzca başlayabilmek
için Ogun eyaletinde 68 hektarlık
alan satın aldığını söyledi. Proje
tamamlandığında, şirketin tüm
gıda birimlerinin toplandığı tek bir
lokasyon olarak hizmet vereceğini söyleyen Jaiyeola, bu projeyle
şirketin gıda kompleksi haline geleceğini de sözlerine ekledi.
Jaiyeola, firmanın un değirmenine 500 ton kapasitelik ekleme
yapılacağını ve ülkenin farklı noktalarındaki noodle ve makarna üretimini artıracağını da belirtti.

GSI donates grain storage system
for Iowa State University
.........................................................................................

GSI, Iowa State Üniversitesi’ne
tahıl depolama sistemi bağışladı
GSI donated 10,500 bushel grain bin to Iowa State University, which will enable research facility to
store and dry corn more efficiently.
GSI, araştırma tesislerinin mısırı daha verimli şekilde depolayıp kurutabilmeleri için Iowa State
Üniversitesi’ne 10 bin 500 bushellik tahıl silosu bağışladı.
Iowa State University’s Northwest Research Farm
now has its first grain storage system, thanks to GSI,
which donated a 10,500 bushel grain bin, and its local dealer, C-S Agrow Service, which donated the labor
to install it. The new bin will enable the research facility, based in O’Brien County,
to store and dry corn more
efficiently. In addition to the
30-foot bin, the new storage
system includes GSI grain bin
accessories provided by C-S
Agrow.
“We are extremely grateful for these donations, without which this project would
not have been possible,” said
Josh Sievers, manager of ISU
Northwest Research Farm.
“This bin will not only allow us
to dry and store grain on the
farm, but also allow an earlier
start on corn harvest without
having to pay for off-farm drying and shrink charges. This new system will be put to
good use for years to come.”

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Iowa State Üniversitesi’nin Kuzeybatı Araştırma Çiftliği;
10 bin 500 bushellik tahıl silosu bağışlayan GSI ve inşaata
yardımcı olacak ekibi bağışlayan yerel bayi C-S Agrow
Service sayesinde, ilk tahıl depolama sistemine sahip
oldu. Yeni silo, O’Brien County’de bulunan araştırma tesisinin daha verimli şekilde mısır
depolayıp kurutmasını sağlayacak. Yeni depolama sistemi,
9,1 metrelik silonun yanı sıra
C-S Agrow’un tedarik ettiği
GSI tahıl silosu aksesuarlarını
da içeriyor.
ISU Kuzeybatı Çiftliği Müdürü Josh Sievers, konuyla ilgili
olarak şunları söyledi: “Bu bağışlardan son derece memnunuz. Bu bağışlar yapılmasaydı
bu proje gerçekleştirilemezdi.
Bu silo, bize yalnızca çiftlikte
tahıl kurutup depolama fırsatı
sağlamayacak, aynı zamanda
çiftlik dışında kurutma ödemesi
yapmadan mısır hasadına erken başlayıp masrafları kısmamıza da imkan tanıyacak.
Bu yeni sistem gelecek yıllarda da değerlendirilecek.”

August • Ağustos 2015
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Stefan Scheiber to become the new CEO of Bühler
.....................................................................................................................

Stefan Scheiber, Bühler’in yeni CEO’su olacak
On July 1, 2016 Stefan Scheiber will succeed Calvin Grieder as the CEO of Bühler. Calvin Grieder, who
has successfully held this office for 15 years, will then focus on his role as Chairman of the Board.
Stefan Scheiber, 1 Temmuz 2016 tarihinde Bühler’in CEO’su Calvin Grieder’ın yerini alacak. Bu görevi 15 yıldır başarıyla yerine getiren Calvin Grieder, bu tarihten itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevine odaklanacak.
Stefan Scheiber, highly qualified and internationally experienced, will succeed the long-standing CEO Calvin Grieder.
Scheiber (49) has been working for Bühler since 1988. In the
course of his 25-year career with Bühler, he has headed various sales and production organizations in Kenya, South Africa and Germany, living and working some 15 years abroad.
In 2005 he was appointed Head of
the Sales and Service Division, thus
becoming a member of the Executive Board of Bühler. In 2009 he took
charge of the Food Processing Division and in 2014 of the entire Grains
& Food business of Bühler.
Calvin Grieder will transfer his
CEO duties to Stefan Scheiber on
July 1, 2016 after successfully holding this position during 15 years.
Grieder has also acted as Chairman
of the Board of Bühler since 2014
and will retain this position. The
Board of Directors welcomes this
early succession planning for the
top executive level of the Group. This will ensure that the
long-term corporate strategy is continued, which aims at
ensuring the profitable growth of the Group.

Oldukça yetenekli ve uluslararası arenada tecrübeli olan
Stefan Scheibar, uzun süredir CEO olan Calvin Grieder’ın
yerini alacak. Scheiber (49), 1988 yılından beri Bühler’le
çalışıyor. Bühler’deki 25 yıllık kariyerinin 15 yılında yurtdışında yaşayıp çalışan Scheiber; Kenya’da, Güney Afrika’da
ve Almanya’da çok sayıda satış ve üretim organizasyonunda görev aldı. 2005 yılında Satış ve
Hizmet Bölümü’nün başına atandı
ve böylece Bühler’in yönetim kuruluna katıldı. 2009 yılında Gıda
İşleme Bölümü’nün, 2014 yılında
ise Bühler’in Tahıl & Gıda biriminin
sorumluluğuna getirildi.
Calvin Grieder, 15 yıl bu görevi başarıyla yerine getirdikten sonra CEO
olarak sorumluluklarını 1 Temmuz
2016 tarihinde Stefan Scheiber’a
devredecek. Grieder, aynı zamanda
2014 yılından beri Bühler’in Yönetim
Kurulu Başkanlığını yürütüyor ve bu
görevine devam edecek. Yönetim
Kurulu, grubun en üst seviyesindeki yer değişimini memnuniyetle karşılıyor. Bu durum, grubun
karlı bir şekilde büyümesini garantileyen uzun dönemli kurumsal stratejinin devamlılığını da sağlıyor.

Cargill opens doors at canola processing facility
...........................................................................................................................

Cargill kanola işleme tesisinin kapılarını açtı
Cargill celebrated the opening of its newest investment in Alberta, a state-of-the-art canola processing facility in Camrose, alongside Alberta farmers, industry stakeholders and dignitaries.
Cargill, Alberta’daki en yeni yatırımı olan son teknoloji kanola işleme tesisinin açılışını Albertalı çiftçiler, endüstrinin paydaşları ve önde gelenleriyle birlikte Camrose’da gerçekleştirdi.
Cargill announced opening of its state of art canola processing facility in Alberta, Canada. The new Cargill canola
processing facility is the first major investment in Alberta’s
grains and oilseed sector in 30 years and further diversifies Alberta’s agriculture sector and competitiveness in
the global marketplace. This crush facility will also place

20

August • Ağustos 2015

Cargill, Kanada Alberta’daki son teknoloji kanola işleme
tesisinin açılışını gerçekleştirdiğini duyurdu. Yeni Cargill kanola işleme tesisi, Alberta’nın tahıl ve yağlı tohum sektörünün
30 yılda gerçekleştirdiği en büyük yatırım olup, Alberta’nın
tarım sektörünü ve küresel pazardaki rekabetini de artırıyor.
Bu kırma tesisi, aynı zamanda Trans Pasifik Ortaklığı’yla bir-
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Alberta’s canola sector at a competitive advantage in the
global marketplace as markets become available through
the proposed Trans Pacific Partnership.
“We are very excited to mark the official opening of our
newest state-of-the-art canola crush facility in Canada.
This plant has the capacity to process over 1 million metric tons of canola per year and will provide Alberta canola
growers with a competitive point of delivery in this region,” said Ken Stone, Assistant Vice President for Cargill’s Canadian canola processing business.

likte yeni pazarlara girildikçe Alberta’nın kanola sektörüne,
küresel pazarlarda rekabetçi bir avantaj sağlayacak.
Cargill’in Kanada’da bulunan kanola işleme biriminin
İkinci Başkan Yardımcısı Ken Stone, konuyla ilgili olarak
şöyle konuştu: “Kanada’daki en yeni, son teknoloji kanola
kırma tesisimizin açılışını resmen gerçekleştirmiş olmaktan
çok büyük heyecan duyuyorum. Bu tesis yılda 1 milyon
tondan fazla kanola işleme kapasitesine sahip ve Albertalı kanola yetiştiricilerine bu bölgede rekabetçi bir teslimat
noktası yaratacak.”

AGI completes Westeel
acquisition
.........................................................

AGI, Westeel’in alımını
tamamladı
AGI is pleased to announce that the previously disclosed arrangement to acquire the Westeel division of Vicwest Inc. was completed.
AGI, daha önce açıklanan Vicwest Inc.’e ait Westeel grubunun satın alım anlaşmasını tamamladığını
duyurdu.
Ag Growth International Inc. (AGI), leading manufacturer of grain handling, storage and conditioning equipment, announced completion of Westeel acquisition.
Headquartered in Winnipeg, Manitoba, Westeel is Canada’s leading provider of grain storage solutions offering
a wide range of on-farm and commercial products for
the agricultural industry.
“The strategic acquisition of Canada's leading brand
in grain storage further establishes AGI as a global
leader in grain handling and storage solutions,” said
Gary Anderson, AGI’s Chief Executive Officer. “AGI and
Westeel share a deep commitment to product quality
and customer service and combined we create a Canadian-based global agricultural leader with a long history of serving the needs of our customers. Westeel’s
complementary product offering expands our growth
platform within North America and around the world
and we look forward with enthusiasm to bringing this
outstanding company into the AGI family.”
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Tahıl işleme, depolama ve havalandırma ekipmanlarının
önde gelen üreticisi Ag Growth International Inc. (AGI),
Westeel’in alım işlemini tamamladığını duyurdu. Merkezi
Manitoba’ya bağlı Winnipeg’de bulunan Westeel; tarım
endüstrisi için hem çiftlik ürünlerinde hem de ticari ürünlerde geniş bir seçki sunan Kanada’nın önde gelen tahıl
depolama çözümleri sağlayıcısı.
AGI’nin CEO’su Gary Anderson, konuyla ilgili şunları
söyledi: “Kanada’nın tahıl depolamada önde gelen firmasının stratejik alımı, AGI’yi tahıl işleme ve depolama
çözümlerinde küresel bir lider haline getirecek. AGI ve
Westeel, ürün kalitesi ve müşteri hizmetlerine karşı derin
bir bağlılığı paylaşıyor. Biz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına
yönelik hizmet sunduğumuz geçmişimizi de ekleyerek,
dünya genelinde Kanada merkezli bir tarım lideri yaratıyoruz. Westeel’in tamamlayıcı ürünleri Kuzey Afrika ve
çevresindeki büyüme platformumuzu genişletiyor. Bu harika firmayı AGI ailesine dahil etmeyi büyük bir coşkuyla
bekliyoruz.”

MILLER MAGAZINE

NEWS • HABER

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

August • Ağustos 2015

23

NEWS • HABER

Satake and Alapala announced
strategic partnership
..........................................................................................................

Satake ve Alapala, stratejik ortaklıklarını ilan ettiler
Two leading companies of milling industry, Satake and Alapala announced they signed a strategic
partnership agreement in a written statement they made on June 29.
Değirmencilik sektörünün önde gelen iki firması Satake ve Alapala, 29 Haziran’da yaptıkları yazılı
açıklamada stratejik ortaklık için bir anlaşma imzaladıklarını duyurdular.

Satake Corporation and Alapala Machine Industry &
Trade Inc. announced that they have signed a strategic partnership agreement on June 29. It is stated in
announcement that this partnership is an excellent opportunity for both companies to combine their expertise,
resources, experiences and sales networks.
The partnership of the two groups will be various functions including mutual licensing for manufacturing, joint
product development, mutual distributorship, and joint
sales and marketing promotion.
“We are pleased to have the opportunity to expand
our global businesses in the grain industries by combining our considerable strengths in R&D, manufacturing,
marketing, sales and after-sales service at both companies,” said Toshiko Satake, Chairperson of Satake Corporation.
“With the combined synergies of Alapala and Satake,
this partnership will enable both the companies to offer
unique services to the grain industry,” added Görkem
Alapala, Vice Chairman of Alapala Machine Industry &
Trade Inc.
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Satake Corporation ve Alapala Makina Gıda Sanayi
ve Ticaret A.Ş, 29 Haziran’da stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladıklarını duyurdular. Yapılan ortak duyuruda,
bu ortaklığın her iki grubun kaynaklarını, uzmanlıklarını,
tecrübelerini ve satış ağlarını birleştirebilmeleri açısından
mükemmel bir fırsat olduğu belirtildi.
İki grubun işbirliği, ortak üretim adına; karşılıklı lisanslı
üretim, ortak ürün geliştirme, karşılıklı distribütörlük ve
ortak satış pazarlama çalışmaları da dahil olmak üzere
birçok fonksiyonu içeriyor.
Satake Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Toshiko Satake, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
“Her iki şirketteki Ar-Ge, imalat, pazarlama, satış ve satış
sonrası hizmetlerdeki dev güçlerimizi birleştirerek tahıl işleme endüstrisindeki uluslararası işletmelerimizi genişletme fırsatına sahip olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz.”
Alapala Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Görkem Alapala da ortaklık için
şunları ekliyor: “Bu ortaklık, Alapala ve Satake’nin sinerjileriyle birlikte, her iki şirketin tahıl işleme endüstrisine
benzersiz hizmetler sunmalarını sağlayacaktır.”
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Hekimoğlu Un is the top
in the second 500
..................................................................

Hekimoğlu Un ikinci 500’de
ilk sırada
In “Second 500 Biggest Industry Enterprises in
Turkey” research dated 2014 announced by Istanbul Chamber of Industry (ISO), Hekimoğlu is
ranked as the number one.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı
“Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu”
2014 yılı araştırmasında, Hekimoğlu Un ilk sırada yer aldı.
Istanbul Chamber of Industry (ISO) announced 2014
results of its research “Second 500 Biggest Industry Enterprises in Turkey”.
Hekimoğlu Flour Factory which was ranked as 492th
among the First 500 in 2013 became the number one
with tis 212,6 million dollars sales from production in
Second 500 which is conducted according to sales
from production. In ISO Second 500 Biggest Industry
Enterprise list, many companies from flour, feed, pasta
and pulse industry such as Durum Gıda, Özlem Tarım
Ürünleri, Beşler Gıda, Ankara Un, Kula Yağ ve Emek Yem
Sanayi, Bolacalar Un Yem Yağ Gıda Sanayi, Tellioğlu
Yem-Gıda Entegre Tesisleri, Büyük Hekimoğulları Gıda
Sanayi, Altınapa Değirmencilik, Mersin Un, Erişler Yem,
Samsun Yem, Beşsan Makarna, Emin Tarım, Selva Gıda,
Komgıda, Tat Makarnacılık, Sezon Pirinç, İpek Yem ve
Bandırma Has Un Fabrikası are listed.
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), “Türkiye'nin İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2014 yılı sonuçlarını açıkladı.
2013 yılında “Birinci 500” içinde 492. sırada yer alan
Hekimoğlu Un Fabrikası, üretimden satışlara göre yapılan
“İkinci 500” araştırmasında 212.6 milyon liralık üretimden
satışı ile ilk sırayı yer aldı.
İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde, Hekimoğlu Un’un yanı sıra Durum Gıda, Özlem Tarım Ürünleri, Beşler
Gıda, Ankara Un, Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi, Bolacalar
Un Yem Yağ Gıda Sanayi, Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri, Büyük Hekimoğulları Gıda Sanayi, Altınapa Değirmencilik, Mersin Un, Erişler Yem, Samsun Yem, Beşsan Makarna,
Emin Tarım, Selva Gıda, Komgıda, Tat Makarnacılık, Sezon
Pirinç, İpek Yem ve Bandırma Has Un Fabrikası gibi un, yem,
makarna ve bakliyat sektöründen çok sayıda firma yer aldı.
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Omas opening its doors
to new headquarters
..................................................

Omas, yeni merkezinin
kapılarını açıyor
Omas which will celebrate its 50th anniversary is planning to open its 11,000 square meters new
headquarters.
Yakında 50. yılını kutlayacak olan Omas, 11 bin metrekarelik yeni merkezini açmaya hazırlanıyor.
Founded in 1966 by Adriano Nalon in Italy and will celebrate its 50th anniversary soon, OMAS is planning to
open its brand new, 11,000 m2 company headquarters.
The company focused on Italian quality, passion for development, technological innovation and research into
excellence in all production lines.
In the new headquarters set up in line with future targets, besides 1800 m2 of offices and meeting rooms, the
production and warehouse areas have been increased
considerably. It is stated that cutting edge laboratories
have been set up to test machine quality and design and
develop new product lines.

Adriano Nalon tarafından 1966’da İtalya’da kurulan ve
yakında 50. yıldönümünü kutlayacak olan Omas, 11 bin
m2’lik yeni merkezinin kapılarını açmaya hazırlanıyor. Üretim hatlarında İtalyan kalitesi, gelişim tutkusu, teknolojik
yenilik ve mükemmeliyetçi araştırma ilkeleriyle çalışan firma, geleceğe odaklanmış durumda.
Gelecek hedefleri doğrultusunda kurulan yeni merkezde, 1800 m2’lik ofisler ve toplantı odalarının yanı sıra
üretim ve depo alanları da büyük ölçüde genişletilmiş
durumda. Ayrıca makine kalitesini ve yeni ürün hatlarının
tasarımı ile gelişimini test etmek için de tesis bünyesinde
ileri teknoloji laboratuvarlar kurulduğu belirtiliyor.

Doygun will
use 60-65 tons
of flour in 2016

.........................................................

Doygun 2016’da günde
60-65 ton un kullanacak
One of the significant companies in packaged bread market, Doygun Gıda announced that it will
make investment to Kıraç Factory in order to expand its capacity. Flour processing capacity of the
company which is 40 tons per day will increase to 60-65 tons with this investment.
Paketli ekmek pazarının önemli firmalarından Doygun Gıda, İstanbul Kıraç'taki fabrikasında kapasite artırmak için yeni yatırım yapacağını duyurdu. Firmanın halihazırda günlük 40 ton olan un işleme
kapasitesi, bu yatırımla birlikte 60- 65 tona çıkacak.
26
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Processing 40 tons of flour per day and being one of the
leading representatives of packaged bread market, Doygun
Gıda is planning to invest for a new production line. Making
a statement on the issue, Murat Sertan Sağmanlı, Sales and
Marketing Manager of Doygun said: “We started to push our
capacity border. We are planning to launch a new production
line in 2016.” Stating that they are thinking to install the new
production line in existing factory, Sağmanlı stated that flour
processing capacity per day will increase to 60-65 tons with
the new production line. Emphasizing that they increased
their market share in Istanbul from 16,2 to 23,4 percent in
January-March period according to the data of Nielsen, said:
“We increased our revenue 45 percent which is a record. We
target 25 percent market share in this whole year.”

Günde 40 ton un işleyen paketli ekmek pazarının önde
gelen temsilcilerinden Doygun Gıda, yeni üretim hattı yatırımına hazırlanıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Doygun Ticaret ve Pazarlama Müdürü Murat Sertan Sağmanlı,
“Kapasitemizi zorlamaya başladık. 2016 yılı içinde yeni bir
üretim hattını devreye alma planımız var” dedi. Yeni üretim hattını bulundukları fabrikada kurmayı düşündüklerini
belirten Sağmanlı, yeni hattın devreye girmesiyle birlikte
günlük un işleme miktarlarının 60-65 tona kadar çıkacağını ifade etti. Nielsen verilerine göre Ocak-Mart 2015
döneminde İstanbul’daki pazar paylarını yüzde 16.2’den
yüzde 23.4’e çıkardıklarını da vurlayan Sağmanlı, “Ciromuzu da yüzde 45 ile rekor düzeyde artırdık. Bu yılın tamamında yüzde 25 pazar payı hedefliyoruz” dedi.

Fund from Turkey for
wheat research
.........................................................

Türkiye’den buğday
araştırmalarına fon
Turkey allocates fund to IWGSC and Wheat Initiative in order to form reference index of 5D wheat
chromosome determining protein quality of wheat.
Türkiye, IWGSC ve Buğday Girişimi’ne buğday dane ve protein kalitesini belirleyen 5D buğday kromozomunun referans dizisinin oluşturulması için fon sağladı.
International Wheat Genome Sequencing Consortium
(IWGSC) and Wheat Initiative announced that fund from
Turkey is taken to form reference index of 5D wheat
chromosome determining protein quality of wheat.
A team led by Hikmet Budak, President of Sabancı
University Molecular Biology and Genetics Laboratory,
will study to form reference index of both branches of
5D chromosome in the next two years through the fund
support by TUBITAK, T.C. Ministry of Food, Agriculture
and Livestock.
At the end of the project, finding the important genes
carried by genome organization of wheat plant and 5D
chromosomes is aimed. Thus, transferring these genes
to commonly used wheat plants today without GMO,
with the help of genomic studies (In another word, examining the whole structural and functional features of
genomes of various types).
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Uluslararası Buğday Genomu Konsorsiyumu (IWGSC)
ve Buğday Girişimi, buğday dane ve protein kalitesini
belirleyen 5D buğday kromozomunun referans dizisinin
oluşturulması için Türkiye'den fon alındığını açıkladı.
Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı Başkanı Hikmet Budak’ın öncülüğündeki bir
ekip, TÜBİTAK ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanan iki hibe desteğiyle önümüzdeki iki yılda, 5D kromozomunun her iki kolunun referans
dizilerinin oluşturulması için çalışmalar sürdürecek.
Proje sonunda, buğday bitkisinin genom organizasyonu ve 5D kromozomunun taşıdığı önemli genlerin bulunması amaçlanıyor. Böylece bu genleri günümüzde
yaygın olarak kullanılan buğday çeşitlerine, GDO olmadan, genomik çalışmalar yardımıyla (yani farklı türlere ait
genomların tüm yapısal ve işlevsel yönlerini inceleyerek)
aktarmak mümkün olacak.
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Alapala commissions
the mills in IRAQ
and BANGLADESH
.........................................................

Alapala,
Irak ve Bangladeş’teki
değirmenleri tamamladı
Being one of the leader companies in turnkey flour plants, Alapala completed the installation of its
mills in Iraq with a capacity of 250 ton/day and in Bangladesh with a capacity of 300 ton/day.
Anahtar teslimi un değirmenleri kuran dünyanın lider firmalarından biri olan Alapala, Irak’ta 250
ton/gün kapasiteli, Bangladeş’te ise 300 ton/gün kapasiteli değirmenlerin kurulumunu tamamladı.
Having built over 100 flour mills in the Middle East,
Alapala recently commissioned a new mill
having a capacity to
grind 250 tons of wheat
per 24 hours. The project was on a turnkey
basis and included
complete supply of
plant and machinery,
engineering
services,
erection of the plant
and machinery from the
intake and pre-cleaning
to the final packaging of
the flour. Alapala gave
its knowhow and solution to its client from the
inception to the final commissioning to the mill by using
the most modern technology which is now benefiting
the client.

A NEW FLOUR MILL WITH A CAPACITY
OF 300 TON/DAY IN BANGLADESH
Alapala announced it has completed its new flour
project in Bangladesh as well as Iraq. The ultra - modern automatic flour mill in Bangladesh has a capacity to
grind 300 tons per 24 hours. The turnkey plan project
which is delivered in 180 days includes complete supply
of plant and machinery, engineering services, erection
of the plant and machinery from the intake and precleaning to the final packaging of the flour. This mill,
which will produce three types of flour, is built as adjacent to the existing concrete buildings.
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Anahtar teslimi un değirmenleri kuran dünyanın önde
gelen firmaları arasında yer alan
Alapala, Irak’ta ve Bangladeş’te
iki projeyi daha tamamladığını
duyurdu.
Arap Yarımadası’nda 100’den
fazla anahtar teslimi projeye
imza atan Alapala, yakın zamanda Irak’ta günlük 250 ton
kapasiteli yeni bir un değirmeni
kurdu. Anahtar teslimi gerçekleşen bu proje, buğdayın tesise
alımını, temizlenmesini, üretimini ve paketlenmesini sağlayan
tüm makinelerin montajını ve
fabrikanın kurulumunu kapsıyor.
Alapala, fabrikanın devreye alımı
ve üretime geçişi safhasında da,
gerekli en son teknolojik imkanları kullanarak, tüm teknik
ve mekanik ekipmanları temin ettiğini ve müşterisine tam
destek sağladığını duyurdu.

BANGLADEŞ’TE 300 TON/GÜN KAPASTELİ
YENİ BİR UN DEĞİRMENİ
Firma Irak’ın yanı sıra Bangladeş’teki yeni un değirmeni projesini de tamamladığını duyurdu. Ultra –modern bir
kapasiteye sahip olan Bangladeş’teki otomatik un değirmeni, günlük 300 tonluk buğday üretme kapasitesine sahip. 180 gün içerisinde teslim edilen anahtar teslimi fabrika projesi; buğdayın tesise alımını, temizliğini, üretimini
ve paketlenmesini sağlayan tüm makinelerin montajını ve
fabrikanın kurulumunu kapsıyor. Üç tip un üretecek olan
değirmenin, mevcut beton binalara ek olarak inşa edildiği
belirtildi.
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Turnkey corn plant
from Cimbria
...................................................

Cimbria’dan anahtar
teslimi mısır tesisi
For Austrian company Saatbau Linz, Cimbria built a turnkey plant for ear corn drying and processing. The plant having outstanding features enables the Saatbau Linz have a strong position in European market.
Cimbria, Avusturyalı çiftçi kooperatifi Saatbau Linz için anahtar teslimi mısır başağı kurutma ve
işleme tesisi kurdu. Üstün özelliklere sahip tesis, Saatbau Linz’in Avrupa pazarında güçlü bir pozisyon sahip olmasını sağlayacak.
In September 2014, Cimbria, one of the world’s leading manufacturers of equipment and plants for seed processing, commissioned and successfully inaugurated
the turnkey maize seed plant for Saatbau Linz in Geinberg. It is stated that within a period of just 6 months
Cimbria erected the entire plant.
Outstanding features of the plant are monitoring the
seed throughout the system until final packaging, fully
automated corn dryer enabled by optical sensors and
cameras; very gentle seed handling with pendulum
bucket elevators and let-down ladders in the entire fine
cleaning, calibration and chemical treatment section;
recirculation systems in the aspiration units for excellent working conditions inside the building throughout
the typical processing period, which is during the winter.
In the first season, Saatbau Linz used the plant for
a harvest of approx. 8,500 t wet ear corn, aiming at
around 13,000 t for next year.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Tohum işlemede dünyanın önde gelen ekipman ve tesis üreticisi Cimbria, 2014 yılının Eylül ayında, Geinberg
şehrinde Saatbau Linz için anahtar teslimi bir mısır tesisi
kurdu ve açılışını başarıyla gerçekleştirdi. Cimbria tüm
tesisi 6 ay gibi bir sürede tamamladığını açıkladı.
Son tohum torbalamaya kadar tesisin tamamı boyunca tohumun komple izlenebilirliği; mısır başağı için
optik sensörler ve kameralarla donatılmış tam otomatik
kurutucu; ince temizlik, kalibrasyon, kimyasal arıtma ve
torbalama-kapama bölümünde sarkaçlı asansör kovaları ve alçalma merdivenleriyle hassas tohum işleme;
kış aylarında, normal işleme süreci boyunca bina içinde
mükemmel çalışma koşulları için aspirasyon birimlerinde
devridaim sistemleri tesisin üstün özellikleri arasında yer
alıyor.
Saatbau Linz, ilk sezonunda ortalama 8,500 tonluk ıslak mısır başağını işleme amacıyla kullandı. Gelecek yıl
ise bu rakamı 13 bine çıkarmayı amaçlıyor.
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“Agricultural production
increased, prices going
down”
.........................................................

“Tarımsal üretim arttı,
fiyatlar inişe geçiyor”
Stating that grain production increased 10 percent in comparison to the previous year, Mehmet
Erdoğan, Chairman of the Executive Board of Sezon Pirinç said: “Serious rise has been seen in
grain production. This year prices are expected to be down.”
Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, geçen yıla göre hububat üretiminde yüzde
10 bir artış görüldüğünü belirterek “Hububat üretiminde ciddi patlamalar yaşandı. Fiyatlarda bu yıl
yumuşama bekleniyor” dedi.
After harvest period starts, grain prices have also
started to become main topic. Mehmet Erdoğan, Chairman of the Executive Board of Sezon Pirinç stated grain
production had a significant rise due to climate conditions this year and prices are expected to be down.
Making a statement about grain harvest, Mehmet
Erdoğan pointed out that improvements on prices are
dependent on climate conditions and stated next year
an opposite situation will be seen due to different climate conditions. Erdoğan said: “We need to make an
extensive, strategic planning in order to provide a total
improvement in agriculture. We start to talk about agriculture when the prices rise, we hold to imported goods
as a lifesaver, however when the prices are down, we
forget about agriculture. We need to make a serious
research focusing on the needs of Turkey, consumption
profile and consumption habits.”

Hasat döneminin başlaması ile birlikte hububat fiyatları da gündemi meşgul etmeye başladı. Sezon Pirinç
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, bu yılki iklim
koşulları nedeniyle hububat üretiminde ciddi bir patlama
yaşandığını belirterek fiyatlarda bu yıl yumuşama beklendiğini söyledi.
Hububat hasadı ile ilgili açıklama yapan Mehmet Erdoğan, fiyatlardaki iyileşmenin iklim koşullarına bağlı olduğuna işaret ederek, bir sonraki yıl iklim koşullarının farklı
seyretmesi nedeniyle tam tersi bir durumla karşılaşılabileceğini ifade etti. Erdoğan, “Tarımda topyekün bir iyileşme
sağlamak için kapsamlı, stratejik bir planlama yapılması
gerekiyor. Fiyatlar yükseldiğinde tarımı konuşmaya başlıyoruz, ithal ürünlere can simidi gibi sarılıyoruz ama fiyatlar
düştüğünde tarımı unutuyoruz. Türkiye’nin ihtiyaçlarını,
tüketim profilini, tüketim kültürünü içeren ciddi bir kapsamlı bir planlama yapması gerekiyor” dedi.

“Young Businessman Award of the Year”
to Veysel Memiş
.................................................................................................................

Veysel Memiş’e “Yılın Genç İşadamı Ödülü”
Member of Board in Tat Bakliyat, Veysel Memiş was awarded as “Young Businessman of the Year”
during “Stars of the Year Awards Ceremony”.
Tat Bakliyat Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Memiş, bu yıl 14.’sü düzenlenen “Yılın Starları Ödül
Töreni”nde “Yılın Genç İşadamı” seçildi.
Veysel Memiş, Member of Board in Tat Bakliyat was awarded as “Young Businessman of the Year” during “Stars of the
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Year Awards Ceremony” which gathers important people in
business, politics, bureaucracy, education and art world from
European countries, Turkic countries, Middle East and Turkey.
Nearly 500 guests attended the “Stars of the Year Awards
Ceremony” which was
held 14th this year by
Ekovitrin, an international
monthly economy and
business magazine.
“Star of the Year”
was chosen at the end
of a long-term survey
through 310 thousand
202 votes. Memiş who
was chosen as “Young
Businessman of the
Year” took his award
from Nihat Zeybekçi, the
Minister of Economy.
Giving a short speech
after the ceremony, Veysel Memiş said: “We are
at the bottom of the ladder. We have much to learn, but
I am really proud of being awarded in such an important
awards ceremony. These awards are driving force for us.
We will continue to work wholeheartedly with the same
patriotism, enthusiasm and ambition.”

ve Türkiye’den iş, siyaset, bürokrasi, eğitim ve sanat dünyasından önemli isimleri buluşturan “Yılın Starları Ödül
Töreni”nde “Yılın Genç İşadamı” seçildi.
Uluslararası aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekovitrin tarafından bu yıl
14.’sü düzenlenen “Yılın
Starları Ödül Töreni”ne
500’e yakın davetli katıldı.
“Yılın Starı”, uzun
soluklu bir anket sonucunda, 310 bin 202 oy
kullanılarak seçildi. “Yılın Genç İşadamı” seçilen Memiş, İstanbul’da
düzenlenen
törende
ödülünü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin
elinden aldı. Ödül töreni sonrasında kısa bir
açıklama yapan Veysel
Memiş, “Daha yolun
başındayız. Öğreneceğimiz çok şeyler var fakat böylesine
önemli bir ödül töreninde ödül almam beni gururlandırdı.
Bu ödüller bizler için itici güç oluyor. Bundan sonra da
ülke sevdasıyla, işimize dört elle sarılarak aynı şevk ve
azimle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Satake receives order milling equipment
from
Turkmenistan
....................................................................................................................................
Satake Türkmenistan’dan öğütme ekipmanı siparişi aldı
Satake has received an order for rice milling and seeds processing equipment from the Turkmenistan government by means of a local enterprise. It is Satake’s first order from Turkmenistan.
Satake yerel bir girişimci aracılığıyla Türkmenistan hükümetinden pirinç öğütme ve tohum işleme
ekipmanı siparişi aldı. Bu, Satake’nin Türkmenistan’dan aldığı ilk sipariş.
During the October of 2014, Satake received an order
for its rice milling equipment from the national government
by means of both a locally based enterprise and a Turkish
company. The order for the seeds processing equipment
soon followed in January 2015. The equipment supplied
consists of approximately 30 machines including vertical
rice whiteners, rice polishers and optical sorters for the
rice milling plant. It also includes a further 6 machines including thickness graders and optical sorters for the seeds
processing plant. The equipment has since been shipped
in March 2015, and commissioning will begin in July after
completion of the plant building. By means of this order,
Satake starts to think about more aggressive business operations in the regions of central Asia.
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Satake, 2014 yılının Ekim ayında, hem yerel bir girişimci hem de Türk firması aracılığıyla Türkmenistan hükümetinden pirinç öğütme ekipmanı için sipariş aldı. Tohum işleme ekipmanı için de 2015 yılının Ocak ayında
sipariş alındı. Ekipmanlar pirinç işleme tesisi için dikey
pirinç beyazlatma makinesi, pirinç parlatıcı ve optik
ayıklayıcı da dahil olmak üzere ortalama 30 makineden
oluşuyor. Aynı zamanda tohum işleme tesisi için kalınlık
sınıflandırıcıları ve optik ayıklayıcılar da dahil olmak üzere
6 makineyi daha kapsıyor. Ekipmanlar 2015 yılının Mart
ayında sevk edildi ve Temmuz ayında, tesisin inşaatı
bittiğinde hizmete girecek. Satake, bu sipariş aracılığıyla Orta Asya’da daha girişken bir iş faaliyeti yürütmeyi
planlıyor.
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İDMA 2015’DEN KARELER - III
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7 International Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulghur, Feed Milling
Machinery & Pulse, Pasta, Biscuit Technologies Exhibition

7. Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen
Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı

19-22 April-Nisan 2018
İstanbul Expo Center - İstanbul Fuar Merkezi

HALL: 1-2-3-4

pulses

www.idma.com.tr
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THE PLACE OF GRAINS IN FOOD

SECURITY AND FOOD SAFETY - II
GIDA GÜVENLİĞİ VE GIDA
GÜVENLİĞİNDE HUBUBATIN YERİ - II
World population which has been increasing gradually today has reached 7 billion. Increasing population causes requirement for food to increase too. However, agricultural lands and sources which are needed to produce required
foods do not increase in the same rate with the population. Along with this,
consumed grains’ being risk-free for human health is one of the most important
titles today. These led relevant experts make research studies on “efficiency”,
“biosecurity” and “quality” in food production especially in recent years. However, reducing losses in available production amount and providing security to
available production as well as increasing the production is essential.
Giderek kalabalıklaşan dünyamızın nüfusu günümüzde 7 milyara ulaşmıştır.
Artan nüfus, beraberinde gıdaya olan ihtiyacı da artırmakta, ancak ihtiyaç
duyulan gıda miktarını üretebilmek için gerekli tarım arazileri ve kaynaklar
aynı oranda artmamaktadır. Bununla birlikte tüketilen gıdaların insan sağlığı
için risk oluşturmaması da günümüzün en önemli konu başlıklarından birisidir.
Bu durum, özellikle son yıllarda, uzmanları gıda üretiminde “verim”, “biyogüvenlik” ve “kalite” gibi kavramlar üzerinde araştırma yapmaya itmiştir. Ancak
üretimi arttırmanın yanı sıra mevcut üretimdeki kayıpları azaltmak ve mevcut
üretimin güvenliğini sağlamak da elzemdir.
Every person needs safe foodstuff in specific amount in order to continue to his/her
life healthily and actively. However, while
world population increases rapidly together
with food requirement, agricultural lands
and sources used for food production do
not increase at the same rate. At the same
time, safety risks in produced foodstuff increases gradually due to industrialization
to some extent. Therefore, both producing
food to meet the growing need (food security) and providing their safety (food safety)
become one of the sole subjects. In this
issue, we discussed food security and food
safety subjects in terms of grains which are
highly significant in human and animal nutrition.
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Her insan hayatını sağlıklı ve etkin bir şekilde
devam ettirebilmek için belirli miktarda ve güvenli besin maddelerine ihtiyaç duymaktadır.
Ancak günümüzde, dünya nüfusu ve bununla
birlikte gıda ihtiyacı hızla artarken, gıda üretimi
için kullanılan tarım arazileri ve kaynaklar aynı
artış hızını gösterememektedir. Aynı şekilde
üretilen gıdalardaki güvenlik riskleri de, biraz
da sanayileşmenin etkisiyle, giderek artmaktadır. Dolayısıyla hem artan ihtiyacı karşılayacak
gıdayı üretmek (gıda güvencesi) hem de bunların güvenliğini sağlamak (gıda güvenliği) artık
gündemimizdeki yegane konuların başında
gelmektedir. Bu ayki sayımızda, gıda güvencesi ve gıda güvenliği konularını, hem insan hem
de hayvan beslenmesinde son derece önemli
olan tahıl ürünleri üzerinden ele aldık.
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The System of Crop
Intensification and
Food Security
...............................................................

Ürün Kuvvetlendirme
Sistemi ve Gıda
Güvencesi
Norman UPHOFF
SRI International Network and Resources Center (SRI-Rice), Cornell University, USA
SRI Uluslararası Ağ ve Bilgi Merkezi, Cornell Üniversitesi, ABD
ntu1@cornell.edu

“This review article reports on SCI results being seen already across a range of countries - India,
Ethiopia, Nepal, Mali, Cambodia, and Pakistan - for a wide variety of crops. The management methods
presented range from highly labor-intensive to rather capital-intensive, showing that the new systems
of cultivation are not limited by scale any more than by climatic and soil conditions. Where more labor
is required, the returns to labor are significantly increased, as well as to land, water, and capital. New
opportunities are thus emerging for raising agricultural production in ways that can directly reduce food
insecurity for several billion people and that do this in environmentally-friendly ways that enable crops
to withstand biotic and abiotic stresses which are becoming more severe with climate change.”
“Bu makale Hindistan, Etiyopya, Nepal, Mali, Kamboçya ve Pakistan gibi birçok ülkede etkileri
şimdiden görülen SCI metodunun sonuçlarını sunmaktadır. Yüksek iş gücü yoğunluğundan sermaye
yatırımına kadar bahsedilen yönetim metotları, yeni ekim sisteminin artık iklim ve toprak koşullarından herhangi biriyle ölçeklendirilemeyeceğini göstermektedir. Daha fazla işgücünün gerektiği,
işgücü dönüşünün toprak, su ve sermaye olarak giderek arttığı görülmektedir. Bu sebeple tarımsal
üretimi artırmak için yeni fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Bu da milyarlarca insan için gıda güvencesizliğini direkt olarak azaltacak ve bunu da çevreyle dost bir şekilde gerçekleştirerek ürünlerin iklim
değişikliğiyle birlikte daha da sıklaşan biyotik ve abiyotik stresle baş etmesini sağlayacak.”
THE NEED FOR SUSTAINABLE INTENSIFICATION
OF AGRICULTURAL PRODUCTION
Although varying terminologies are being used by different organizations, there is considerable agreement that
agricultural sectors around the world need to pursue modified strategies for ‘sustainable intensification’ if global food
security requirements are to be met throughout this century
(1-6). A common denominator for these recommendations
is their divergence from the kinds of agricultural intensification that has been prevalent over the past 50 years.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMSAL ÜRETİMİN
KUVVETLENDİRİLMESİ İHTİYACI
Birbirinden farklı terminolojiler, farklı kuruluşlar tarafından
kullanılmaktadır. Bununla birlikte, tüm dünyada tarım sektörünün “sürdürülebilirliğin kuvvetlendirilmesi” için değiştirilmiş
stratejiler sürdürmesi gerektiğine dair önemli bir fikir birliği
vardır, tabi bu yüzyıl boyunca küresel gıda gereksinimleri
karşılanacaksa (1-6). Bu önerilerin ortak paydası ise son 50
yılda yaygın olan tarımsal kuvvetlendirme türlerinden farklılıktır.
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Technologies for modern agriculture particularly associated with the Green Revolution have enabled farmers
with access to sufficient land, machinery, and purchased
inputs to cultivate ever-larger areas, raising production by
relying on improved crop varieties and utilizing more water, capital investment, fossil-fuel energy, and agrochemicals. Employing more inputs to obtain greater output has
improved upon the previous more extensive strategies of
production that were characterized by both low inputs
and low outputs. However, it has also become associated with rising economic and environmental costs for
both farmers and ecosystems (7).
Intensification that depends essentially on greater use
of external inputs is not the only kind of intensification
available. There are other approaches to intensification
to be considered under the rubric of agroecology (8-10).
This seeks to make the most productive use possible
of available natural resources including the species and
genetic biodiversity found in nature. Particularly as land
and water resources become less abundant (and often
of lower quality) relative to the human populations that
depend on them, such resource scarcity places a greater
premium upon improving the management of all the natural resources that are available.

Modern tarım teknolojileri özellikle Yeşil Devrimle ilişkilidir. Yeşil Devrim; çiftçileri yeterli alan, makineleşme, daha
geniş arazilerde ekim yapabilmek için satın alınmış girdi,
geliştirilmiş ürün çeşitlerine güvenerek üretimi artırma,
suyun kullanımı, sermaye yatırımı, fosil-yakıt enerjisi ve
kimyasal tarım ürünleri gibi kavramlarla tanıştırmıştı. Daha
çok ürün çıkarabilmek için daha fazla girdi sağlamak,
önceden az girdi-az ürün ile ilişkilendirilen eski ve büyük
stratejilerden daha iyi sonuç verdi. Ancak, bu hem çiftçiler
hem de ekosistem için artan ekonomik ve çevresel maliyet kavramıyla da ilişkili hale geldi (7).
Büyük ölçüde dış girdilerin aşırı kullanımına bağlı olan
kuvvetlendirme, mevcut olan tek kuvvetlendirme biçimi
değildir. Agro-ekonomi alanında, kuvvetlendirme kavramına yönelik düşünülmesi gereken başka yaklaşımlar da
vardır (8-10).
Bu çalışmada, doğadaki türler ve genetik biyo-çeşitlilik
de dahil olmak üzere mevcut doğal kaynakların mümkün
olan en verimli kullanımı araştırılmaktadır. Özellikle arazi
ve su kaynakları, onlara bağımlı insan nüfusuna kıyasla
daha azaldı (ve genelde düşük kalite); böyle bir kaynak
kıtlığı, mevcut tüm doğal kaynakların yönetiminin geliştirilmesi noktasında ciddi bir değer oluşturmaktadır.

ÜRÜN KUVVETLENDİRME SİSTEMİ
THE SYSTEM OF CROP INTENSIFICATION
In recent years, something called the system of crop intensification (SCI) has emerged in a number of Asian and
African countries, raising the productivity of the land, water, seed, labor, and capital resources that farmers invest
can for growing a wide range of crops (11-13). As noted
below, this emergence is gaining recognition from major
institutions such as the Ethiopian government’s Agricultural Transformation Agency (14) and the World Bank (15-16).
The ideas and practices that have given rise to SCI have
derived from farmers’ and others’ experience with the
system of rice intensification (SRI) (17-19). The principles
constituting both SCI and SRI, based on demonstrated
agronomic theory and practice, are shared with other
agroecological domains of innovation such as agroforestry, conservation agriculture, integrated pest management,
and integrated range and livestock management.
The common elements involved in SCI crop management, extrapolated by farmers and others from what has
been learned from their SRI experience, can be summarized as:
• Establishment of healthy plants both early and attentively, taking care to conserve and nurture their potential
for root system growth and for associated shoot growth;
• Significant reductions in crop density, transplanting
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Son yıllarda birçok Asya ve Afrika ülkesinde, çiftçilerin
daha fazla ürün çeşidi yetiştirebilmek için yatırım yaptığı
arazi, su, tohum, iş gücü ve sermaye kaynaklarının verimini artıran “Ürün Kuvvetlendirme (SCI)” diye bir kavram
ortaya çıktı (11-13). Aşağıda not edildiği gibi bu kavram
Etiyopya Tarımsal Dönüşüm Ajansı (14) ve Dünya Bankası
gibi büyük enstitülerin dikkatini çekti (15-16).
SCI’nın yükselişine imkân veren fikirler ve uygulamalar,
çiftçilerin ve diğer kesimlerin pirinç kuvvetlendirme sisteminden (SRI) edindikleri tecrübeler neticesinde ortaya
çıkmıştır (17-19). Hem SCI’yi hem de SRI’yi oluşturan
kanıtlanmış tarımsal teori ve uygulama bazlı ilkeler; tarımsal ormancılık, tarım koruma, entegre zararlı yönetimi ve
entegre alan ve besi hayvancılığı yönetimi gibi diğer agroekolojik etki alanlarıyla paylaşılmaktadır.
Çiftçiler ve diğerlerinin SRI deneyimlerinden öğrendikleriyle oluşturulmuş SCI ürün yönetimindeki ortak unsurlar
şöyle özetlenebilir:
• Sağlıklı bitkilerin hem çabuk hem de dikkatli şekilde
yetiştirilmesi, kök sitem gelişimleri ve filizlenmeleri için bitkilerin potansiyellerini koruma ve besleme;
• Ekin yoğunluğunda belirgin azaltma, tekil bitkilerin
daha geniş aralıklarla başka yere nakledilmesi ya da ekimi, her bir bitkiye hem yer altında hem de yer üstünde
büyümesi için daha geniş alan vermek;
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or sowing individual plants with wider spacing between
them, giving each plant more room to grow both above
and below ground;
• Enrichment of the soil with organic matter, and keeping the soil well-aerated to support the better growth of
roots and of beneficial soil biota;
• Application of water in ways that favor plant-root and
soil-microbial growth, avoiding hypoxic soil conditions that
adversely affect both roots and aerobic soil organisms.
The careful transplanting of young rice seedlings, a key
practice for SRI methodology, has been found to have
strong beneficial effects on some other crops such as
finger millet, mustard, and tef, but not for all. Direct seeding in conjunction with the other practices can be part of
SCI, reducing labor requirements. Or with some crops
like wheat it is simply more successful. Careful crop establishment is an essential part of agroecological management, whether for SRI or SCI.
Practices that apply these four principles are able to
raise substantially the productivity and profitability of
more ‘intensively’ managed crops. Improved production
methods that are grouped and extended under the rubric of SCI are being scaled up in a significant way as
seen in India and Ethiopia:
• The World Bank has documented large productivity
and profitability gains for food-insecure households under one of its projects in Bihar state. As of June 2012,
it reports, 348,759 farmers were using SCI methods on
over 50,000 ha. It summarized their yield increases as
86% for rice, 72% for wheat, 56% for pulses, 50% for oilseeds, and 20% for vegetables. The profitability increases for these different crops were calculated, respectively,
as averaging 250%, 86% 67%, 93%, and 47% (15).
• Ethiopia’s Agricultural Transformation Agency is applying, evaluating and extending SCI concepts and practices to raise production of that country’s main staple
grain, tef. What is referred to as the system of tef intensification (STI) is being promoted and assessed in two versions. In the 2012–13 season, 160,000 Ethiopian farmers
who participated in on-farm trials with the less-intensive,
direct-seeded version got an average yield increase of
70%, while another 7,000 farmers who used the recommended, more-intensive methods that involved transplanting had yield increases of 200% to 300%, with 50%
to 90% reductions in seed (14).
This review article reports on SCI results being seen
already across a range of countries - India, Ethiopia, Nepal, Mali, Cambodia, and Pakistan - for a wide variety of
crops. The management methods presented range from
highly labor-intensive to rather capital-intensive, show-
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• Toprağı organik maddelerle zenginleştirmek, toprağı
iyi havalandırmak ve köklerin gelişimi ile toprak biyotasını
desteklemek;
• Suyun, bitki kökünü ve topraktaki mikrobiyel gelişimi
olumlu etkileyecek şekilde kullanımı; hem kökleri hem de
aerobik toprak organizmalarını etkileyen hipoksik toprak
koşullarını önlemek.
Küçük pirinç tohumlarının dikkatlice başka yere nakledilmesi SRI teknolojisinin anahtar noktasıdır ve her ürün
için olmasa da ragi darısı, hardal ve teff gibi diğer ürünler
üzerinde de faydalı etkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer
uygulamalarla birlikte direkt ekim de SCI’nın iş gücü gereksinimini düşüren kısmı olabilir. Ya da buğday gibi bazı
ürünlerde daha başarılı sonuç vermektedir. Bu ister SRI
ister SCI olsun, dikkatli ekin düzeni tarımsal ekoloji yönetiminin en temel parçasıdır.
Bu dört ilkeyle ilişki olan uygulamalar, daha “yoğun” şekilde
yönetilen ekinlerin üretkenliğini ve verimini ciddi biçimde artırabilmektedir. Gruplandırılan ve SCI başlığı altına yayılmış
geliştirilmiş üretim yöntemleri, Hindistan ve Etiyopya’da
olduğu gibi belirgin bir şekilde çoğaltılmaktadır:
• Dünya Bankası, Bihar eyaletinde yürüttüğü bir projede, gıda güvencesi olmayan evlerde ciddi miktarda üretim
ve verim kazanımı rapor etmiştir. Haziran 2012 itibariyle
348 bin 759 çiftçinin 50 bin hektarlık alanda SCI metodu kullandığı rapor edilmektedir. Rapor, randıman artışını
pirinç için yüzde 86, buğday için yüzde 72, bakliyat için
yüzde 56, yağlı tohumlar için yüzde 50 ve sebzeler için
yüzde 20 olarak göstermektedir. Bu farklı ürünlerin artan
rantabilitesi sırasıyla ortalama yüzde 250, yüzde 86, yüzde 67, yüzde 93 ve yüzde 47 olarak hesaplanmıştır (15).
• Etiyopya Tarımsal Dönüşüm Ajansı, ülkenin ana tahılı
tefin üretimini artırmak için SCI kavramlarını ve uygulamalarını uyguluyor ve genişletiyor. Tef kuvvetlendirme sistemi
olarak adlandırılan sistem, iki şekilde geliştiriliyor ve uygulanıyor. 2012-13 sezonunda 160 bin Etiyopyalı çiftçi,
daha az yoğunluğu olan ve direkt-ekim versiyonu kullanılan tarla denemelerinde, ortalama yüzde 70 verim artışı
yakaladı. Hâlbuki tavsiye edilen ve fide naklini de içeren
daha yoğun yöntemleri kullanan diğer 7 bin çiftçi, yüzde
200 ile 300 arasında verim artışı ve tohumlarda yüzde 50
ile 90 arasında azalma elde etti (14).
Bu makale Hindistan, Etiyopya, Nepal, Mali, Kamboçya
ve Pakistan gibi birçok ülkede etkileri şimdiden görülen SCI
metodunun sonuçlarını sunmaktadır. Yüksek iş gücü yoğunluğundan sermaye yatırımına kadar bahsedilen yönetim
metotları, yeni ekim sisteminin artık iklim ve toprak koşullarından herhangi biriyle ölçeklendirilemeyeceğini göstermektedir. Daha fazla işgücünün gerektiği, işgücü dönüşünün
toprak, su ve sermaye olarak giderek arttığı görülmektedir.
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ing that the new systems of cultivation are not limited
by scale any more than by climatic and soil conditions.
Where more labor is required, the returns to labor are significantly increased, as well as to land, water, and capital.
New opportunities are thus emerging for raising agricultural production in ways that can directly reduce food
insecurity for several billion people and that do this in
environmentally-friendly ways that enable crops to withstand biotic and abiotic stresses which are becoming
more severe with climate change (20,21). That SCI gains
in productivity are being achieved in places where food
insecurity is greatest - like Ethiopia, Bihar state of India,
the hills of Nepal, and the Timbuktu region in Mali -makes
the yield enhancements being achieved all the more
noteworthy for improving people’s lives and livelihoods.
These innovations are being driven mostly by farmer
interests and initiatives, supported by professionals from
non-governmental organizations, government agencies
and research institutions, universities, and the private sector, all represented by the contributors to this review. More
detail and more data are provided in a monograph prepared by the authors based on their experiences and observations of varied crops in their respective countries (22).
That most of the information is currently still in nonpublished form does not make it untrue. Web links are provided
for most of the unpublished reports so that readers can evaluate these for themselves. The authors are not proposing that
the methods reported here be adopted on a mass scale without further investigation. We believe, rather, that the methods
reported deserve further, systematic study and serious efforts
at scientific explanation, seeking to promote improved food
security especially among those resource-limited populations
that labor under the severe challenges of climate change.
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Bu sebeple tarımsal üretimi artırmak için yeni fırsatlar
ortaya çıkmaktadır. Bu da milyarlarca insan için gıda güvencesizliğini direkt olarak azaltacak ve bunu da çevreyle
dost bir şekilde gerçekleştirerek ürünlerin iklim değişikliğiyle birlikte daha da sıklaşan biyotik ve abiyotik stresle
baş etmesini sağlayacak (20-21). SCI’nın prodüktivite
kazanımlarının Etiyopya, Hindistan’ın Bihar eyaleti, Nepal
tepeleri ve Mali’nin Timbuktu bölgesi gibi gıda güvencesinin düşük olduğu bölgelerde başarılması, başarılan randıman artışının insan yaşamını ve tarımsal geçim kaynaklarını daha da önemli hale getirmektedir.
Bu yenilikler çoğunlukla çiftçilerin ilgi ve girişimleri ile
sivil toplum örgütlerindeki profesyonellerin, devlet kurumları, araştırma enstitüleri, üniversiteler ve özel sektörün
desteği ile bu noktaya gelmiştir. Daha detaylı bilgi yazar
tarafından hazırlanan ve yazarın ilgili ülkelerdeki çeşitli
ürünler üzerindeki deneyimleri ve gözlemlerine dayanan
monografisinde bulunmaktadır (22).
Bilginin çoğunun hala yayımlanmamış olması, doğru
olmadığı anlamına gelmez. Yayımlanmamış raporlar için
internet adresi verilmektedir; böylece okuyucular bunları kendi kendilerine özetleyebilir. Yazarlar burada rapor
edilen yöntemlerin detaylı araştırma yapılmadan uygulanmasını önermiyor. Burada rapor edilen yöntemlerin, daha
detaylı sistematik bir çalışmayı ve bilimsel açıdan ciddi bir
çabayı hak ettiğine inanıyoruz ve geliştirilmiş gıda güvencesini, özellikle kaynakların sınırlı olduğu ve iklim değişikliğinin ciddi etkilerinin altında çalışma yapan topluluklar
arasında tanıtmayı amaçlıyoruz.

ÜRÜN ADAPTASYONU VE SONUÇLAR
Deney istasyonlarından ziyade çiftçilerin tarlalarında neler yapıldığını ve görüldüğünü inceliyoruz çünkü bu yeniliklerin birçoğu deneysel olarak buralarda geliştirildi. Birkaç
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CROP ADAPTATIONS AND RESULTS
We are reviewing here what is being done and seen on
farmers’ fields rather than on experiment stations because
these innovations have been mostly developed empirically
on the ground. Few researchers have been involved in this
effort with scientific evaluations, but this is now changing
(23-24). In this review, observed and measured outcome
are communicated as accurately as possible from on-farm
situations. All comparisons of SCI results are with farmers’
present practices. While some readers might question the
reported SCI yields as absolute measures, similar reservations would not apply to the reported relative measures,
i.e., ratios of yield, since the same methods of measurement were used for both sets of results.
Most of the impacts being observed and reported
are large and consistent enough that the usual statistical tests of significance are of less relevance than when
there are small differences that could be just measurement artifacts or chance occurrences are being reported.
The photographic evidence that supplements the text
reinforces the proposition that something of agricultural
significance is occurring, to be investigated more extensively and systematically.
We review in some detail three major food crops important for food security in Asia and parts of Africa – finger
millet, wheat, and teff - because there is most information
and data available on the effects of SCI management for
these cereals. The effects of SCI for various other crops
are discussed only briefly here, with information on these
crops reported in (22).

FINGER MILLET (ELEUSINE CORACANA)
Finger millet is the staple food for millions of poor
households in India, Nepal, Sri Lanka, and parts of Eastern Africa. Its high nutritional content has made it a food
traditionally fed to pregnant and lactating women and often used as a weaning food for babies.
- India
Farmers in Haveri district in the southern state of Karnataka over several decades developed their own set of
novel practices for finger millet that are remarkably close
to SRI management (25). Conventional crop management, which starts with broadcasting finger millet seed
on a tilled field, gives yields between 1.25 to 2 tonnes/
ha. With good irrigation and fertilizer applications, millet
yields in the district can reach 3.75 tonnes.
With their Guli Vidhana methodology, farmers start by
making a square grid of shallow furrows on their fields
using a simple ox-drawn plow. The grooves in the soil,
made in parallel and perpendicular directions, are widely
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araştırmacı bilimsel değerlendirmeleriyle bu çabada yer
aldı ancak şimdi bu değişiyor (23-24). Bu derlemede gözlemlenen ve ölçülen sonuçlar, çiftliklerdeki durumlardan
mümkün olduğu kadar doğru olduğu kabul edilmektedir.
SCI sonuçlarının tüm karşılaştırmaları, çiftçilerin mevcut
uygulamalarıdır. Bazı okuyucular, rapor edilen SCI verim
sonuçlarının net ölçümler olarak değerini sorgulayabilirler
ancak benzer çekinceler rapor edilen ilişkili ölçümlere uygulanamaz; verim oranı buna örnektir, çünkü aynı ölçüm
yöntemleri her iki tekniğin sonuçları içinde kullanılmıştır.
Gözlemlenen ve rapor edilen etkilerin tümü, yeterince
büyük ve tutarlıdır, öyle ki değerlere dair istatistik testlerinin ölçüm cihazları kaynaklı ya da şans eseri sayılabilecek küçük farklılıkların olduğu durumlardan daha
az ilgisi vardır. Metne eklenen fotografik kanıtlar, daha
yaygın ve sistematik bir şekilde araştırılması gereken
tarımsal öneme sahip bir şeyin meydana geldiği önermesini pekiştiriyor.
Üç büyük gıda ürününün (ragi darısı, buğday ve tef)
Asya’da ve Afrika’nın bazı kısımlarında detaylı incelemesini yapıyoruz; çünkü SCI yönetiminin etkilerini gösteren
en çok bilgi ve veri bu tahıllar için vardır. SCI’nın farklı
ürünler üzerindeki etkileri, burada rapor edilen bilgilerle
birlikte yalnızca kısaca tartışılmaktadır (22).

RAGI DARISI (ELEUSINE CORACANA)
Ragi darısı Hindistan, Nepal, Sri Lanka ve Doğu
Afrika’nın bazı kısımlarında milyonlarca fakir evin temel
gıdasıdır. Yüksek besin değerine sahip içeriği, ragi darısını
geleneksel olarak hamile ve emzirme dönemindeki kadınları besleyen ve çoğunlukla bebekleri sütten keserken
kullanılan bir gıdaya dönüştürmüştür.
- Hindistan
Karnataka’nın güneyinde yer alan Haveri bölgesindeki
çiftçiler, onlarca yıl boyunca SRI yönetimine benzeyen,
kendi ragi darısı yetiştirme uygulamalarını geliştirdiler
(25). İşlenmiş bir tarlada ragi darısı tohumlarını yayarak
başlayan geleneksel ürün yönetimi, 1,25 ve 2 ton/hektar
değerinde verim sağlıyor. İyi sulama ve gübreleme uygulamalarıyla bölgedeki darı verimi 3,75 tona kadar çıkıyor.
Guli Vidhana yöntemleriyle çiftçiler işe tarlalarındaki
sığ oluklarda kare kafesler yaparak ve sığırların çektiği
sabanları kullanarak başlar. Topraktaki dik ve paralel kanallarla yapılan oluklar, genelde 45x45 genişliğinde açılır.
Her bir ızgara bağlantısında 12 günlük 2 tohum, köklerin
etrafında bulunan bir avuç dolusu gübreyle birlikte ekilir
ve tohumlara iyi bir yetişme ortamı sağlanır.
Çiftçiler, ekim işleminden sonra 15. ve 45. günleri arasında bitkilerin çevresine birkaç farklı yöne doğru ince bir
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spaced, 45 × 45 cm. At each intersection of the grid, two
young, 12-day-old seedlings are transplanted, putting a
handful of compost or manure around the roots to give
the young plants a good growing environment.
While the plants are still between 15 and 45 days after
transplanting, farmers pull a light board across the field
in several different directions. The board’s bending the
young plants over imposes some moderate trauma that
promotes the growth of more roots and tillers from their
crowns’ meristematic tissue. Concurrently, farmers loosen the soil between the plants several times with another
ox-drawn implement that cuts the roots of any weeds
growing between the millet plants about 3 to 5 cm depth
below the soil surface. This active soil aeration along with
organic matter supplementation enables the millet plants
to have 40 to 80 tillers and to give yields of 3.75 to 5
tonnes/ha, even up to 6.25 tonnes, which is two to three
times the usual yield in the district.
In the eastern state of Jharkand, Indian farmers after
they were introduced to SRI methods for growing rice
by the NGO PRADAN began experimenting with SRI
methods for their rainfed finger millet crop in 2005, calling this the System of Finger Millet Intensification (SFMI).
Usual yields there with traditional broadcast practices
are around 1 tonne/ha. By starting their crop with young
transplanted seedlings, widely spaced, and with active
soil, water and nutrient management, SFMI yields rose
to 3 or more tonnes/ha. While the intensified management increases farmers’ costs of production by about
25%, the higher yields that they get reduce their mcosts
of production from Rs 34.00 per kg of grain to Rs 13.50
per kg, a 60% reduction that makes SFMI very profitable (26).
In northern India, the People’s Science Institute (PSI)
undertook the first trials of another version of SFMI in
2008. Forty-three farmers in the Himalayan state of
Uttarakhand tried these methods on a small area of
0.8 ha. Their results showed a 60% increase in grain
yield, moving from an average of 1.5 tonnes/ha to 2.4
tonnes/ha. By 2012, more than 1,000 farmers were
using locally-adapted SFMI methods, spacing their
plants 20 × 20 cm apart and establishing them either
by direct-seeding or by transplanting young seedlings
just 15 to 20 days old.
Such modified practices induce more productive millet
phenotypes as seen. This result can be explained at least
in part by the enhanced root growth on millet plants when
seedlings are transplanted at a young age. This was documented by university researchers in Andhra Pradesh
state before any farmer experiments started in India.
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tahta perde çekerler. Perdenin genç bitkileri eğmesi, köklerin ve kök filizinin meristematik taçlardan çıkarak daha da
büyümesini sağlayan ılımlı bir travma etkisi yaratır. Çiftçiler eş zamanlı olarak bitkiler arasındaki toprağı birkaç kez
saban yardımıyla gevşetir ve darı bitkisinin arasında olan
ve toprağın 3,5 cm derinliğinde yetişmekte olan yabancı
otların köklerini keser. Organik madde eklemenin yanında
bu aktif toprak havalandırma yöntemi darı bitkilerinin 40-80
kök filizine sahip olmasına ve 3,75 ile 5 ton/ha, hatta 6,25
ton arasında verim vermesine olanak sağlar. Bu da bölgedeki geleneksel yöntemin 2 ya da 3 katıdır.
Jharkand’ın doğu eyaletlerindeki Hintli çiftçiler, sivil bir
kuruluş olan PRADAN’ın kendilerine tanıttığı pirinç yetiştirebilecekleri SRI metodunu gördükten sonra 2005 yılında
yağmur suyuyla beslenen ragi darılarını SRI metoduyla
denemeye başladılar ve bu sisteme Ragi Darısı Kuvvetlendirme sistemi dediler (SFMI). Bölgedeki geleneksel
yaygın uygulamalarla verim 1 ton/ha civarındadır. SFMI
yöntemiyle işe yeni dikili fideler, geniş boşluklar, aktif bir
toprak, su ve besin yönetimiyle başlanmış ve verim 3 ton/
ha ve daha fazlasına yükselmiştir. Yoğunlaştırılmış yönetim, çiftçilerin üretim maliyetini yüzde 25 artırmasına rağmen aldıkları yüksek verim, üretim maliyetlerini kg başına
34.00’den 13.50 rupiye düşürmüştür; yani, SFMI’yi son
derece karlı yapan yüzde 60’lık bir düşüş (26).
2008 yılında Halkın Bilim Enstitüsü (PSI) Kuzey
Hindistan’da SFMI’nın farklı bir versiyonunun ilk denemelerini yaptı. Uttarakhand’ın Himalaya eyaletindeki 43
çiftçi, bu yöntemleri 0.8 hektarlık küçük bir alanda denedi. Sonuçlar tahıl veriminde yüzde 60 artışı gösteriyordu;
yani 1,5 ton/hektar olan ortalama, 2,4 ton/hektara yükselmişti. 2012 yılına kadar 1000’den fazla çiftçi, 20 x 20
cm arayla doğrudan tohumlama yoluyla ya da 15-20 günlük genç fidelerinin nakliyle yerel olarak uygulanan SFMI
yöntemlerini kullanmaya başlamıştı bile.
Değiştirilen bu uygulamalar daha verimli bir darı fenotipine olanak sağlıyordu. Bu sonuç, fidelerin erkenden nakledilmesi sayesinde darı bitkilerindeki kök gelişiminin artırılmasıyla açıklanabilir. Bu da Hindistan’da yapılan herhangi
bir çiftçilik deneyinden önce Andhra Pradesh Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından belgelendirilmiştir.
- Etiyopya
SCI yönteminin ekinlerde oluşturduğu benzer tepkimeler, Tigray eyaletinde de gözlenmiştir. Ragi darısı eken ilk
çiftçi, 2003 yılında 7,7 ton/hektarlık verim değerini elde
eden yaşlı bir kadındı. Oysa tohum saçma yöntemi uygulanmış alanların verimi 1,4 ton/ha; bol gübre kullanılarak
elde edilen verim ise 2,8 ton/hektardı (12). Aşağıda değinildiği gibi, Etiyopyalı çiftçiler bu metoda “boşluk bırakarak ekme” ismini taktılar ve diğer ürünlere de uyguladılar.
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- Ethiopia
Similar crop responses to SCI management have
been observed in Tigray province. The first farmer who
transplanted finger millet seedlings there wa an elderly
woman who obtained a yield equivalent to 7.8 tonnes/
ha in 2003, compared to usual millet yields of 1.4
tonnes/ha from fields established by broadcasting, or
2.8 tonnes/ha with generous use of compost (12). As
discussed below, farmers in Ethiopia have come to call
this methodology ‘planting with space’ and are applying
it also to other crops.
These methods have become standard practice among
farmers in the Axum area of Tigray. Yields now average
3.5 to 4 tonnes/ha, similar to SFMI yields in Bihar and
higher than those reported from northern India. Some Tigrayan farmers have even obtained >6 tonnes/ha when
the rainy season is long enough, continuing from July into
mid-September. These farmers are all making and using
compost which they apply to the soil when they transplant their seedlings.

WHEAT (TRITICUM)
The extension of SRI practices to wheat was fairly quickly seized upon by farmers and researchers in India, Mali,
and Nepal once they began seeing SRI effects with rice.

- India
What is now called the System of Wheat Intensification
(SWI) was first tested in northern India in 2006 by farmers
working with the People’s Science Institute (PSI). Firstyear trials near Dehradun, using several varieties, showed
average increases of 18% to 67% in grain yield and 9%
to 27% higher straw yields (important for subsistence
farmers as fodder) compared with the yields that farmers
usually attained with conventional broadcast methods for
crop establishment.
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Bu yöntemler Tigray’ın Axum bölgesinde standart
uygulama haline geldi. Artık verim ortalama 3,5-4 ton/
ha; tıpkı Bihar’daki SFMI verimi gibi ve hatta kuzey
Hindistan’da rapor edilenden daha yüksek. Bazı Tigraylı
çiftçiler yağmur sezonu Temmuz’dan Eylül ortasına kadar
uzadığında, 6 ton/hektardan fazla verim bile elde ettiler.
Bu çiftçilerin hepsi, fideleri naklederken toprağa uyguladıkları organik gübreyi kullanıyorlar.

BUĞDAY (TRİTİCUM)
SRI uygulamalarının buğdayı da kapsaması Hindistan,
Mali ve Nepal’deki çiftçiler ve araştırmacılar SRI’nın pirinçteki etkisini görmeleri üzerine hemen benimsendi.
- Hindistan
Şimdilerde Buğday Kuvvetlendirme Sistemi (SWI)
olarak adlandırılan sistem, ilk olarak 2006 yılında
Hindistan’ın kuzey kısmında Halkın Bilim Enstitüsü (PSI)
ile birlikte çalışan çiftçiler tarafından denendi. Birçok çeşidin kullanıldığı Dehradun yakınlarındaki ilk denemeler,
çiftçilerin ekim için tohum saçma yöntemini kullandığı
geleneksel yöntemlere kıyasla tahıl verimini ortalama
yüzde 18’lik artışla yüzde 67’ye, saman verimini (çiftçiler
için hayvan yemi olarak önemlidir) ise yüzde 9’luk bir
artışla yüzde 27’ye çıkardı.
Sonuçlardan memnun olan PSI, SWI yöntemini Uttarakhand ve Himachal Pradesh bölgelerinde tanıtmaya
başladı (27). SWI kullanan küçük küçük işletme sayısı
2007 yılında 50 çiftçiyle başlamış, 2011-12 kış sezonuna
kadar 12 binin üzerine çıkmıştır. Sulamalı SWI yöntemiyle tahıl veriminde sağlanan ortalama artış, çiftçilerin daha
önceki uygulamalarına kıyasla yüzde 80 ile yüzde 100
arasındadır. Halbuki sulanmayan, yağmur suyuyla beslenen alanlarda SWI verimi yüzde 60-80 arasında artmıştı.
Ekim ve yabani otları temizleme işleri için daha yüksek
miktarda işgücü yatırımına ihtiyaç duyulsa da çiftçiler,
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Impressed with these results, PSI began promoting SWI
in the states of Uttarakhand and Himachal Pradesh (27).
Starting with 50 farmers in 2007, the number of smallholders using SWI methods expanded to more than 12,000
by the 2011–2012 winter season. Average increases in
grain yields from irrigated SWI reached 80% to 100% over
usual farmers’ practice, while in unirrigated rainfed cultivation the yields with SWI methods were increased by 60%
to 80%. Despite the need for higher labor investments in
sowing and weeding operations, farmers found the ratio of
benefits-to-costs with SWI management to be favorable
due to the higher yields of grain and straw.
Encouraged by good farmer response and results in
these two states, PSI has been promoting SWI within a
wider region of northern India since 2010, including several districts in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh states.
Households there suffer from low food productivity, having little irrigated area and frequent rainfall failures. Starting with 590 farmers in this expanded area in 2010, the
number of SWI farmers rose to 1,015 the next year, and
by 2012, this number had grown to 4,350. More details
on PSI experience with SWI introduction are given in (28).
The most dramatic results and the most rapid growth in
use of SWI have been in the state of Bihar where landholdings are very small with an average of only 0.3 ha. At the
initiative of the NGO PRADAN, 278 farmers in Gaya and Nalanda districts, mostly women, tried out the new methods
in the 2008–09 season. Their yields averaged 3.6 tonnes/ha
compared with 1.6 tonnes/ ha when using usual practices.
The next year, 15,808 farmers using SWI methods had yields
averaging 4.6 tonnes/ha. Two years later, the SWI area had
expanded to 183,063 hectares with support from the Bihar
Rural Livelihood Promotion Society (JEEVIKA), which channeled World Bank/IDA funding for NGOs’ and state extension
activities (15). Average SWI yields in 2012 were 5.1 tonnes/
ha according to Bihar Department of Agriculture calculations.
Intensified management for SWI requires more labor and
more organic matter inputs, so farmers’ costs of production
per hectare are figured to have risen by about 60%. Still, with
yields more than doubled, farmers’ net income per hectare
has increased by 150%, from Rs 17,460 to Rs 43,952, as
costs of production per kg of wheat decline by 28%. Experience of Bihar farmers working with PRADAN, including economic evaluation, is summarized in (29).
The Aga Khan Rural Support Programme in India has
also been introducing SWI in Bihar state with different but
still favorable results. It reported SWI yield increases less
than other parts of India, just 32%, with farmers averaging
3.48 tonnes/ha instead of 2.63 tonnes/ha with usual practices. However, farmers’ costs of production with this ver-
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SWI yöntemindeki fayda-maliyet oranını, yüksek tahıl ve
saman verimi elde edildiği için daha uygun buldu.
Bu iki eyalette de olumlu dönüşler alan PSI, 2010 yılında SWI’yi kuzey Hindistan’ın daha uzak bölgelerine taşıdı. Bu bölgelere Uttar Pradesh ve Madya Pradesh eyaletleri de dahil. Oradaki işletmeler düşük ürün verimiyle
savaşıyorlardı. 2010 yılında genişletilmiş bu alandaki 590
çiftçiyle başlayan SWI yöntemi uygulayan çiftçi sayısı, bir
sonraki yıl 1.015’e yükseldi. 2012 yılında ise bu rakam
4.350’ye çıktı (28).
SWI kullanımının en büyük ve hızlı gelişimi, toprak sahipliğinin ortalama 0.3 hektarlık ortalama ile çok düşük
miktarda olduğu Bihar eyaletinde görülmüştür. Sivil bir
kurul olan PRADAN’ın girişimiyle Gaya ve Nalanda bölgelerinde çoğunluğu kadın 278 çiftçi, 2008-09 sezonunda yeni yöntemleri denedi. Elde ettikleri verim, olağan
yöntemlerin kullanıldığı 1,6 ton/hektarlık orandan 3,6
ton/hektara yükselmiştir. Bir sonraki yıl SWI metodunu
kullanan 15.808 çiftçi, ortalama 4,6 ton/hektarlık verim
elde etmiştir. 2 yıl sonra SWI alanı, Bihar Kırsal Geçim
Tanıtım Derneği’nin (JEEVIKA) desteğiyle STK’lar ve Devlet Yayım Faaliyetleri için kanalize edilen Dünya Bankası/
STK fonlarıyla 183.063 hektara yükseldi (15). Bihar Tarım
Departmanı’nın hesaplamalarına göre 2012 yılında ortalama SWI verimi 5.1 ton/hektardır.
Yoğunlaştırılmış SWI yönetimi daha fazla iş gücü ve organik malzeme girdisi gerektiriyor. Bu yüzden çiftçilerin
hektar başına üretim maliyetleri, yaklaşık yüzde 60 oranında artmış görünüyor. Ancak verimin iki katına çıkmasıyla çiftçilerin hektar başına net geliri yüzde 150 oranında
artarak 17 bin 460 rupiden 43 bin 952 rupiye yükselmiş,
kg başına buğday üretim maliyeti ise yüzde 28 azalmıştır.
PRADAN ile çalışan Bihar çiftçilerinin deneyimi, ekonomik
değerlendirmeyi de kapsayacak şekilde özetlenmiştir (29).
Hindistan’daki Aga Khan Kırsal Destek Programı da Bihar’daki SWI uygulamasının farklı ancak yine de olumlu
sonuçlarını göstermektedir. Program, SWI uygulamasındaki verim artışının, Hindistan’ın diğer bölgelerindeki olağan uygulamalarla 2.63 ton/ha yerine ortalama 3.48 ton/
ha yakalayan çiftçilerinkinden yüzde 32 daha az olduğunu
rapor etmiştir. Ancak, SWI’nın bu versiyonunda çiftçilerin üretim maliyeti artmak yerine yüzde 2 azalmıştır. Buna
göre, standart uygulamalarda elde edilen 11,05 rupiye
kıyasla, SWI’nın daha az yoğun versiyonunda üretilen tahılın kg’ı başına maliyeti 8,17 rupi olmuştur. SWI burada
buğday ekimini daha karlı hale getirmiştir çünkü standart
uygulamalar çiftçilerin hektar başına 1,802 rupi almasına, yani çok az net gelir kazanmasına neden oluyordu.
Diğer yandan, çiftçilerin SWI uygulamalarıyla elde ettiği
gelir hektar başına 18,265 rupi olarak hesaplanmıştır (30).
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sion of SWI declined by 2% per
hectare rather than increasing.
Accordingly, their cost per kg of
grain produced was Rs 8.17 with
this less intensified version of
SWI compared to Rs 11.05 using standard practices. This SWI
makes wheat cultivation more
profitable, as standard practices
produce little net income for farmers, just Rs 1,802 per ha. On the
other hand, with SWI practices,
farmers’ net income per ha was
calculated to be Rs 18,265 (30).
- Mali
The international NGO Africare introduced SRI methodsfor
irrigated rice into the Timbuktu
region in 2007. During an evaluation of SRI results the next year,
when 60 farmers had grown rice on side-by-side comparison plots using SRI and conventional methods (31,32), the
idea was put forward by farmers to apply the same principles to wheat, their winter crop.
Three farmers from three villages volunteered to do SWI
trials, using the same methods as SRI. But simply imitating
SRI was not very successful; the mortality of transplanted
seedlings was 9% to 22%, and 25 × 25 cm spacing was
too wide for plants to utilize all the arable area. Transplanted SWI produced 29% less grain than the control plots
(1.4 tonnes/ha vs. 1.97 tonnes/ha). Direct-seeded SWI,
on the other hand, with widelyspaced individual plants
showed a 13% yield increase, producing 2.22 tonnes/ha.
Farmers were pleased with their 94% reduction in seed
requirements with this method of SWI (10 kg/ha vs. 170
kg/ha); also they found their labor investment reduced by
40%, and their need for irrigation water was 30% less (33).
Thus, farmer interest in this innovation was aroused.
In the next season, 2009/2010, Africare undertook systematic SWI trials comparing different spacing and seeding techniques (34). While the highest yield (5.4 tonnes/
ha) was with spacing of 15 × 15 cm, closer than usual
SCI, all of the treatments that used single plants/hill gave
yields above 4 tonnes/ha with spacing ranging from 10
× 10 cm to 20 × 20 cm. Row-planting with 20 cm distance between rows also gave over 4 tonnes/ha, and all
these yields were higher than the 2.2 tonnes/ha mfrom
the control lots that were broadcast with farmers’ methods (Styger, Ibrahim, and Diaty, unpublished).
In a third season, SWI trials continued among farmers,

56

August • Ağustos 2015

- Mali
International NGO Africare,
sulamalı pirinç için 2007 yılında
Timbuktu bölgesini SRI yöntemleriyle tanıştırdı. 60 çiftçi SRI ve
geleneksel yöntemleri (31-32)
kullanarak birebir karşılaştırmalı
pirinç yetiştirmiş, bir yıl sonra da
SRI sonuçlarını değerlendirmişti.
Bu esnada çiftçiler aynı ilkeleri
buğday ve diğer kış ürünlerine de
uygulama fikrini ortaya attılar.
Üç köyden üç çiftçi aynı yöntemleri kullanarak SWI denemesi yapmaya karar verdi. Ancak
SRI’nın aynısını uygulamada çok
başarı sağlanmadı. Transplantasyonu yapılan ekinlerde yüzde 9 ile
yüzde 22 arasında kayıp yaşanmıştır. Ayrıca tüm ekilebilir araziyi
kullanabilmek için bitkiler arasında bırakılan 25 x 25 cm’lik
boşluklar çok geniş kaldı. Transplantasyonla yapılan SWI
uygulamasıyla, kontrol arazilerindekine kıyasla yüzde 29
daha az tahıl üretildi (1,4 ton/hektara karşı 1,97 ton/ha).
Bitkiler arasında geniş boşluklar bırakılarak uygulanan direkt ekim şeklindeki SWI ise üretimde ise verim yüzde 13
artışla 2,22 ton/hektara ulaşmıştır. Çiftçiler SWI metoduyla tohum gereksinimlerinin yüzde 94 oranında azalmasından (10 kg/hektara karşılık 170 kg/ha) memnun oldular.
Aynı zamanda iş gücü yatırımlarının da yüzde 40, sulama
ihtiyacının da yüzde 30 oranında azaldığını keşfettiler (33).
Bu sebeple, çiftçilerin bu yeniliğe duyduğu ilgi arttı.
Bir sonraki sezonda, yani 2009/10 sezonunda Africare,
bırakılan farklı boşluklar ve tohum ekme tekniklerini karşılaştıran sistematik SWI denemeleri gerçekleştirdi (34).
En yüksek verim (5.4 ton/ha) 15 x 15 cm’lik mesafeler
bırakılarak yapılan ekimden alınırken (her zamanki SCI uygulamasına yakın bir oran), tek bitki/yığın kullanılan uygulamaların hepsi, 10 x 10 cm ve 20 x 20 cm’lik boşluklarda
4 ton/hektarın üzerinde verim sağladı. Sıralar arasında
20 cm’lik boşluk bırakılarak yapılan sıra-ekim metodu da
4 ton/ha üzerinde verim sağladı ve tüm bunlar çiftçilerin yöntemleri arasında yaygın olan kontrol parsellerinden elde edilen 2,2 ton/hektarlık verimden daha yüksekti
(Styger, İbrahim, ve Diaty, yayımlanmamış).
Çiftçiler, Africare’in yapılan testlere fon ayırmamasına
rağmen üçüncü sezonda SWI denemelerine devam etti.
21 çiftçinin deneyimleri izlendi. Geleneksel tarımdan elde
edilen 1,96 ton/hektarlık verime karşılık ortalama SWI verimi 5,45 ton/ha olarak kaydedildi. Bir sonraki yıl, kuraklık
yaşandığında ve sulama suyu kısıtlı kaldığında Africare
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even though Africare had no funding to support their testing; the experience of 21 farmers was monitored. Their average SWI yields were 5.45 tonnes/ha, compared to 1.96
tonnes/ha from conventional practice (Styger and Ibrahim,
unpublished). The next year, when there was drought and
irrigation water was limited, Africare was able to monitor
142 farmers using SWI methods in 13 villages. Despite
the adverse conditions, SWI yields averaged 3.2 tonnes/
ha compared to 0.94 tonnes/ha on conventionallygrown
plots (Styger and Ibrahim, unpublished).
Farmers when interviewed indicated that applying SWI
on a larger scale is constrained by the lack of a good implement for direct-seeding, as well as by difficulties in soil
preparation and manure transportation, and by shortages
of timely, small amounts of irrigation water. These factors
limit the area of land that can be planted with SWI methods at present. Remedying these constraints could greatly
enhance wheat production in Mali in the future.
- Nepal
A majority of Nepalese farmers are smallholders whose
landholdings are below 0.5 ha and whose wheat yields usually average around 1.2 tonnes/ha. For the last half decade,
farmers have faced severe scarcity of fertilizers for their main
wheat cropping season, and rainfall in the winter season
has been erratic. These factors, plus very low seed replacement rates in the hill and mountain areas, have contributed
to the extremely low productivity of wheat in Nepal.
Under an EU-funded Food Facility Program implemented
in the Far Western Region by FAO and local NGOs, SWI concepts and practices were introduced to smallholding farmers in 2009, using direct-seeding rather than transplanting
because the former performed better under local conditions.
It was found that ‘sowing with proper plant density allows for
sufficient aeration, moisture, sunlight and nutrient availability,
leading to proper root system development from the early
stage of crop growth’ (35). Such management was seen to
lead to more productive phenotypes.
Comparison trials in the 2010/11 season at 16 locations
in three districts (Dadeldhura, Baitadi, and Kailali) showed
that SWI methods with seed-priming and linesowing, using
a recommended improved variety (WK- 1204) and reducing the seed rate by >80%, gave small farmers 91% more
yield than from local practices with this same variety (6.5
vs. 3.4 tonnes/ha). The number of grains per panicle was
75 vs. 44, and grain weight (grams per 1000 grains) was
29% higher with SWI. Although farmers’ expenditures with
SWI’s more intensive crop management were 58% higher
per ha (Rs 5,010 vs. Rs 3,170), farmers’ net income was
more than doubled, rising from Rs 4,830/ha to Rs 9,830/
ha. In the 2011-12 season, farmer field school experiments
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13 köyde SWI metodunu kullanan 142 çiftçiyi inceledi.
Olumsuz durumlara rağmen SWI verimi geleneksel olarak
ekilen alanlardan elde edilen 0,94 ton/hektarlık verime kıyasla ortalama 3,2 ton/ha olarak kaydedilmiştir (Styger,
İbrahim, ve Diaty, yayımlanmamış).
Görüşülen çiftçiler, doğrudan tohumlama yönteminin
iyi uygulanamaması, toprağın hazırlanmasında karşılaşılan güçlükler, gübre taşımacılığı ve sulama suyunun belirli
zamanlarda, küçük miktarlarda verilmesi gibi sorunların,
SWI yöntemlerinin daha geniş ölçekte uygulanmasını kısıtladığını belirtmektedir. Bu faktörler SWI yöntemleriyle
ekim yapılan alanları kısıtlamaktadır. Bu kısıtlamalara çare
bularak gelecekte Mali’nin buğday üretimi büyük ölçüde
artırılabilir.
- Nepal
Nepalli çiftçilerin büyük çoğunluğu, 0,5 hektarlık alandan daha az toprağa sahip çiftçilerdir ve buğday verimleri de ortalama 1,2 ton/hektardır. Son 5 yılda çiftçiler asıl
buğday ekim sezonunda şiddetli gübre kıtlığı yaşamışlardır; kış sezonundaki yağış oranı da dengesiz olmuştur. Bu
faktörlerin yanında tepelerde ve dağlardaki tohum yenileme oranının çok düşük olması, Nepal’de oldukça düşük
buğday verimi alınmasına yol açmıştır.
2009 yılında, FAO ve yerel STK’lar tarafından Batı bölgelerde uygulanan AB destekli Food Facility Program’ı altında
SWI kavramları ve uygulamaları, bitki nakletmek yerine doğrudan tohumlama yöntemi kullanan ve bunu da doğrudan tohumlama yerel coğrafyada daha iyi performans sağladığı için
yapan küçük toprak sahibi çiftçilere tanıtıldı. Uygun bitki aralığıyla ekim yapmanın yeterli havalandırma, nem, güneş ışığı
ve besin sağladığı ve bu sayede ürünün ilk ekim zamanından
itibaren uygun kök sistemi geliştirdiği kanıtlanmıştır (35). Bu
metodun daha verimli fenotiplere yol açtığı görülmektedir.
2010/11 sezonunda üç bölgede (Dadeldhura, Baitadi
ve Kailali) ve 16 noktada yapılan karşılaştırma denemelerinde, tavsiye edilen geliştirilmiş çeşitler (WK-1204) kullanılmış ve tohum oranı en az yüzde 80’e düşürülmüştür;
bu sayede tohum-önçimlendirme ve hat-ekimiyle SWI
metodu aynı çeşitlerin kullanıldığı (6,5’a karşılık 3,4 ton/
ha) yerel uygulamalardan yüzde 91 daha fazla verim kazandırmıştır. Salkım başına verim 44’e karşılık 75 olarak
kaydedildi ve tahıl ağırlığı (her 1000 tahılın gram cinsinden
ağırlığı) SWI kullanıldığında yüzde 29 daha yüksek sonuçlar verdi. Çiftçilerin SWI’nın sunduğu daha yoğun tohum
yönetimiyle giderleri hektar başına yüzde 58 daha yüksek
olsa da, çiftçilerin net geliri 4.830 rupiden 9.830 rupiye
yükselerek iki katından fazlasına ulaştı. 2011/12 sezonunda Sindhuli’de benzer SWI uygulamalarıyla yürütülen
Çiftlik Okulu Deneyi de daha yüksek verim ve ekonomik
kazanımlar sağladı. 20 x 20 cm’lik alanlara dikilmiş ve ön-
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conducted in Sindhuli district with similarly modified SWI
practices also showed better yield and economic returns.
Pre-germinated seed of Bhirkuti variety sown at 20 × 20
cm spacing gave 54% more yield than the available best
practices under similar conditions of irrigation and fertilization: 6.5 tonnes/ha from SWI methods compared to 3.7
tonnes/ha with conventional broadcasting, and 5 tonnes/
ha with row sowing (36).
With SWI methods, farmers find their seed requirements reduced by 80% (20 kg/ha compared with 120 kg
for usual practice). This means that their limited supply
of improved seed can be used on four times more cultivated area, and purchasing fertilizer is less necessary if
biomass-based fertilizers can be procured locally.
Using improved seed with SWI crop management techniques will enable an average household with six members in the Far West, a region known for its extreme poverty, to achieve an additional 6 months of food security
each year (35). Ethiopian experience with other versions
of SWI is discussed below under Planting with Space.
In China, efforts have begun to combine SWI with SRI in
integrated farming systems (37, 38).

TEF (ERAGROSTIS TEF)
- Ethiopia
This crop, the preferred cereal in this large food-deficit
country, is grown from tiny seeds (2,500 per gram) that
are traditionally broadcast on repeatedly ploughed soil.
Despite much labor invested, mostly by women and children, yields are usually only about 1 tonne/ha. Adaptation of SRI methods to tef cultivation was started in the
2008-09 season under the direction of Dr Tareke Berhe,
at the time with the Sasakawa-Global 2000 program but
now director of the Tef Value Chain Program under the
government’s Agricultural Transformation Agency (ATA).
By transplanting young, 20-day-old tef seedlings at 20
× 20 cm spacing with application of organic and inorganic soil nutrients, tef yields could be raised to 3 to 5
tonnes/ha. Further, with micronutrient soil amendments
(Zn, S, Mn, and Mg), these improved yields could be almost doubled again, in what Tareke called STI, the system of tef intensification.
In 2010, in collaboration with the Institute for Sustainable Development (ISD) which had obtained some funding
from Oxfam America for SCI development, Tareke conducted demonstration trials at two major centers for agricultural research in Ethiopia. Good results there gained acceptance for these new practices from other tef scientists
and government decision-makers, and ATA began more
systematic evaluations and demonstrations (24).
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ceden çimlendirilmiş Bhirkuti tohumları, benzer sulama ve
gübreleme koşulları altında mevcut en iyi uygulamalardan
yüzde 54 daha iyi verim sağladı: geleneksel sıralı ekim
yöntemlerinden alınan 5 ton/hektarlık verime karşılık SWI
yöntemleriyle 6,5 ton/hektarlık verim (36).
Çiftçiler, SWI yöntemleriyle tohum gereksinimlerinin
yüzde 80 oranında (klasik uygulamalardaki 120 kg’a karşılık 20 kg/ha) azalarak 20 kg/ha düştüğünü gördüler. Bu
da kısıtlı miktardaki ıslah edilmiş tohum tedarikinin ekili
alanlarda dört kez kullanılabileceği ve eğer biokütle tabanlı gübreler yerel olarak üretilebilirse, gübre alımına
daha az ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor.
SWI ürün yönetim teknikleriyle ıslah edilmiş tohumlar kullanmak, aşırı fakir olarak bilinen batıda 6 kişilik ortalama bir
ev halkının her yıl fazladan 6 aylık daha gıda güvencesine
sahip olmasını sağlıyor (35). SWI’nın Etiyopya deneyimine
ise boşluk bırakılarak yapılan ekim bölümünde değiniliyor.
Çin’de entegre tarım sistemlerinde SWI ve SRI yöntemlerinin birleştirilmesi için hazırlık yapılıyor (37-38).

TEFF (ERAGROSTIS TEFF)
- Etiyopya
Bu ürün, yani gıda kıtlığının yüksek olduğu bu ülkede
en çok tercih edilen tahıl, düzenli olarak sürülen tarlalarda geleneksel olarak saçılan ince tohumlardan yetiştirilir
(gram başına 2500). Çok işgücü gerektirmesine rağmen
– özellikle kadın ve çocuklar için – verim genelde 1 ton/
hektardır. SRI yöntemlerinin teff üretimine adaptasyonu,
Dr. Tareke Berhe’nin yönlendirmesiyle Sasakawa-Global
2000 Programı’nın 2008/09 sezonunda uygulanmasıyla
başladı. Dr. Berhe, şu anda hükümetin Tarımsal Transformasyon Ajansı’nda (ATA) Teff Değer Zinciri Programı
yöneticisi.
Genç, 20 günlük teff fideleri, organik ve inorganik toprak besini uygulanıp 20x20 cm’lik boşluklar bırakılarak
3-5 ton/ha verimle üretilebilir. Dahası, mikrobesinli toprak
değişikliğiyle (Zn, S, Mn ve Mg) bu artırılmış verim ikiye
katlanabilir. Tareke, buna STI sistemi adını veriyor: Teff
Kuvvetlendirme Sistemi.
Tareke, 2012 yılında Oxfam Amerika’dan SCI programı
için bir miktar fon alan Sürdürülebilir Geliştirme Enstitüsü
(ISD) işbirliğiyle, Etiyopya’da tarımsal bir araştırma için 2
büyük merkezde ispat çalışmaları yürüttü. Bu yeni uygulamalar için teff üzerine çalışan diğer bilim adamları ve
devletin karar alan yetkililerinden iyi sonuçlar alındı; ATA
bu sayede daha sistematik değerlendirme ve kanıtlama
çalışmalarına başladı (24).
2011/12 sezonunda STI metodunu kullanan 1.400
çiftçi, en fazla 5 ton/hektarlık verime ulaşarak 2,7 ton/ha
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In the 2011–12 season, 1,400 farmers who used STI
methods averaged 2.7 tonnes/ha, with yields as high as
5 tonnes/ha. Then in the 2012-13 season, 7,000 farmers
used STI methods in expanded trials with transplanted
seedlings, while another 160,000 farmers applied less intensified methods, doing direct-seeding in rows instead of
transplanting. This kind of ‘STI-lite’ raised tef yields on a
large scale from 1.2 tonnes/ha to 2.1 tonnes/ha, based on
results gathered from 15,800 farmers and 1,100 farmer
training centers (14). With such results, the Ethiopian government has scaled up the area for STI management to
over 1 million ha in the 2013-14 season, and the aim of
having 2.5 million ha for STI the following year.
Direct-seeded STI follows SRI principles, including
wider spacing (20 cm) between rows and enhancement
of soil organic matter with compost, supplemented with
some urea and DAP. These ‘STI-lite’ practices which improve the balance of air and moisture in the soil require
less labor for sowing and weeding than does ‘full STI’
management. More intensive management which starts
with transplanting young tef seedlings and puts more emphasis on organic soil fertilization can give farmers even
better results, but choice of methods is left to farmers.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

ortalamasını yakaladı. 2012/13 sezonunda ise 7.000 çiftçi, transplantasyonu yapılmış fidelerin kullanıldığı genişletilmiş deneylerde, STI metoduna başvurdular. 160.000
kişilik bir diğer çiftçi grubu da daha az kuvvetlendirilmiş
yöntemler kullandılar ve transplantasyon tekniği yerine sıralı bir şekilde doğrudan tohumlama uyguladılar. 15.800
çiftçiden ve 1.100 çiftçi eğitim merkezinden alınan sonuçlara göre, bu hafifletilmiş STI metodu teff verimini 1,2
ton/hektardan 2,1 ton/hektara kadar ciddi şekilde artırdı
(14). Bu sonuçlarla Etiyopya hükümeti STI yönetim alanını
2013/14 sezonunda 1 milyon hektara çıkardı ve bir sonraki yıl STI için 2,5 milyon hektarlık alan ayırmayı planladı.
Doğrudan tohumlama STI, sıralar arasında geniş boşluklar bırakarak ekim yapma (20 cm) ve toprağın organik
maddelerini üre ve DAP eklenmiş gübre yardımıyla artırmak da dahil olmak üzere SRI ilkelerinden yola çıkmaktadır. Topraktaki hava ve su dengesini daha iyi düzenleyen
hafifletilmiş STI uygulamaları, dikme işlemi ve yabani otları
temizleme işleri için Full-STI yönetiminden daha az gayret
gerektiriyor. Daha yoğunlaştırılmış yönetim ise genç teff
fidelerinin transplantasyonunda başlıyor ve çiftçilere daha
iyi sonuçlar sunabilen organik toprak gübresine daha çok
dayanıyor. Ancak yöntem seçimi çiftçilere bırakılıyor.
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Like other crops, the tef genome is highly responsive to
management practices that do not crowd the plants together and that improve soil conditions. When individual
tef plants are given ample space, their leaves are longer and wider; their darker green color indicates that the
plants’ photosynthetic efficiency, usually low, is enhanced
by their altered growing conditions. Tef plants given wider spacing exhibit much larger and longer root systems.
These in turn support larger, taller canopies that resist
lodging, a major constraint with conventionally-grown tef.
For countless generations, this crop has been grown by
broadcasting with high plant densities. STI, in contrast, reduces plant density by as much as 90%, using 9 to 15 million
seeds/ha instead of 90 to 150 million/ha. By transplanting tef
seedlings and making other changes in crop management,
the yields of tef grain and straw can be tripled or more.

OTHER CROPS
In a review article like this, it is not possible to discuss
all of the SCI experience to date, such as with sugarcane
(39-40), mustard (Brassica rapa) (41), maize (Zea mays),
various legumes such as pigeon pea (Cajanus cajan,
also known as red gram), mung bean (Vigna radiata, or
green gram), lentils (Lens culinaris, or black gram), broad
bean (Vicia faba), soya bean (Glysine max), kidney beans
(Phaseolus vulgaris), and peas (Pisum sativum), as well
as a number of vegetables including tomatoes, chilies,
eggplant (aubergine or brinjal), and even a root crop,
turmeric (42), and castor bean in the spurge family (43).
Specific information on these crops is provided in (22).

PLANTING WITH SPACE
As noted above, ISD in Ethiopia works with farmers who
are dependent on rainfed production, having small parcels
of land, from less than one-quarter to half a hectare each.
They live and farm mostly in drought-prone areas of northern Tigray and South Wollo provinces, although some are
in better-endowed areas near Addis Ababa. Following from
farmer experimentation starting in 2003, discussed above,
when finger millet was first established by transplanting seedlings, ISD has had little difficulty in getting support from farmers and local extension staff to adapt SRI/SCI ideas to other
crops under the rubric of ‘planting with space’, a strategy that
farmers have found easy to comprehend (12-44).
For a number of crops, Ethiopian farmers are now either
transplanting young seedlings or sowing seeds directly in
rows, with wide spacing between the rows and between the
plants in each row. Farmers make and use compost, which
is now being promoted as part of the government’s extension package in all crop-growing areas, either to be used
alone or with small supplemental amounts of chemical fertilizer. Farmers control weeds by breaking up the topsoil with
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Diğer ürünler gibi teff genomu da, bitkileri birbirine dolaştırmayan ve toprak koşullarını iyileştiren yönetim uygulamalarına karşılık vermektedir. Her bir teff bitkisine bol
alan sağlandığında yaprakları daha uzun ve geniş olmaktadır. Daha koyu yeşil rengi, bitkinin fotosentez etkisini
göstermektedir. Genellikle az olan bu gösterge yetişme
koşulları değiştirilerek artırılabilir. Daha geniş alan verilen
teff bitkileri, daha geniş ve uzun kök sistemi sergilerler.
Bu da daha büyük ve uzun kanopilerin (bitki üst tabakası)
eğilmeye direnmesini desteklemektedir. Bu, geleneksel
yöntemle yetişen teffin büyük problemlerinden biridir.
Nesillerdir bu ürün, tohumların yoğun şekilde saçılmasıyla yetiştiriliyor. Bunun aksine STI, bu yoğunluğu yüzde
90 oranında azaltıyor ve 90-150 milyon tohum/ha yerine, 9-15 milyon tohum/ha kullanıyor. Teff fidelerini başka
yere naklederek ve ürün yönetiminde başka değişiklikler
de yaparak teff tahılından elde edilen verim ve saman
oranı üçe katlanabilir. Ya da daha fazlasına…

DİĞER ÜRÜNLER
Böyle bir derleme makalede şeker kamışı, hardal, mısır,
güvercin bezelye, maş fasulyesi, mercimek, bakla, soya
fasulyesi, barbunya, bezelye gibi çeşitli baklagiller; domates, biber, patlıcan gibi sebzeler ve hatta bir kök bitki olan
zerdeçal ve sütleğen familyasından keneotu bitkisinin
SCI deneyimlerinin hepsini paylaşmak mümkün değil. Bu
ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgiler 22’de belirtilmiştir.

BOŞLUK BIRAKARAK EKİM
Yukarıda bahsettiğimiz gibi Etiyopya’daki ISD, yağmur
suyunun kullanıldığı üretime bağımlı olan, çeyrek hektardan yarım hektara kadar boyutlarda küçük arazilerin sahibi
çiftçilerle işbirliği içinde. Bazıları Addis Ababa’nın yakınlarındaki görece daha iyi alanlarda olmasına rağmen, çiftçiler
Kuzey Tigray ve Güney Wollo eyaletleri gibi daha çok kuraklığa meyilli alanlarda yaşayıp tarım yaparlar. 2003 yılında
başlayan çiftçi deneylerinin ardından, yukarıda da bahsedildiği gibi SRI ve SCI yöntemlerine ilk olarak transplantasyonu gerçekleştirilen ragi darısı fideleriyle geçilmiştir. ISD,
çiftçilerin çok kolay şekilde kavradığı “boşluk bırakarak
ekim” kuralı altında, SRI ve SCI yöntemlerini diğer ürünlere uygulamak istemiş ancak çiftçilerden ve yerel geliştirme
ekibinden destek almakta zorluk yaşamıştır (12-44).
Etiyopyalı çiftçiler, birçok ürün için ya genç fidelerin
transplantasyonunu yapıyor ya da sıra halinde ve bitkiler
arasında geniş boşluklar bırakarak tohumları doğrudan
ekiyor. Küçük çiftçiler, tek başına ya da az miktarda ek
kimyasal gübre ile birlikte şuanda hükümetin tüm ürün
yetiştirilen bölgelerinde uyguladığı geliştirme paketinin
bir parçası olarak organik gübre kullanıyor. Çiftçiler, yabani otları toprağın üst kısmını tırmıkla dağıtarak ya da
toprağı havalandıran diğer aletlerle kontrol ederler. Arpa,
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a fork or some other implement that also aerates the soil.
The crops whose yields have been substantially improved
this way include barley, durum wheat, maize, sorghum,
tef, faba bean, and lentils. Optimizing the spacing of plants
proves beneficial so long as the soil is well supplied with organic matter so that rainwater, dew and air can enter easily.

EXTENSION OF AGROECOLOGICAL IDEAS
TO DIFFERENT PRODUCTS AND FARMING
SYSTEMS
Where this process on innovation will end cannot be
predicted. Growing numbers of farmers are gaining confidence in their ability to produce ‘more from less’ and to
provide more adequately for their families’ food security
while enhancing the quality of their soil resources and
buffering their crops against the temperature and precipitation stresses of climate change.

Unusual Crops
There have been a number of unanticipated extrapolations and extensions of SRI ideas and methods to quite
different kinds of agricultural production. Farmers who
understood the principles underlying SRI management
have adapted them, for example, to a root crop (turmeric), an entomological (insect) product (lac), and even to
animal husbandry (chickens) (22). Through experimentation, farmers have found that they could greatly increase
their output from existing resources by managing these
differently and better. Some of the changes made in their
production practices are ones that few researchers would
have been likely to imagine.

Smallholder Diversification
While achieving greater productivity from individual crops
or commodities is important for farming households, families depend for their wellbeing on their whole farming systems, not just on any one component of these systems. In
Cambodia, farmers working with the NGO CEDAC have
very small landholdings, on average about 0.66 ha.
With CEDAC encouragement, several thousand farmers have started capitalizing on the productivity gains that
SRI management is bringing to their paddy fields by reorganizing, diversifying, and intensifying their rice-based
farming systems. With their previous paddy yields now
doubled or tripled, farmers can take 30% to 50% of their
paddy land out of rice production, as they are able to
meet or exceed their households’ staple food needs by
using SRI methods on their remaining rice area (45).
The first step for such diversification is constructing a
pond, about 10 × 15 m in area and 2 to 3 m deep, which can
capture water during the rainy season and store it into the dry
season. Fish, eels, frogs, and other plants and animals are
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durum buğdayı, mısır, sorgum, teff, bakla ve mercimek
bu şekilde verimleri giderek artan ürünlere dahildir. Bitkiler arasında bırakılan boşluğu en faydalı seviyeye çıkarmak o kadar uzun süre yarar sağlar ki toprak organik
maddelerle dolar ve böylece yağmur suyu, çiğ ve hava
rahatça toprağa girebilir.

FARKLI ÜRÜNLER VE ÇİFTÇİLİK SİSTEMLERİ
İÇİN AGRO-EKOLOJİK FİKİRLERİN UZANTISI
Bu yenilikçi sürecin nerede biteceği tam olarak tahmin
edilemez. Sayıları giderek artan çiftçiler, daha azdan daha
çok üretim yapabilme ve hem topraklarının kalitesini artırırken hem de ürünlerini hava sıcaklığı ve iklim değişikliğinin yarattığı çökme stresine karşı kalkan olarak kullanıp
ailelerinin gıda güvencesine yeterli derecede katkı sağlayabilme becerisiyle güven kazanıyor.

Farklı Ürünler
Tarımsal üretimin oldukça farklı türleri için SRI fikirleri ve yöntemlerinin önceden tahmin edilemeyen bir dizi
keşifleri ve uzantıları olmuştur. SRI yönetiminin altında
yatan ilkeleri anlayan çiftçiler bunları uyguluyor. Örneğin,
bir kök bitkisi (zerdeçal), böcekbilime ait ürünler ve hatta
hayvancılık (tavuk) (22)… Çiftçiler deney yoluyla var olan
kaynaklarını farklı ve daha iyi şekilde yöneterek bunları
büyük ölçüde artırabilir. Üretim uygulamalarında yapılan
bazı değişiklikler muhtemelen birkaç araştırmacının kafasında canlandırdığı uygulamalardır.

Küçük Çiftliklerin Çeşitlendirilmesi
Tek bir üründen ya da ürünlerden daha fazla verim elde
edilmesi, tarım yapan aileler için önemliyken, bazı ailelerin geçimleri sistemin tek bir parçasına değil, tüm tarım
sistemine bağlıdır. Kamboçya’da STK CEDAC ile birlikte
çalışan çiftçiler, ortalama 0,66 hektarlık alana sahiptir.
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CEDAC’ın desteklemesiyle birkaç bin çiftçi, SRI yönetimini yeniden organize ederek, çeşitlendirerek ve pirinç
tabanlı tarım sistemlerini kuvvetlendirerek çeltik tarlalarına
getireceği verimlilik kazanımına yatırım yapmaya başladı.
Eski çeltik verimi iki ya da üç katına çıktı. Çiftçiler, çeltik alanlarının yüzde 3-50’sini pirinç üretiminde kullanıyor
çünkü kalan pirinç alanlarında, evlerinin temel gıda ihtiyacını karşılamak ya da aşmak için SRI yöntemlerini kullanıyorlar (45).

raised in the pond and canals which provide water and liquid
manure to make the rest of the farmed area more productive.
A great variety of crops and livestock are grown on the nonpaddy area: tomatoes, eggplants, watermelons, cucumbers,
pumpkins; mung beans and other legumes; bananas, papayas, and other fruit trees; sugarcane, cassava, and maize in
upland areas; as well as chickens, pigs, and/or rabbits.
The ponds and canals in the rice fields serve a number
of functions. During the early monsoon, they help farmers
drain excess water from their rice fields, so that myoung
seedlings will not suffer from too-high water levels in the
fields. During short dry periods within the monsoon, water from the pond can be used to irrigate the young rice
plants so they withstand water stress. Frogs and fishes
living in the ponds and canals help to control insects during the growing season.
During the late monsoon, when the rice plants start to
flower, the frogs and fish move from the ponds into the
rice fields, where they find plenty of food. During the grainfilling phase, the fields are kept flooded with just a few centimeters of water to ensure sufficient supply for producing
full grains. When the crop is ripe, the fields are drained for
easier harvesting of the rice, and fish and frogs can also
be harvested at the same time, augmenting household income and food supply.
Details on cropping, land use, and investments made
from the experience of five innovative but representative
farmers are given in (45). They have, on average, tripled
their household incomes, with annual cash earnings rising from $200 to $600. The average capital investment
required was only about $300, made incrementally over
several years with no borrowing needed.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Böyle bir çeşitlendirme için ilk adım 10 x 15 m genişliğinde,
2-3 m derinliğinde, yağmur sezonunda su toplayıp, kurak sezonda su depolayabilecek bir havuz inşa etmektir. Havuzda
ve kanallarda balık, yılan balığı, kurbağa ve diğer hayvanlar ve
bitkiler yetiştirilir; böylece geri kalan tarımsal arazinin daha verimli olması için su ve sıvı gübre elde edilir. Çeltiğe ayrılmamış
alanlarda çok sayıda ürün ve çiftlik hayvanı yetiştirilir. Bunlar:
domates, patlıcan, karpuz, salatalık, bal kabağı, maş fasulyesi ve diğer baklagiller; muz, papaya ve diğer meyve ağaçları;
yukarı alanlarda şeker kamışı, manyok ve mısır; aynı zaman
da tavuk, domuz ve ya tavşandır.
Pirinç tarlalarındaki göller ve kanallar, birçok açıdan
fayda sağlar. Erken muson döneminde çiftçilerin fazla
suyu pirinç tarlalarından tahliye etmesine yardımcı olur,
böylece genç fideler tarladaki yüksek su seviyesinden
zarar görmez. Muson sezonu içinde kısa süren kurak
periyotlarda ise göldeki su, genç pirinç bitkisini sulamak
için kullanılır ve böylece su stresiyle başa çıkılabilir. Gölde ve kanallarda yaşayan kurbağa ve balıklar, yetişme
döneminde böcek kontrolü yaparlar.
Geç muson döneminde, pirinç bitkisi çiçeklendiğinde
kurbağalar ve balıklar gölden pirinç tarlasına geçerler ve
orada çok sayıda yiyecek bulurlar. Tahıl-dolgu aşamasında tarlalar birkaç cm suyla dolar; böylece tahılların tam
olarak üretilmesi için yeterli miktarda tedarik sağlanır Ürün
olgunlaştığında tarlalardaki su daha kolay pirinç hasadı
için tahliye edilir ve balıklarla kurbağalar da aynı zamanda
evin gelirini ve gıda tedarikini artırır.
Beş yenilikçi ancak temsili çiftçinin tecrübelerini gösteren ekim, arazi kullanımı ve yatırımlar, (45)’de verilmektedir. Yıllık nakit gelirleri 200-600 dolar olan çiftçiler, ortalama olarak ev gelirlerini üç katına çıkardılar. Gereken
ortalama sermaye yatırımı yalnızca 300 dolardı ve yıllar
içinde borçlanma ihtiyacı yaratmadan giderek artmıştır.
Bu mali kazançların yanı sıra Kamboçyalı çiftçiler, tarım sistemlerinin yeniden tasarımıyla sağlanan evlerindeki
gıdanın çeşitlenmesi ve zenginleşmesinden memnun oldular. Aynı zamanda yıl boyunca net gelir sağlayan birden
fazla gelir kaynağına da sahip oldular. Evlerdeki gıda güvencesi artık yıl boyunca bir ya da iki kez gelir sağlayan
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Apart from these monetary gains, Cambodian farmers appreciate the diversification and enrichment of their
household diets which this redesign of their farming systems makes possible. They also appreciate having multiple sources of income that bring in at least some cash
income throughout the year. Household food security no
longer depends just on their seasonal rice harvests with
one or two surges of income during the year. This intensification also creates paid employment opportunities in rural
areas that make migration to urban areas less necessary.
Farmers following agroecological management further
report improvements in their soil and water quality, with
less build-up of synthetic chemicals. Such a diversification based on farming system intensification will not meet
the needs of all rural households; for example, it requires
at least some access to irrigation or sufficient rainfall to
fill ponds. But the productivity of rather small extents of
land can be greatly enhanced by this kind of intensified
agroecological management.

Larger-Scale, Mechanized Operations
Agroecological innovations need not be limited to
smallholder farming. In Pakistan’s Punjab province, a
large farmer who is also a businessman, inventor, and
philanthropist has developed several machines that implement SRI principles in conjunction with conservation
agriculture (CA) and organic soil improvement, aiming to
build up soil fertility and to minimize external energy and
agrochemical inputs over time (46).
Initially, SRI methods were adapted to produce rice on
permanent raised beds formed by a specially-designed
machine on a laser-leveled, 8-hectare ‘test plot.’ Irrigation/ drainage ditches were formed in between the beds to
establish furrow irrigation for reducing water applications.
Mechanized transplanting, precise spacing of plants, precision applications of compost and some inorganic fertilizer,
plus fully-mechanized weeding to aerate the topsoil between plants thoroughly, all contributed to a paddy yield of
12 tonnes/ha. This yield was produced with 70% reductions
in both water and labor, compared to the usual amounts of
water and labor utilized for growing rice in the region (46).
Now this technology is being adapted to many other
crops. This mechanized farming system, following CA
principles, including no tillage after the beds have been
formed, rotates various crops with rice or with each other. These crops include wheat (with yield doubling to 7.3
tonnes/ha), carrots (tripled production), maize, cotton,
sunflower, potatoes, tomatoes, and onions. Largescalemechanized cultivation on permanent raised beds
together with furrow irrigation using siphons reduces
both water requirements and energy costs. Following
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mevsimsel pirinç hasadına bağımlı değil. Bu kuvvetlendirme, aynı zamanda kırsal alanlarda ücretli iş fırsatları
yaratmakta ve kente göçe duyulan ihtiyacı azaltmaktadır.
Çiftçiler agro-ekolojik yönetimin ardından topraklarında
ve su kalitesinde düzelmeler olduğunu, sentetik kimyasal
birikiminin ise daha az olduğunu bildirdiler. Tarım sistemine
dayanan bu tip bir çeşitlendirme, kırsal alandaki tüm çiftçi
ailelerin ihtiyaçlarını karşılamayacaktır. Örneğin havuzu doldurmak için sulamaya ya da yeterli yağmur suyuna ihtiyaç
vardır. Ancak daha küçük arazilerin verimi, kuvvetlendirilmiş agroekolojik yönetimle ciddi oranda artırılabilir.

Büyük Ölçekli Mekanik Operasyonlar
Agroekolojik yenilikler küçük çiftlik sahipleriyle sınırlı
kalmamalı. Pakistan’ın Pencap eyaletinde, aynı zamanda
bir iş adamı, girişimci ve hayırsever olan büyük bir çiftlik
sahibi, geleneksel tarım (CA) ve organik toprak gelişimiyle birlikte SRI ilkelerini uygulayan birkaç makine geliştirdi. Amacı ise toprak verimini güçlendirerek zaman içinde
dışarıdan gelen enerji ve agrokimyasal girdilerini en aza
indirmek (46).
Başlangıçta SRI yöntemleri, 8 hektarlık “test parseli” alanlarında, lazerle seviye belirleyen özel tasarım bir
makine tarafından oluşturulan kalıcı biçimde yükseltilmiş
yataklarda pirinç üretmek için ayarlandı. Sulama/tahliye
hendekleri, yataklar arasında yer alıyordu ve böylece su
uygulamalarını azaltmak için oluklu sulama sağlanıyordu.
Mekanize fide dikimi, bitkiler arasında kesin ölçülerle boşluk bırakılması, organik gübre ve bazı inorganik gübrelerin
titizlikle uygulanması, bunun yanında bitkiler arasındaki
toprağın üstünü tamamen havalandırmak için tam mekanik yabani ot temizleme… Bunların hepsi 12 ton/hektarlık
çeltik verimine katkı sağlamaktadır. Elde edilen bu verim,
bölgede üretilen pirinç için kullanılan su ve iş gücü miktarına kıyasla hem su hem de iş gücünde yüzde 70’lik
azalmayla üretilmiştir(46).
Şimdi bu teknoloji diğer birçok ürüne adapte ediliyor. Bu
mekanik tarım sistemleri, takip eden CA ilkeleri, yatakların ardından tarıma elverişsiz alanlar da dahil, birçok ürün
çeşidini pirinçle ya da birbiriyle dönüşümlü olarak kullanmaktadır. Bu ürünlere buğday (7,3 ton/hektara kadar çıkan
verim), havuç (üç katı üretim), mısır, pamuk, ayçiçeği, patates, domates ve soğan da dahildir. Kalıcı olarak yükseltilmiş
yataklarda sifon kullanılarak yapılan oluklu sulama sistemli
büyük ölçekli mekanize ekim, hem su ihtiyacını hem de
enerji maliyetini düşürür. SRI ilkelerini takip etmek demek iş
gücü, maliyet ve su tasarrufu yapmak ve toprağın verimini
artırmak demektir. Bu veriler SCI’nın, büyük ölçekli çiftçilere burada bahsedilen biyolojik dinamiklere yatırım yapma
konusunda fırsat sağladığını göstermektedir. 2013 yılından
başlayarak, Pakistan’daki USDA ve USAID programları,
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SRI principles is saving labor, cost, and water and building up soil fertility. These demonstrations indicate that
SCI presents opportunities for large-scale farmers also
to capitalize on the biological dynamics discussed here.
Starting in 2013, USDA and USAID programs in Pakistan have sponsored farmer field days for potato production where SCI innovations are applied.

CONCLUSIONS
This review indicates that SCI is an evolving phenomenon, still a work in progress (47), not yet getting much
attentionin scientific journals. Some of the data reported
here are from controlled, even replicated trials; but much
systematic research remains to be done. Most of the data
and reports cited here are available online, presented not
as definitive results but as observations and measurements that should attract the interest of researchers as
well as anyone concerned with improving agriculture and
food security in the world.
The data reported here and summarized in annexes
to (22) show considerable variability across crops and
countries, but generally speaking, there has been more
than a doubling of yields by using modified methods of
crop management. Crop-wise, the typical yield increases
range from 60% for sugarcane to 180% for wheat.
In economic terms, the per-hectare costs of production
with such intensification go up on average by about 50%.
But with the increases in yield, the costs of production per
unit of crop output decline, on average by 40% across the
crops for which detailed cost and return data are available.
Consequently, farmers’ net income per hectare from these
crops is usually considerably more than doubled.
This information has been assembled to bring these
opportunities to the attention of a wider audience that
is concerned with improving agricultural production and
food security, and one that also desires to conserve environmental resources and help farmers cope with increasing climatic stresses now and in the future.
Finding explanations for the evident improvements in
soil/plant interaction and crop performance presents both
challenges and opportunities to the scientific community.
As no harm is seen from such modifications of crop
management practices, their experimentation, demonstration, and adaptation represents an opportunity available
for both farmers and the agencies and professionals working with them for raising farmers’ yields and incomes in
ways that are environmentally benign.

SCI yeniliklerinin uygulandığı yerlerde patates üretimi için
farmer field days’e (çiftçi-tarla günleri) sponsor oldu.

SONUÇ
Bu makale; SCI’nın gelişmekte olan bir olgu ve hala
süreci devam eden bir çalışma olduğunu (47), bilimsel
dergilerde hala yeterince dikkat çekemediğini göstermektedir. Burada belirtilen bilgilerin bir kısmı kontrol edilmiş,
hatta tekrarlanmış testlerden elde edilmektedir. Yapılması
gereken bilimsel çalışmalar hala mevcuttur. Burada bahsi
geçen çok sayıda veri ve rapora online olarak ulaşılabilir.
Bunlar, kesin sonuçlar değil, dünyadaki tarım ve gıda güvenliğiyle ilgilenen herkes gibi araştırmacıların da ilgisini
çekecek gözlem ve ölçümler olarak sunulmaktadır.
Burada belirtilen ve ek (22)’de özetlenen raporlanmış
veriler, bitkiler ve ülkeler arasında ciddi ölçüde değişkenlik
olduğunu göstermektedir. Ancak genel olarak bakılırsa,
ürün yönetimi için değiştirilmiş yöntemler kullanarak verimin ikiye katlanmasından daha fazlası vardı. Ürün başına
verim, şeker kamışında yüzde 60, buğdayda ise yüzde
280’den başlayan oranlarda artmıştır.
Ekonomik anlamda, kuvvetlendirmeyle birlikte gelen
hektar başına üretim maliyeti, ortalama olarak yüzde 50
oranında artıyor. Ancak verimdeki artışla birlikte, ünite başına ürün üretim maliyeti düşer. Bu düşüş detaylı maliyet ve
getiri verilerinin mevcut olduğu ürünlerde, ortalama yüzde
40 oranındadır. Sonuç olarak, çiftçilerin bu ürünlerde hektar başına net geliri genellikle iki katından fazladır.
Burada belirtilen tamamlanmış veriler ya da güçlü bilimsel sonuçlar yeteri kadar standart hale getirilmemiş olsa
da, verim ve karlılık gelişim oranı ciddi boyutlardadır ve
şimdiden özellikle Etiyopya ve Hindistan’ın Bihar eyaletinde milyonlarca çiftçinin, politika üreticilerinin dikkatini
çekebilecek kadar istikrarlıdır (14-15).
Bu bilgiler, bahsedilen fırsatları tarımsal üretimi ve gıda
güvencesini artırmakla ilgilenen, çevresel kaynakları korumak ve çiftçilere şimdi ve gelecekte artan iklim stresi konusunda yardımcı olmak isteyen daha fazla sayıda kişinin
dikkatine sunabilmek için toplanmıştır.
Toprak/bitki etkileşimindeki ve ürün performansındaki
belirgin iyileştirmeler için açıklama bulmak, bilim camiasına hem zorluklar hem de fırsatlar sunmaktadır. Bu ürün
yönetimi modifikasyonlarında hiçbir zarar gözlenmediği
için deneyimlenmesi, kanıtlanması ve adaptasyonu hem
çiftçiler hem de kurumlar ve net gelirini elde edilen verim
ve çevreye duyarlı yollardan geliştirmek isteyen çiftçilerle
birlikte çalışan profesyoneller için de fırsatlar sunmaktadır.

•This article was originally published in Agriculture & Food Security and has been reproduced with permission of the author.
Bu makale ilk olarak Agriculture & Food Security adlı dergide yayımlanmış ve yazarının izniyle yeniden yayımlanmıştır.
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Tahıl Sanayinde Gıda
Güvenliği Yönetimi
Tim GREEN
NSF International
Agriculture Technical Director – Tarım Teknik Direktörü

“Mycotoxin contamination, pesticide residues from crop protection products applied to the growing crop and lead shot from shotguns used over the crop when in the field, indicate the importance
of having good agricultural controls at the point of production. Since the late 1980s, there have
emerged an increasing number of farm assurance certification schemes for primary producers.
These schemes started out focusing on food safety and traceability and in the main have evolved
into Good Agricultural Practice (GAP) schemes that have requirements that address the social pillar
of sustainability, which encompasses food safety and food security.”
“Mikotoksin kirlilik, yetiştirilmekte olan bitkilere uygulanan mahsul koruma ürünlerindeki pestisit
kalıntıları ve tarlalardaki ürünlerin arasına karışan yabancı maddeler; üretim aşamasında yapılan
başarılı zirai kontrollerin önemini göstermektedir. 1980’lerin sonlarından bu yana önde gelen üreticiler için giderek artan miktarda çiftlik güvence sertifikasyon programları geliştirildi. Bu sertifikasyon programları gıda güvenliği ve izlenebilirliği üzerine odaklandı ve çoğunlukla İyi Tarım Uygulamaları (GAP) projelerine dönüştü.”
Food Safety: Food can present microbiological, chemical or
physical hazards to the consumer. Food safety is the scientific
discipline describing the best practice for handling, preparation, and storage of food crops, food and animal feed in ways
that prevent food borne disease. Food safety considerations in
the grain sector include crop production, harvest, handling, export controls, import controls, storage, manufacturing through
to safe delivery and preparation of the food for the consumer.

Gıda Güvenliği, gıda tüketiciye mikrobiyolojik, kimyasal
ve fiziksel zararlar verebilir. Gıda güvenliği, besin ürünleri ile
gıda ve hayvan yeminin gıda kaynaklı hastalıkları engelleyecek şekilde işlenmesi, ayıklanması ve depolanmasını ifade
eden bilimsel bir disiplindir. Tahıl sektöründe gıda güvenliği
ise tüketici için gıdanın güvenli bir şekilde hazırlanması ve
dağıtılması amacıyla mahsul üretimi, hasat, işleme, ihracat
kontrolü, depolama ve üretim konularını içerir.

Food Security: Food security refers to a situation where
there are sufficient quantities of food and no threat of a lack
of food. Food insecurity can exist at an individual human
level, at a commodity sector level or at a company supply
chain level. Typical factors that threaten food security include

Gıda Güvencesi ise gıdanın yeterli miktarda bulunduğu
ve gıda kıtlığının yaşanmadığı bir durumu ifade eder. Gıda
güvencesi bireysel düzeyde de olabilir, ürün-sektör düzeyinde ya da şirketlerin tedarik zinciri düzeyinde de olabilir. Gıda
güvencesini tehdit eden tipik faktörler savaş, sivil kargaşa,
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war, civil unrest, lack of sufficient financial resources, distribution issues, crop failure or yield reduction due to pollution,
drought or infestation, and contamination in the field, store
or during distribution. Adulteration of foodstuffs by persons
with malicious intent and non-substitution principles to prevent food fraud must also be considered.

finansal kaynakların eksikliği ve dağıtım sorunlarının yanı sıra
dağıtım sırasında, tarlalarda ya da depolarda yaşanan kirlilik,
kuraklık, böcek istilası, mahsul kıtlığı ve verim düşüklüğü olabilir. Gıda sahtekarlığının önlenmesi için kişilerin kötü niyetlerle gıda ürünlerine başka maddeler karıştırması konusu da bu
kapsamda göz önünde bulundurulmalıdır.

Whilst food security is largely about continuity of supply, food safety is also a key element of food security. A
large element of insecurity arises which can have massive impacts on Brands when consumers could be at risk
consuming foods that may not be safe. Foods that are, or
may be contaminated, cannot be seen as secure options.

Gıda güvencesi büyük ölçüde tedarikin devamlılığıyla ilgilidir. Gıda güvenliği de aynı zamanda gıda güvencesinin
temel öğelerindendir. Markalar üzerinde çok büyük etkisi olan gıda güvencesizliği, tüketicilerin güvenli olmayan
gıdaları tüketme riskiyle karşı karşıya olduğu durumlarda
ortaya çıkar. Bozulmuş ya da bozulmaya yüz tutmuş gıdalar da güvenli seçenekler olarak görülemez.

THE MANAGEMENT SYSTEMS AND
METHODS FOR PROVIDING FOOD SAFETY
AND QUALITY
Food safety is an intrinsic part of food quality. Provided that the crop is safe, i.e. free from microbiological,
chemical and physical hazards, an appropriate use can
be found for all grains in line with their size, shape and
compositional qualities.
The principles of Hazard Analysis and Critical Control
Point (HACCP) underpin the Quality Management Systems
employed by industry to control food safety. Simply put, the
Critical Control Point is the last point in the supply where industry can control (reduce or eliminate) a food safety hazard.
Below are simple examples of some microbiological,
chemical and physical hazards:Contamination with Mycotoxin is an example of a microbiological hazard of grain
crops. Mycotoxin is a toxic chemical produced by fungi that
readily colonize crops. Mycotoxins greatly resist temperature
treatments such as cooking and freezing or being broken
down in digestion, so they remain in the food chain in meat
and dairy products intended for human consumption or can
be ingested more directly when bakery products are consumed. The Critical Control Point for Mycotoxins is therefore
at the point of production with careful crop rotation, varietal
selection and fungal treatments in line with prevailing weather
conditions. Additional control measures include careful postharvest crop conditioning and storage along with positive release procedures following testing at factory intake.
Pesticide Residues are an example of a chemical hazard of grain crops where an active ingredient of a pesticide is present in the crop at a level that has the potential
to cause harm. The Critical Control Point for the avoidance of residues from crop protection products applied
to the growing crop is at the point of production including
careful product selection and strict observance of dilutions and application rates. Timing of application with regard to the expected harvest date is fundamental to pro-
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GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTENİN SAĞLANMASINA
YÖNELİK YÖNETİM SİSTEMLERİ
Gıda güvenliği, gıda kalitesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Ürün güvenli, yani mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel zarar
oluşturmadığı müddetçe, tüm tahılların boyutu, şekli ve yapısal niteliğiyle uyumlu olan uygun bir kullanım alanı bulunabilir.
Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası (HACCP) ilkeleri,
endüstrilerin gıda güvenliğini kontrol etmek amacıyla uyguladığı Kalite Yönetimi Sistemlerine zemin oluşturmaktadır.
Daha yalın bir ifadeyle, Kritik Kontrol Noktası, endüstrinin
gıda güvenliği tehlikesini kontrol edebileceği (azaltmak ya
da ortadan kaldırmak) tedarikin son halkasıdır.
Bazı mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel hasarların
basit örnekleri aşağıda verilmiştir:
Mikotoksin kirliliği tahıl ürünlerindeki mikrobiyolojik tehlikenin bir örneğidir. Mikotoksin, ürünlere kolaylıkla yerleşen
kolonize mantarının ürettiği zehirli bir kimyasaldır. Mikotoksinler pişirme ya da dondurma gibi ısı derecesiyle yapılan
müdahalelere kolayca direnirler; sindirim sisteminde çözülürler ve böylece insan tüketimi için kullanılan et ve süt
ürünlerinin bulunduğu gıda zincirinde varlıklarını sürdürürler
veya fırıncılık ürünleriyle birlikte çok daha kolay bir şekilde mideye yerleşirler. Bu yüzden Mikotoksinler için Kritik
Kontrol Noktası, dikkatli ürün rotasyonuyla üretim, tür seçimi ve mevcut hava koşullarıyla uyumlu mantar tedavisidir.
İlave kontrol tedbirleri ise hasat sonrası ürün havalandırma
ve depolama işlemlerini dikkatlice yapmak, fabrikanın ürün
alımı sırasında test sonrası pozitif bir tahliye uygulamaktır.
Pestisit kalıntıları tahıl ürünlerindeki kimyasal tehlikeye
bir örnektir. Ürünlerdeki pestisitlerin aktif bileşenleri, tahıl
ürünlerinde zarar oluşturabilecek potansiyeli barındırıyor
olabilirler. Büyüyen ekine uygulanan bitki koruma ürünlerinden kalan kalıntılara yer bırakmamak için Kritik Kontrol
Noktası, dikkatli ürün seçimi, seyreltilerin tam uygulanması
ve uygulama oranları da dahil üretim noktasıdır. Beklenen
hasat zamanıyla bağlantılı olarak, uygulama zamanlama-
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ducing a safe food crop. Similar considerations must be
given to the avoidance of residues from crop protection
products applied to the crop during bulk storage. Additional control measures include positive release procedures following pesticide residue testing at factory intake.

sı, güvenli bir gıda ürünü üretmede esastır. Ürünün, yığın
depolama esnasında mahsule uygulanan koruma ürünlerinin kalıntılarından ayrıştırılmasına da önem verilmelidir. Ek
kontrol önlemleri, fabrikaya alımda pestisit kalıntı testinin
ardından pozitif tahliye prosedürlerini de kapsar.

Physical Hazards are exemplified by lead shot/pellets,
stones, metal and glass. Whilst every attempt must be
made to prevent physical hazards contaminating the
growing crop or entering the crop store, the Critical Control Point for the elimination of physical hazards is at factory intake. Methods may include metal detection, sieving
and positive release procedures following testing.

Fiziksel Tehlikelere örnek olarak peletler (topaklar),
taşlar, metal ve cam malzemeler gösterilebilir. Yetiştirilen
mahsulü kirleten ya da ürünün satıldığı yerlere de girebilen fiziksel tehlikeleri engellemek için her önlem alınmalıdır. Ancak fiziksel tehlikelerin önlenmesi için Kritik Kontrol
Noktası, fabrika alım noktalarıdır. Bunu engelleme yöntemlerine metal detektör, eleme ve testlerin ardından gerçekleştirilen pozitif kabul prosedürleri de dahildir.

The examples of food safety hazards given above, namely Mycotoxin contamination, pesticide residues from crop
protection products applied to the growing crop and lead
shot from shotguns used over the crop when in the field,
indicate the importance of having good agricultural controls
at the point of production. Since the late 1980s, there have
emerged an increasing number of farm assurance certification schemes for primary producers. These schemes
started out focusing on food safety and traceability and
in the main have evolved into Good Agricultural Practice
(GAP) schemes that have requirements that address the social pillar of sustainability, which encompasses food safety
and food security. These schemes also now tend strongly
towards addressing the environmental pillar of sustainability but most fall short of addressing the economic pillar.
Leading international GAP schemes for combinable crops
include Genesis GAP and GLOBALG.A.P., both of these
are offered by NSF International. As indicated, there has
emerged an increasing number of certification schemes
for the grain supply chain including those for primary production on farm, through the food and animal feed supply
chains and into primary processing and manufacturing.
The leading international agricultural production certification schemes on farm include Genesis GAP and
GLOBALG.A.P. and these include on-farm crop storage
and handing requirements. The leading scheme for bulk
grain and animal feed handling is the Grain and Feeds
Trade Association (GAFTA) Trade Assurance Scheme
(GTAS). GTAS has modules addressing storage, transport
by road, waterway and sea, dockside elevators, vessel fumigation, brokers, merchants and laboratories. All three
are offered by NSF International. GLOBALG.A.P. also has
a certification scheme for animal feed manufacture.
Recently there has been increasing interest in the traceability challenges for cereal products due to being traded globally. NSF International has developed an on-line self-audit tool
for the farm to the miller to enable technical information to be
tracked and issues identified along the supply chain.
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Yukarıda belirtilen gıda güvenliği tehlikesi örnekleri, yani
Mikotoksin kirlilik, yetiştirilmekte olan bitkilere uygulanan
mahsul koruma ürünlerindeki pestisit kalıntıları ve tarlalardaki ürünlerin arasına karışan yabancı maddeler; üretim
aşamasında yapılan başarılı zirai kontrollerin önemini göstermektedir. 1980’lerin sonlarından bu yana önde gelen
üreticiler için giderek artan miktarda çiftlik güvence sertifikasyon programları geliştirildi. Bu sertifikasyon programları gıda güvenliği ve izlenebilirliği üzerine odaklandı
ve çoğunlukla İyi Tarım Uygulamaları (GAP) projelerine
dönüştü. Bu projeler özellikle gıda güvenliği ve gıda güvencesini kapsayan sürdürülebilirliğin sosyal yönüne hitap etmekteydi. Bunlar aynı zamanda bugün de sürdürülebilirliğin çevresel boyutlarına yönelmiş durumda; ancak
çoğu işin ekonomik boyutuna hitap etmekte zayıflar. NFS
International tarafından sunulan Genesis GAP ve GLOBAL G.A.P da, birleştirilebilir ürünlere yönelik önde gelen
GAP projelerine dahildir. Gösterildiği gibi gıda ve hayvan
yeminden birincil işleme ve üretim faaliyetlerine kadar,
tarladaki basit üretim biçimleri de dahil olmak üzere tahıl
tedarik zinciri için giderek artan miktarlarda sertifikasyon
programları ortaya çıkmıştır.
Önde gelen uluslararası tarımsal üretim sertifikasyon
programları Genesis GAP, GLOBALG.A.P., çiftliklerde ürün
depolama ve teslim (handing) şartlarını da kapsamaktadır.
Dökme tahıl (bulk grain) ve hayvan yemi nakliyesi için önde
gelen program ise Tahıl ve Yemi Ticaret Derneği (GAFTA)
Ticaret Güvence Programı’dır (GTAS). GTAS’ın depolama,
kara, su ve denizyoluyla nakliye, liman elevatörleri, gemi
fümigasyonu, komisyoncular, tüccarlar ve laboratuvarları
kapsayan modülleri bulunmaktadır. Bunların üçü de NSF
International tarafından verilmektedir. GLOBALG.A.P. aynı
zamanda hayvan yemi üretimi şemasına da sahiptir.
Tahıl ürünleri dünya genelinde ticari işlem gördüğü için
son zamanlarda bu ürünlerin izlenebilirliğine karşı büyük
bir ilgi vardır. NSF International, değirmencilerin tarlalarında kullanmak üzere online, öz denetimli bir araç geliştirdi.

MILLER MAGAZINE

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

Leading international schemes for primary processors, millers and manufacturers have in the main evolved
into Good Manufacturing Practice (GMP) schemes and
include British Retail Consortium (BRC) and International Food Standard (IFS). Sophisticated certification
schemes such as these will include food security controls to prevent adulteration of foodstuffs by persons
with malicious intent and non-substitution principles to
prevent food fraud. Both BRC and IFS are offered by
NSF International.

THE PLACE AND IMPORTANCE OF GRAINS
FOR MEETING THE INCREASING DEMAND
FOR FOOD
Grains have a very important role in providing the
world’s population with food. With rudimentary processing and basic cooking, grains can be eaten directly by
humans and represent sources of starch, protein oil and
sugar crucial in sustaining human life. Albeit far from fully
efficient, grains are also crucial in the diets of animals
which convert grain into an important protein element
for many human diets. Increasingly, grains will also have
an important role to play in the production of renewable
energy, such as bio-ethanol or biogas, through fermentation or anaerobic digestion technologies.

Değirmenciler bu aracı kullanarak teknik verileri ve tedarik
zinciri boyunca tanımlanan sorunları izleyebilecek.
Birincil işleyiciler, değirmenciler ve üreticiler için oluşturulan uluslararası şemalar büyük ölçüde İyi Üretim Uygulamalarına (GMP) dönüşmüştür ve bunlara İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) ve Uluslararası Gıda Standartları (IFS)
da dahildir. Bunlar gibi çok yönlü sertifikasyonu programları, kişiler tarafından kötü niyetlerle gıda ürünlerine yabancı
madde karıştırılmasını engelleme amaçlı uygulanan gıda
güvencesi kontrolünü de içermektedir. Hem BRC hem de
IFS NSF International’ın sunduğu hizmetlerdendir.

ARTAN GIDA İHTİYACINI KARŞILAMADA
TAHILLARIN YERİ VE ÖNEMİ
Tahıllar, dünya nüfusuna gıda sağlamada çok ciddi öneme
sahiptir. Tahıllar basit işleme ve temel pişirme yöntemleriyle
insanlar tarafından direkt olarak tüketilebilmekte olup; nişasta, protein yağı ve şeker gibi insan yaşamını sürdürülebilir
kılmada hayati özellikler taşıyan kaynakları da temsil etmektedir. Tahıllar aynı zamanda hayvanların beslenmesinde de
hayati önem taşır. Hayvanlar, tahılları insan beslenmesinde
de önemli olan protein elementlerine dönüştürür. Tahıllar fermantasyon ya da anaerobik sindirim teknolojileri aracılığıyla
biyo-ethanol ve biyogaz gibi yenilenebilir enerji üretiminde
de giderek daha önemli bir role sahip olacaktır.
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Hermetic Storage Systems for Maize

.............................................................................................................................................

Mısır için Hermetik Depolama Sistemi

Carl J. BERN, A. YAKUBU, Kurt A. ROSENTRATER, Tom J. BRUMM
Agricultural and Biosystems Engineering Department, Iowa State University, USA
Ziraat ve Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Iowa State Üniversitesi, ABD

“Without proper management, losses of maize stored by subsistence farmers can be 100% of the
crop. Local experts estimated that 22.4% of the 2008 maize crop in the countries of Southern and Eastern Africa was lost during storage. Losses in the Kamuli district of Uganda are estimated at 40%.The
value of postharvest losses of grain in Sub-Saharan Africa could be as much as US$ 4 billion out of a
grain production value of US$ 27 billion for 2005-07. These losses represent a huge mass of grain that
could be made available for food without use of additional land, seed, labor, water, and other inputs.”
“Geçimlik çiftliklerde depolanan mısır, uygun şekilde yönetilmezse, üründeki kayıp yüzde 100’e kadar ulaşabilir. Yerel uzmanlar Güney ve Doğu Afrika’da 2008 yılına ait mısırın yüzde 22,4’ünün depolama sırasında kaybolduğunu tahmin etmektedir. Uganda’nın Kamuli bölgesindeki kayıpların yüzde
40’ı bulduğu tahmin ediliyor. Sahra-Altı Afrika’da, toplam üretim değeri 24 milyar dolar olan tahılların,
hasat sonrası kaybolan değeri 4 milyar dolar olabilir. Bu kayıplar; ilave tarım alanı, tohum, iş gücü, su
ve diğer girdiler olmadan gıda bulunurluğu için kullanılacak yığınla tahılı temsil ediyor olabilir.”
INTRODUCTION
Maize is a preferred staple food crop for about 900 000
of the world’s poor consumers and about one third of all
malnourished children. For example, in Kenya and Tanzania, maize contributes over one-third of people’s daily
caloric intake.

GİRİŞ
Mısır, dünyadaki 900 bin fakir tüketici ve bunun üçte
birini oluşturan yetersiz beslenen çocuklar için öncelikli temel gıdadır. Mısır, Kenya ve Tanzanya’da insanların
günlük kalori alımının üçte birini karşılamaktadır.

MISIR’DA DEPOLAMA KAYIPLARI
STORAGE LOSSES OF MAIZE
On small farms, maize is harvested by hand, air dried,
and placed in storage. Drying corn to 14% moisture or less
is necessary to prevent growth of molds and fungi. Storage in a secure container can prevent losses from rats and
birds. But, Maize may be infested with insects such as
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Mısır küçük çiftliklerde elle hasat edilir, kurutulur ve depoya yerleştirilir. Mısırı yüzde 14 ya da daha az nem derecesine kadar kurutmak, küf (mantar) oluşumuna engel
olmak için yeterlidir. Güvenli bir konteynırda depolamak da
mısırın kemirgenlerden ve kuşlardan korunmasına yardımcı
olur. Mısır, hasat edilmeden önce mısır ekinbiti (Sitophilus
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maize weevils (Sitophilus zeamais) before harvest. Without
proper management, losses of maize stored by subsistence
farmers can be up to 100% of the crop. Local experts estimated that 22.4% of the 2008 maize crop in the countries
of Southern and Eastern Africa was lost during storage.
Losses in the Kamuli district of Uganda are estimated at
nearly 40% (Musoke 2010).The value of postharvest losses
of grain in Sub-Saharan Africa could be as much as US$ 4
billion out of a grain production value of US$ 27 billion for
2005-07. These losses represent a tremendous supply of
grain that could be made available for food without use of
additional land, seed, labor, water, and other inputs.

zeamais) gibi böceklerden etkilenebilir. Geçimlik çiftliklerde depolanan mısır, uygun şekilde yönetilmezse, üründeki
kayıp yüzde 100’e kadar ulaşabilir. Yerel uzmanlar Güney
ve Doğu Afrika’da 2008 yılına ait mısırın yüzde 22,4’ünün
depolama sırasında kaybolduğunu tahmin etmektedir.
Uganda’nın Kamuli bölgesindeki kayıpların yüzde 40’ı bulduğu tahmin ediliyor. Sahra-Altı Afrika’da, toplam üretim
değeri 24 milyar dolar olan tahılların, hasat sonrası kaybolan değeri 4 milyar dolar olabilir. Bu kayıplar; ilave tarım
alanı, tohum, iş gücü, su ve diğer girdiler olmadan gıda bulunurluğu için kullanılacak yığınla tahılı temsil ediyor olabilir.

HERMETİK TAHIL DEPOLAMA
OVERVIEW HERMETIC GRAIN STORAGE
Hermetic grain storage systems strive to eliminate all
exchange of gases between the inside and the outside
of a grain storage container. If the gas exchange is low
enough, living organisms such as insects within the container will deplete the oxygen and produce carbon dioxide until they die or become inactive due to the low
oxygen levels. Hermetic grain storage can be an appropriate method for many subsistence farmers. It eliminates
the need for insecticides, which are costly and often inaccessible for these farmers. Misuse of insecticides by
farmers is common and can cause health and environmental problems. If maize is dried to 14% moisture or
less, storage molds and fungi can be reduced and even
prevented. A robust container protects the maize from
birds and rodents.
Yakubu et al., 2011 have developed a procedure to estimate the time required for complete mortality of adult
maize weevils in a hermetically-sealed container filled
with maize (Figure 1). Data from extensive laboratory
tests of hermetically-stored maize at Iowa State University formed the basis for this procedure. The area within the
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Hermetik (hava geçirmez) tahıl depolama sistemleri bir
tahıl deposunun içindeki ve dışındaki tüm gaz alışverişini
ortadan kaldırmaya çalışır. Eğer gaz alışverişi yeteri kadar
düşükse, böcek gibi konteynır içindeki canlı organizmalar
oksijeni tüketirler ve ölünceye ya da düşük oksijen seviyesi dolayısıyla hareketsiz kalıncaya kadar karbondioksit
üretirler. Hermetik tahıl depolama birçok geçimlik çiftçi
için uygun metot olabilir. Hem maliyeti yüksek hem de
çiftçilerin erişiminden uzak olan böcek ilacı (Insektisid) ihtiyacını azaltabilirler. Çiftçilerin böcek ilaçlarını yanlış kullanması oldukça yaygın olmakla birlikte bu sağlık ve çevre
açısından sorunlara neden olabilir. Eğer mısır yüzde 14
ya da daha az sıcaklıkta kurutuluyorsa, depo küfü kontrol
edilebilir. Güçlü bir konteynır, mısırı kuşlardan ve kemirgenlerden koruyabilir.
2011 yılında Yakubu ve diğ., hermetik mısır konteynırlarında görülen yetişkin ekin bitinin ölümü için gereken
zamanı belirlemek için bir prosedür geliştirdi. Iowa Eyalet
Üniversitesi’nde bulunan hermetik depolardaki mısırların
laboratuvar test verileri bu prosedürün temelini oluşturdu.
Şekil 1’deki dört nokta arasını gösteren alan (10°C ile
27°C, 8 ile 16% arasında nem) Doğu Afrika çiftliklerindeki
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four points on Figure 1 (10°C
to 27°C, 8 to 16% moisture)
includes most maize storage conditions on farms in
East Africa. The graph may
be used to predict time to
100% adult weevil mortality
in any hermetic storage container. An example illustrates
the procedure: a 225-L (55gal) barrel contains 162 kg
of maize at 10% moisture
stored at 20°C, and the
maize contains 100 adult weevils per kg. Interpolating
between points (Figure 1) predicts an oxygen utilization value of 0.114 cm3 per weevil per day. On average,
weevils die when the oxygen level reaches 4%. Using
container volume, and assuming maize kernel density at
1.24 g cm-3, along with the calculated oxygen utilization
value, and assuming no leakage of oxygen into the barrel, the predicted time to 100% mortality is calculated to
be nine days.

en yaygın mısır depolama
koşullarını
göstermektedir. Bu grafik herhangi bir
hermetik depolama konteynırındaki yetişkin ekin
biti ölüm oranını yüzde
100 olarak tahmin etmede
kullanılabilir. Bu bir örnekle açıklanabilir: 225 litrelik
(55-gal) bir varil, 20°C’de
depolanmış yüzde 10 nem
içeriğine sahip 162 kg mısır taşır. Mısır, her bir kg’da
100 yetişkin ekin biti içerir. Noktaların ara değerini bularak
(Şekil 1) günde ekin biti başına 0.114 cm3’lük oksijen kullanım değeri çıkarılabilir. Ekin biti, ortalama olarak oksijen
seviyesi yüzde 4’e düştüğünde ölür. Hesaplanan oksijen
kullanım değeriyle birlikte konteynır hacmi kullanılarak,
mısır tanesi yoğunluğunun 1,24 g cm-3 olduğu varsayılarak ve varilde hiç oksijen sızıntısı olmadığı varsayılarak
yüzde 100 ölüm zamanı 9 gün olarak hesaplanır.

HERMETİK DEPOLAMA SİSTEMLERİ
HERMETIC STORAGE SYSTEMS
Postcosecha galvanized steel silos: The Postcosecha
galvanized steel silo was developed in Central America in
about 1980 for on-farm storage of grain and seed. Postcosecha (“postharvest” in Spanish) is a development program begun in Honduras in the 1980s, and has evolved
into a technology production and dissemination organization operating in Central America and elsewhere in developing countries. The Swiss Agency for Development and
Cooperation supported the original silo construction programs in El Salvador, Nicaragua, Honduras, and Guatemala where nearly 600,000 silos were built by 2008.
Postcosecha silos are built locally using simple tools,
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Postcosecha galvanize çelik silolar: Postcosecha galvanize çelik silolar, çiftliklerdeki tahılların ve tohumların
depolanması için 1980’li yıllarda Orta Amerika’da geliştirildi. Postcosecha (İspanyolca hasat sonrası) 1980’lerde
Honduras’ta başlamış bir gelişim programıdır. Program
daha sonra Orta Amerika’da ve diğer gelişmekte olan
ülkelerde, teknoloji üretimi ve yayılması organizasyonuna
dönüşmüştür. İsviçre Kalkınma Ve İşbirliği Ajansı 2008
yılına kadar 600 bin adet silo inşa edilen El Salvador, Nikaragua, Honduras ve Guatemala’da orijinal silo yapım
programlarını desteklemiştir.
Postcosecha silolar, 26 ayar (gauge) (0.7 mm) galvanize çelik levhalar ve kurşun esaslı lehimlerle basit araçlar
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26-gauge (0.7-mm) galvanized steel sheets, and leadbased solder. Grain capacities range from 180 to 1360
kg (7 to 53 bushels) (Figure 2). Joints and seams use a
5-mm fold, which is crimped and soldered for strength
and tightness. A 37-cm-diameter intake throat is built
into the top of the silo for filling and inspection. The throat
protrudes about 10 cm above the top and is fitted with
a snug-fitting removable cap. A 15-cm-diameter outlet
port for removal of grain is located with its centre 10.5
cm above the floor. It protrudes about 15 cm and is also
fitted with a snug fitting removable cap. The intake throat
and outlet port caps can be sealed with locally available
products such as tallow, grease, soft soap, beeswax, or
a bicycle tire inner tube strip.
Bulk products such as maize, beans, sorghum, rice,
wheat, barley, as well as seeds can be effectively stored
in silos. The product must be clean and dry (below 14%
moisture for maize) before being placed in the silo to prevent mold and fungal spoilage. The silo has no provision
for mechanical aeration. At the farm the silo is placed on
a 15-cm-tall wood platform in the shade, under a roof, or
inside the house. The outlet port allows small quantities
of maize to be removed as needed for food (Figure 3).
Postcosecha silos are built locally and sold to farmers
by persons called “artisans.” These artisans complete a
short course covering all elements of building and selling silos. A 159-page publication covering all technical
and business aspects of silo construction is available in
several languages (SDC 2013). Local employment and
commerce generated by silo construction is an important
benefit of the Postcosecha development program. Storing grain in a silo also allows farmers to market surplus
grain when prices are high, instead of at harvest when
prices may be at yearly lows.
If clean maize at 14% moisture or below is placed in a
silo and managed properly, losses during one year or more
of storage will be near zero. If the silo is filled with maize
and hermetically sealed, maize weevils and other insects
will be kept under control. Insecticide tablets (Phostoxin,
Detia, Quick Phos, Gastion) are also available for chemical control of insects in the silo. There is evidence that the
caps on these silos often are not sealed well enough to kill
insects due to lack of oxygen and insecticide tablets need
to be used to keep the grain insect free.
Silos have an expected life of 25 to 40 years, with
proper maintenance. A 1360-kg-capacity silo currently
sells for $145. Silos reportedly pay for themselves because of higher market process obtained for stored grain
and because they prevent storage losses, which are traditionally over 20% of the harvest.
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kullanılarak yerel olarak inşa edilir. Tahıl kapasiteleri 180
kg ile 1360 kg (7 ile 53 bushel arası) arasında değişir (Şekil 2). Güçlü ve sert olması için ek ve bağlantı yerlerinde
kıvrımlar ve lehimlenmiş 5 mm’lik katlar kullanılmıştır. 37
cm çaplı giriş ağzı, dolum ve kontrol amacıyla silonun üstüne yapılmıştır. Giriş ağız silonun yaklaşık 10 cm üstünde
yer almaktadır ve rahat oturan çıkarılabilir kapağa sahiptir.
Tahılların çıkışını sağlayan 15 cm çaplı çıkış ağzı ise
merkezi şekilde zeminden 10,5 cm yukarıya yerleştirilmiştir. 15 cm dışarıya doğru çıkıktır ve rahat oturan çıkarılabilir kapakla donatılmıştır. Giriş ve çıkış ağızları, iç yağı
(tatlow), makine yağı, yumuşak sabun, balmumu ya da
bisiklet tekerleklerindeki iç lastik şeridi gibi yöresel olarak
bulunabilecek ürünlerle kapatılabilir.
Tohumların yanı sıra mısır, fasulye, sorgum, pirinç,
buğday ve arpa gibi yığın ürünler silolarda depolanabilir. Ürünler, küf gibi bozulmalara engel olmak için siloya
yerleştirilmeden önce temiz ve kuru olmalıdır (mısır için
yüzde 14’ün altı nem). Silolarda mekanik havalandırma
için herhangi bir hüküm bulunmuyor. Çiftliklerde silolar
gölgelik yerlerde, bir çatının altında ya da ev içinde yerden 15 cm yükseklikte ahşap platformlara yerleştiriliyor.
Çıkış ağzı, gerekli olduğunda az miktarda mısırın gıda için
alınmasına da olanak sağlıyor (Şekil 3).
Postcosecha silolar, yerel olarak üretilir ve “esnaf”
denilen kişilerce çiftçilere satılır. Bu kişiler silo yapımı ve
satışına dair tüm öğeleri kapsayan kısa bir eğitim alırlar.
Silo yapımına dair tüm teknik ve ticari bilgileri içeren 159
sayfalık kitap da birkaç dilde yayımlanmaktadır. Silo yapımının yerel istihdam ve ticaret sağlaması Postcosecha
gelişim programının önemli bir parçasıdır. Silolarda tahıl
depolama; çiftçilerin ihtiyaç fazlası tahılları fiyatların daha
düşük olabileceği hasat zamanı yerine fiyatlar yükseldiği
dönemde pazarlamasına olanak tanıyor.
Eğer yüzde 14 veya daha az nem içeriğine sahip temiz
mısır siloya yerleştirilir ve uygun şekilde yönetilirse, bir yıl
ya da daha uzun süredeki depolamalarda kayıplar sıfıra
inecektir. Eğer silo mısırla doldurulur ve sımsıkı kapanırsa,
mısır ekin biti ve diğer böcekler kontrol altında tutulabilecektir. Insektist tabletler (Phostoxin, Detia, Quick Phos,
Gastion) silodaki böceklerin kimyasal kontrolü için kullanılabilir. Bu silolardaki kapakların, böcekleri öldürecek
oksijen yetersizliğini sağlayacak kadar iyi kapatılmadığına
dair kanıtlar vardır çünkü böcek öldürücülerin tahıl böceklerini özgür bırakacak şekilde kullanılması gerekmektedir.
Siloların ömrü iyi bir bakım halinde 25 ile 40 yıl arasında
değişir. 1360 kg kapasiteli silolar, 145 dolara satılmaktadır (2011). Tahıllar için sağladığı yüksek pazar süreci ve
hasat sonrası oluşan kayıpların yüzde 20’sini engellemesi,
siloların kendi kendini amorti etmesini sağlamaktadır.
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Purdue improved cowpea storage (pics) system: A
team at Purdue University has developed the Purdue Improved Cowpea Storage and is promoting its use in Western
Africa with funds from the Gates Foundation. The program
uses a triple plastic bagging system developed by entomologist Larry Murdock (Forbes, 2007). The PICS system was
developed for storage of cowpeas in West and Central Africa and the project goal is to have 50% of the farm-stored
cowpea in hermetic storage without insecticides by 2012.

Purdue börülce depolama sistemi (PICS): Purdue
Üniversitesi’nden bir grup, Purdue börülce depolama sistemini geliştirdi ve şimdi Gates Vakfı’nın fonlarıyla Batı Afrika’da
tanıtımını yapıyor. Program, entomolojist Larry Murdoch tarafından geliştirilmiş üçlü plastik çuvallama sistemini kullanıyor. PICS sistemi, Batı ve Orta Afrika’daki börülcelerin depolanması için geliştirildi. Projenin amacı ise 2012 yılına kadar,
çiftliklerde hermetik depolama ile saklanan börülce miktarını,
böcek ilacı olmadan yüzde 50’ye çıkarmak.

PICS technology uses
plastic bags to achieve
hermetic storage of
cowpeas and other
grain. Threshed cowpea grain, dried to an
appropriate
moisture
level and free of crop
debris, is placed into
50- or 100-kg capacity
high-density polyethylene bags with 80-µm
thickness. A first bag
is filled completely, but
with a 20- to 30-cm
neck, which is tied securely. Then, this bag is
surrounded by a second bag with the same thickness.
The second bag’s neck is also tied securely. Finally, these
two bags are placed in a third woven nylon or polypropylene bag used for its strength. With the third bag tied
securely, the container can be handled without bursting
the inner bags, and is readily accepted by grain handlers
who are accustomed to handling cowpea in this type of
woven bag. Figure 4 is a PICS high-density polyethylene
bag, and Figure 5 is a PICS woven outer bag. Over the
past three years, over one million bags have been produced and sold through this program. The cost for two
100-kg polyethylene bags and one outer bag averages
$3. Life is about two years. These bags can be reused
multiple times, and their life is about two years.

PICS teknolojisi, börülcelerin ve diğer tahılların
hermetik şekilde depolanması için plastik çuvallar kullanıyor. Uygun
nem seviyesinde kurutulmuş ve çöp içermeyen ayıklanmış börülce
taneleri, 50 ya da 100
kg kapasiteli, yüksek yoğunluklu, 80 µm (mikron)
kalınlığındaki
polietilen
çuvallara yerleştirilmektedir. İlk çuval tamamen
doldurulur ancak 20-30
cm’lik bağlarla güvenli
bir şekilde bağlanır. Sonra, bu çuval aynı kalınlıktaki ikinci bir çuvalla sarılır. İkinci
çuvalın ağzı da güvenli bir şekilde bağlanır. Son olarak, bu
iki çuval daha güçlü olması için seyrek dokunmuş üçüncü
bir naylon ya da polipropilen çuvala yerleştirilir. Üçüncü
çuvalın da güvenli bir şekilde bağlanmasıyla konteynırın
içindeki çuvalların yırtılmadan kullanılması sağlanmış olur.
Bu sayede börülceler, bu tip dokunmuş çuvallarda ürün
işlemeye alışkın tahıl işleyicileri tarafından da kolayca kabul edilebilir. Şekil 4’te PICS yüksek yoğunluklu polietilen
çuval, şekil 5’te ise PICS dış dokuma çuvalı gösterilmektedir. Son üç yılda, bu program aracılığıyla bir milyonun
üzerinde çuval üretilmiş ve satılmıştır. 100 kg’lık iki polietilen çuvalın ve bir dış çuvalın ortalama maliyeti 3 dolardır,
ömrü ise 2 yıldır.

GrainPro ultra-hermetic bags: GrainPro Inc. of Concord, Massachusetts, USA manufactures and markets
an extensive line of ultra-hermetic bags designed to
achieve hermetic storage conditions. The bags are used
to store a wide variety of agricultural commodity products and also many types of seeds, and are marketed
worldwide.

GrainPro ultra-hermetik çuvallar: ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Concord şehrinde bulunan GrainPro
Inc. hermetik depolama koşullarını yerine getirmek için
ekstra geniş ultra-hermetik çuvallar üretip pazarlamaktadır.
Çuvallar çok çeşitli tarımsal ürünleri ve çok sayıda tohumu
depolamak ve dünya genelinde pazarlamak için kullanılmaktadır.

The SuperGrainbag IIITM is a type suitable for use by
the small farmer to store maize on the farm. It is available
with capacities of 30 to 100 kg of maize. Besides maize,
it is applicable for coffee, rice paddy, milled rice, sor-

SuperGrainbag IIITM ise küçük ölçekli çiftliklerde mısır
depolamak için kullanmaya uygun bir tiptir. 30-100 kg’lık
mısır kapasitesi vardır. Mısırın yanı sıra, aynı zamanda
kahve, çeltik, pirinç, sorgum, darı, soya fasulyesi, buğ-
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ghum, millet, soybeans, wheat, cocoa, beans, peas, lentils, and all types of seeds. Product
is placed in the 78-µm multilayer
polyethylene bag (which has a proprietary barrier layer that makes its
permeability to oxygen far lower
than polyethylene alone). It uses a
two-track zipper and is sealed using a zipper slider. The sealed bag
is then placed in a protective woven
outer bag (Figure 6). The SGB IIITM
membrane has an oxygen transmission rate of 4.28 cm3m-2day-1
and a water vapor permeability of
2.14 g cm-2day-1. The 70-kg bag
costs $2.50 + shipping in 200-bag
lots (GrainPro 2013). Outer protective bags cost about
$1US. Maize can be stored for up to two years in a storage cycle. With careful use, the bag will last for about five
cycles. Punctures can be repaired with tape.

day, kakao, fasulye, mercimek ve tüm tohumlar için
uygulanabilir. Ürün, oksijen geçirgenliği polietilenden çok daha az
olan özel bir bariyer tabakası ile
kaplı 78 mikronluk polietilen çuvallara yerleştirilir. Çuval, çift taraflı fermuara sahiptir ve fermuar
sürgüsüyle kapatılır. Yalıtılmış çuvallar daha sonra koruma amaçlı
bir dış dokuma çuvalı (Şekil 6)
içerisine yerleştirilir. SGB IIITM
kaplama, 4.28 cm3 2-2 gün-1’lik
oksijen geçiş hızına ve 2.14 g
cm-2 gün-1’lik su buharı geçirgenliğine sahiptir. 70 kg’lık çuval
maliyeti 2,50 dolardır ve 200 çuvallık partiler halinde sevkiyat yapılır (GrainPro 2013). Dış
koruyucu çuvalın yaklaşık maliyeti 1 Dolardır. Mısır, bir
depolama döngüsünde iki yıla kadar saklanabilir. Dikkatli kullanımla çuvallar beş döngü dayanabilir ve yırtıklar
bantla tamir edilebilir.

Recycled plastic containers: Used containers are
readily available at low prices in markets in sub-Saharan
Africa. One common type of plastic container originally
contains edible oil (Figure 7). Used 10-L plastic oil containers like the one in Figure 7 are available in Kamuli,
Uganda for US$1 each. They will hold approximately 7-8
kg of maize. In order to test the concept of using recycled
edible oil containers for hermetic maize storage; an experiment was conducted to compare 10-L hermeticallysealed containers and identical containers with screen
caps. Weevil-Infested maize was purchased in the local

Geri Dönüşümlü Plastik Konteynırlar: İkinci el konteynırlar Sahra Altı Afrika’da uygun fiyata bulunabilir. İlk
başlarda yemeklik yağ konteynırı olarak kullanılan plastikten yapılmış konteynırlar, yaygın şekilde kullanılır (Şekil 7).
Şekil 7’deki gibi kullanılmış 10 litrelik plastik konteynırlar,
Uganda’nın Kamuli bölgesinde her biri 1 dolara bulunmaktadır ve 7,74 kg’lık mısır alabilmektedirler. Hermetik
mısır depolamada geri dönüşümlü yemeklik yağ konteynırının kullanımını test etmek için 10 litrelik hermetik
konteynırlar ve eş konteynırlar yüzey kapaklarıyla birlikte

market and stored in the 10-L used but cleaned, edible oil
containers under two conditions: (1) hermetically sealed
(airtight) and (2) open to air infiltration but closed to insect
migration into or out of the container (via the screens).
Three containers at each condition were stored at ambient temperature (approximately 22C) for four weeks.

karşılaştırılmıştır. Yerel pazardan ekin biti bulaşmış mısır
alınmış ve 10 litrelik, temizlenmiş yemeklik yağ konteynırlarında iki koşulda depolanmıştır: (1) hermetik-kapalı
(hava geçirmez) ve (2) hava filtrelemeye açık ancak konteynır içinde ve dışında böcek yerleşimine kapalı. Her iki
durumdaki üç konteynır, oda sıcaklığında (yaklaşık 22C)
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The weight, quality characteristics
and degree of infestation (live and
dead insects) were determined before and after storage.
After four weeks of storage, the total number of adult weevils more than
doubled in the hermetically sealed
containers and increased by more
than four times in the open containers (Figure 8). However, the hermetically sealed containers resulted in
100% adult weevil mortality. In the
open containers, approximately 50%
of the weevils were alive and actively
feeding on the maize, which resulted in significant quality
deterioration compared to hermetic storage.

dört hafta boyunca depolandı. Ağırlığı, kalite özellikleri ve istila derecesi
(canlı ya da cansız böcekler) depolamadan önce ve sonra ölçüldü.Dört
haftalık depolamadan sonra yetişkin
ekin bitlerinin toplam sayısı hermetik
konteynırlarda ikiye katlanmış, açık
konteynırlarda (Şekil 8) ise dört katına
çıkmıştır. Ancak, hermetik konteynırlar erişkin ekin biti noktasında yüzde
100 ölüm oranıyla sonuçlanmıştır.
Açık konteynırlarda, ekin bitlerinin
yüzde 50’si canlıdır ve aktif şekilde
mısırdan beslenmektedirler. Bu da
hermetik depolara kıyasla ciddi kalite
bozulması anlamına gelmektedir.

KEMİRGEN PROBLEMLERİ
RAT PROBLEMS
Even though bags can be effective at controlling insect infestations, maize stored in bags may be subject
to damage by rats. Figure 9 shows a maize storage bag
in Zimbabwe with a hole made by rats. The rat problem
was solved by placing the bag containing maize inside a
plastic barrel.

Çuvallarda depolanan mısır, kemirgenlerden zarar görebilir. Şekil 9, Zimbabwe’deki mısır depolama çuvallarındaki deliklerin kemirgenler tarafından açıldığını gösteriyor.
Kemirgen problemi, mısır dolu çuvallar plastik varillere
konarak çözüldü.

DEPOLAMA MALİYETİNİ HESAPLAMA
ESTIMATING STORAGE COSTS
Table 1 summarizes capacities, costs, and life estimates
for the four storage systems discussed. The last column
shows storage cost in dollars per metric ton per year,
based only on original container cost. By this measure,
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Tablo 1, ele alınan dört depolama sistemini kapasite,
maliyet ve kullanım ömrü açısından özetlemektedir. Son
sütun, orijinal konteynır maliyetinden yola çıkarak yıllık depolama maliyetini dolar/ton cinsinden göstermektedir. Bu
ölçüm, Postcosecha çelik siloların diğer sistemlere kıyasla

MILLER MAGAZINE

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

the Postcosecha Steel Silo has the least cost and, in fact,
costs only 6 to 37 % of the other systems. There is a huge
investment initially, but then the container will probably last
beyond the working life of the farmer. Because of this long
life, a market for used silos may devolop. Costs for the two
bag systems ($12 to $15 per metric ton per year) depend
heavily on the assumed life of the bags, which relies on
proper management. In spite of its low purchase price, low
capacity drives up the cost of the recycled oil container to
between 3 and 16 times the other costs.

sadece yüzde 6-37 oranında daha az maliyete sahip olduğunu göstermektedir. Başlangıçta büyük bir yatırımdır ancak sonrasında konteynırlar muhtemelen çiftçinin çalışma
ömrünün ötesine geçer. Bu uzun ömürlülük yüzden ikinci
el silolar satan işletmeler de çalışmaya devam eder. 2 çuvallama sisteminin (yılda ton başına 12-15 dolar) maliyeti
ise, çuvalların varsayılan ömrüne bağlıdır; bu da uygun bir
yönetime dayanır. Düşük satın alma fiyatına rağmen düşük
kapasite, geri dönüşümlü yağ konteynırının maliyetini diğerlerine göre 3-16 kata kadar artırır.

Postcosecha galvanized steel silos, the Purdue triplebagging system, Grain Pro membrane bags, and Recycled plastic food containers are all in use for storage of
maize on subsistence farms. Original cost and life vary
considerably among the four. With proper management,
all should be able to provide effective grain storage and
resulting control of insects.

Postcosecha galvanize çelik silolar, Purdue üçlü çuvallama sistemi, GrainPro membran çuval ve geri dönüşümlü plastik gıda konteynırları, geçimlik çiftliklerde mısır
depolamada kullanılmaktadır. Ürünlerin asıl maliyeti ve
ömrü, dördü arasında önemli değişiklikler göstermektedir.
Doğru bir yönetimle hepsi etkili tahıl depolama ve böcek
kontrolü sağlayabilmektedir.

References – Kaynaklar:
1. Forbes, B. 2007. Gates Foundation funds Purdue effort to protect food, enhance African economy. Purdue University. http://www.entm.purdue.edu/
news/murdock_gates.html. Examined 6 Nov 2010.
2. GrainPro. 2013. GrainPro SuperGrainBags. Available at http://www.grainpro.com Examined 25 May 25, 2013.
3. SDC 2013. Agriculture and food security network.
4. Yakubu, A., C. Bern, J. Coats, T. Bailey. 2011. Hermetic on-farm storage for maize weevil control in East Africa. Africa Journal of Agricultural Research 6(14): 3311-3319.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

August • Ağustos 2015

81

INTERVIEW • RÖPORTAJ

Alapala Makina
Görkem ALAPALA:
“We were very pleased by
the interest shown by a
large number of visitors”
.........................................................................

“Çok sayıda
ziyaretçiden ve
gösterdikleri ilgiden
memnunuz”
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“Alapala has been in the forefront for the manufacture of plant and machinery for the grain
milling industry for over 60 years and a regular
supporter and exhibitor at IDMA. We were very
pleased by the interest shown by a large number of visitors, who had the chance to take a
look at our advanced, highly innovative technological solutions. The significant turnout of international visitors to our stand was of particular importance. There was a proper and positive
balance between the exhibitors and visitors.”
“Alapala olarak 60 yılı aşkın bir süredir tahıl öğütme endüstrisi için tesis ve makine üreten lider firmalardan biriyiz ve İDMA’nın da düzenli bir destekçisi ve katılımcısıyız. İDMA’da bizim gelişmiş,
son derece yenilikçi teknolojik çözümlerimizi
inceleme fırsatı yakalayan çok sayıda ziyaretçinin gösterdiği yoğun ilgiden oldukça memnunuz.
Standımıza, uluslararası ölçekte ciddi miktarda
ziyaretçinin gelmiş olması da özellikle önemliydi.
Katılımcılar ve ziyaretçiler arasından, doğru ve
olumlu bir denge söz konusuydu.”
MILLER MAGAZINE
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We continue our conversations with the leading exhibitors of the exhibition after IDMA 2015. This month’s guest
is Görkem Alapala, Vice Chairman of Alapala Machine
Industry & Trade Inc. which is one of the leaders in milling technologies. Having the most interesting booths of
IDMA 2015 Exhibition, Alapala had one of the companies
drawing great attention of visitors during the four-day exhibition. Thousands of visitors from around the world had
chance to examine the latest technologies and innovations of the company in Alapala’s comfortable and high
equipped booth .

İDMA 2015 sonrası fuarın önde gelen katılımcılarıyla söyleşilerimize devam ediyoruz. Bu ayki konuğumuz değirmen teknolojileri sektörünün en büyükleri arasında yer
alan Alapala Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Görkem Alapala. İDMA 2015
Fuarı’nın en ilgi çekici stantlarından birine ev sahipliği yapan Alapala, 4 günlük fuar süresince ziyaretçilerden yoğun ilgi gören firmalardan biriydi. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçi, Alapala’nın oldukça konforlu
ve donanımlı standında, firmanın en son teknolojilerini ve
yeniliklerini inceleme fırsatı yakaladı.

Stating that they were very pleased by the interest shown
during the exhibition, Görkem Alapala, Vice Chairman of
Alapala Machine gives us information about their R&D studies, new plant investments and targets in our conversation
about IDMA and Alapala Machine; and he gives a message
that they will present to visitors their latest technologies at
the next IDMA. We take the details from Görkem Alapala.

Fuar süresince gördükleri ilgiden oldukça memnun kaldıklarını belirten firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Görkem Alapala, İDMA ve Alapala Makina merkezli söyleşimizde, Ar-Ge çalışmaları, yeni tesis yatırımları ve hedefleri
hakkında bilgiler veriyor ve bir sonraki İDMA’da ziyaretçilerin
karşısına yepyeni teknolojileriyle çıkacaklarının mesajını veriyor. Konuyla ilgili ayrıntıları Görkem Alapala’dan alıyoruz.

Mr. Alapala, first of all, could you share your ideas
about IDMA 2015 with us? What do you think about
IDMA 2015 in terms of both exhibitors and visitors?
Alapala has been in the forefront for the manufacture of
plant and machinery for the grain milling industry for over
60 years and a regular supporter and exhibitor of IDMA.
We were very pleased by the interest shown by a large
number of visitors, who had the chance to take a look at
our advanced, highly innovative technological solutions.
The significant turnout of international visitors to our
stand was of particular importance. There was a proper
and positive balance between the exhibitors and visitors.

Görkem bey, öncelikle İDMA 2015 Fuarı’yla ilgili genel
düşüncenizi alabilir miyiz? Gerek katılımcı gerekse ziyaretçi bazında İDMA 2015 sizce nasıldı?
Alapala olarak 60 yılı aşkın bir süredir tahıl öğütme endüstrisi
için tesis ve makine üreten lider bir firmayız ve İDMA’nın da
düzenli bir destekçisi ve katılımcısıyız. İDMA’da bizim gelişmiş, son derece yenilikçi teknolojik çözümlerimizi inceleme
fırsatı yakalayan çok sayıda ziyaretçiden ve gösterdikleri ilgiden oldukça memnunuz. Standımıza, uluslararası ölçekte
ciddi miktarda ziyaretçinin gelmiş olması da özellikle önemliydi. Katılımcılar ve ziyaretçiler arasından, doğru ve olumlu
bir denge söz konusuydu.

In short, to build new relationships, to strengthen existing
ones as well as the chance to discuss and learn more

Kısacası yeni ilişkiler kurmak, mevcut ilişkileri güçlendirmek,
bunların yanı sıra sektörümüzdeki yeni ürünler ve en son
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about new products in our industry, the latest technology
and anticipating future trends and innovations… These
were the benefits of the exhibition.

teknolojiler hakkında daha fazla şey öğrenmek ve tartışmak,
gelecekteki eğilimler ve yenilikler hakkında öngörü sahibi olmak… Bütün bunlar fuarın sağladığı katkılar.

You exhibited with a quite special booth at IDMA 2015.
Could you tell us about your booth design, concept and
the message that you would like to give with this booth?
The concept of our stand was to give our visitors an open
space to freely move within our stand to see our machines that we exhibited. We incorporated a large area
for our visitors to comfortably have a rest and to have refreshments while discussing with our professional team.
The main message we wanted to portray was openness
and confidence to our visitors, very much in line with how
we work with our clients.

İDMA 2015’e çok özel bir standla katılım gösterdiniz.
Bize standınızın tasarımı, konsepti ve bu tasarımla
vermek istediğiniz mesajı anlatır mısınız?
Standımızın konsepti, ziyaretçilerimize, hem standımızı
gezerken sergilediğimiz makineleri rahatlıkla görebilecekleri açık bir alan sağlayacak hem de bir ev havasının
rahatlatıcı etkisini verecek şekilde tasarlanmıştı. Böylece
ziyaretçilerimiz bir yandan makineleri rahatlıkla yakından
inceleme ve ekibimizle görüşme imkanı bulurken bir yandan da dinlenirken bir şeyler yiyip içebilme rahatlığı yaşadılar. Vermek istediğimiz mesaj ise açıklık ve güvendi;
tıpkı onlarla çalışma şeklimiz gibi…

You organized various events at your booth during the
exhibition. Could you tell us about that? For instance;
the harp performance…
Yes... Harp music has an effect of soothing and relaxation; we wanted to create this aura for our visitors away
from hectic exhibition environment. We wanted them to
enjoy our stand and its offerings. Also we have invited
our guests for a special dinner, which also had music
entertainment.

Fuar süresince standınızda çeşitli etkinlikleriniz de
oldu. Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Örneğin
arp dinletiniz gibi…
Evet... Arpın sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkisi var. Biz
de ziyaretçilerimizi, fuarın yoğun ortamından bir nebze olsun uzaklaştıracak bu atmosferi yaratmak; standımızın ve
ikramlarımızın tadını çıkarmalarını sağlamak istedik. Bunun
yanı sıra ziyaretçilerimizi müzik dinletisinin de olduğu özel bir
akşam yemeğine davet ettik.

Could you give us some information about the technologies and innovations you exhibited during the
exhibition? What technology of you had interest from
visitors mainly?
I think all the visitors were looking forward to visiting our
stand to see what we have developed and offered to
the market. Being on the forefront of technology in our
field, we are continuously developing new technologies
and systems. It will take a long time for me to go into
the innovations and intricacies of the machines that we
displayed but let me assure you that all the machines
displayed have innovations and features which were
not there previously. We also had completely new machines.

Biraz da fuarda sergilediğiniz teknolojiler ve yenilikler
hakkında bilgi verir misiniz? Ziyaretçilerden özellikle
hangi teknolojilerinize daha çok ilgi vardı?
Sanırım bütün ziyaretçiler, bizim geliştirdiklerimizi ve pazara sunduklarımızı görmek için standımızı ziyaret etmeyi dört gözle bekliyordu. Alanımızda, teknolojimizle ön
planda olmak için sürekli yeni teknolojiler ve sistemler
geliştiriyoruz. Fuarda sergilediğimiz makinelerin yeniliklerini ve inceliklerini anlatmak çok uzun bir zamanımı alacaktır, ancak sergilediğimiz tüm makinelerin daha önce
orada görülmemiş yenilikleri ve özellikleri olduğundan
emin olabilirsiniz. Ayrıca tamamen yeni makinelerimiz de
vardı.

Could you give us some information about Alapala’s
R&D studies, after sale service, its budget and studies
about training?
As I have mentioned earlier, Alapala is on the forefront
of technology in our sector. We are continuously developing our technology to remain in the forefront. This
can only be achieved by having a thorough knowledge
of current market demands, globally and to translate
them into the expectations of our plant and machinery,
a good and effective R&D department. We have an adequate R&D budget above our industry standard. We
are further investing in a new state of the art manufacturing plant.

Alapala’nın gerek Ar-Ge gerekse satış sonrası hizmet
ve eğitimle ilgili bütçesi ve çalışmaları hakkında da bilgi verir misiniz?
Daha önce belirttiğim gibi Alapala, sektörümüzde teknolojisiyle ön planda yer alan bir firmadır ve bu şekilde ön
planda kalabilmek için de teknolojimizi sürekli geliştiriyoruz. Bunu da ancak küresel ölçekte mevcut pazardaki
talepleri bilen ve bunları tesislerimize ve makinelerimize
beklentiler doğrultusunda aktaran iyi ve etkili bir Ar&Ge
departmanıyla gerçekleştirmek mümkündür. Biz de endüstrimizin standartlarının üzerinde, yeterli derecede bir
Ar&Ge bütçesine sahibiz. Ayrıca son teknoloji içeren bir
üretim tesisine de yatırım yapmaktayız.
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After sales and training are a vital part of Alapala day in
and day out and we are continuously improving them.

Satış sonrası hizmetler ve eğitimler ise Alapala’nın hayati birer
parçası ve bunları da her gün geliştirmeye devam ediyoruz.

What areas do you focus on in R&D studies about your
technologies or what are your focal points in your new
technologies?
We continuously invest in R&D as it is our backbone. This
involves not only developing new technologies and machine improvements but also the manufacturing process,
qualified and experienced personnel.

Teknolojilerinizle ilgili Ar-Ge çalışmalarınızda hangi
konulara ağırlık veriyorsunuz ya da yeni teknolojilerde
odak noktanız nedir?
Belkemiğimiz olan Ar&Gr’ye sürekli olarak yatırım yapıyoruz. Bu da yalnızca yeni teknolojiler geliştirmeyi ve makine
iyileştirmelerini kapsamıyor; üretim sürecini, kalifiye ve deneyimli personeli de kapsıyor.

The next IDMA Exhibition is in 2018. Are we going to
see new technologies at Alapala’s booth in 2018? Do
you have any claim like this?
Certainly you will see new technologies particularly in our
machines. Every day is a challenge for us to remain in
the forefront and to develop new technologies to benefit
our clients and the industry on the whole.

Bir sonraki İDMA Fuarı 2018’de. 2018’de Alapala’nın
standında yeni teknolojiler görebilecek miyiz? Bu konuda bir iddianız var mı?
Kesinlikle yeni teknolojiler göreceksiniz; özellikle de makinelerimizde. Her yeni gün; lider kalabilmek, müşterilerimizin ve
bütün endüstrimizin faydalanacağı yeni teknolojiler geliştirebilmek için çalışıyoruz.

Could you give us some information about your share
in global milling industry and your structuring in the
world?
We are currently in over 90 countries of the world and
are rated as one of the top companies in the world in our
sector. Our intention is to be present in more countries
with the same Alapala quality and service or even better
as time goes by.

Biraz da dünya değirmencilik sektöründeki payınız ve
dünya genelindeki yapılanmanızla ilgili bilgi verir misiniz?
Şu anda dünya genelinde 90’dan fazla ülkede yer alıyoruz ve sektörümüzde, dünyanın önde gelen şirketlerinden
biri olarak görülüyoruz. Amacımız, Alapala kalitesinde ve
servisinde istikrarı koruyabilmek, hatta zaman ilerledikçe
daha da iyisiyle daha çok ülkede var olabilmektir.

Finally, can we learn about Alapala’s targets and plans
for the upcoming period? Targets in terms of both
market and technology development…
Part of this question is already answered in your previous
question. But specifically, we want to be present in 150
countries of the world by 2019. This is ambitious but I feel
with my team this is achievable. As I mentioned before,
we are currently building our newest manufacturing facility and R&D Centre. Once it is completed, we will have
better sources for productivity and development.
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Son olarak Alapala’nın önümüzdeki süreçteki hedef ve
planlarını öğrenebilir miyiz? Gerek pazar hedefi gerekse teknoloji geliştirme noktasındaki hedefleri…
Hedeflerimizden bazılarını bir önceki sorunuzun yanıtında
açıkladım zaten. Ancak daha spesifik olarak 2019 yılına
kadar 150 ülkede yer almak istediğimizi söyleyebilirim. Bu
iddialı bir istek ama bunun ekibimle birlikte başarılabilir
olduğunu hissediyorum. Ayrıca az önce de bahsettiğim
gibi şuanda en yeni tesisimizi ve Ar&Ge merkezimizi inşa
ediyoruz. Bu projemiz tamamlandığında, üretkenlik ve
gelişim adına çok daha iyi kaynaklara sahip olacağız.
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Vadeli İşlem ve Emtia Piyasaları Uzmanı
contact@zaferergezen.com

Decline expectation in
wheat market and Chine
Economy Period
...............................................................

Buğday Piyasasında
Düşüş Beklentileri ve
Çin Ekonomisi Dönemi

“We can say that wheat prices are on the horizontal band again. While there are concerns about
production, it seems that there are also serious deteriorations about demands. Not only production
and demand expectation but also exchange movements in glonal markets and especially Chinabased economic developments are effective on markets.”
“Buğday fiyatının yeniden yatay bir banda geri döndüğünü söyleyebiliriz. Bir taraftan üretim ile ilgili
endişeler varken, diğer taraftan talep ile ilgili beklentilerde ciddi bir bozulma görülüyor. Sadece üretim ve talep beklentileri değil, küresel piyasalardaki kur hareketleri ve özellikle Çin kaynaklı ekonomik
endişeler de piyasada etkili oluyor.”
July wasn’t very positive for wheat. Rise which started
at the end of June gave place to sales. Fluctuations in
this period reached to 20 percent. Sharp fluctuations in
such a short period cause serious uncertainty for investors. We can say that wheat prices are on the horizontal
band again. While there are concerns about production,
it seems that there are also serious deteriorations about
demands. As I mentioned before, these months are that
serious activities are seen in wheat market. Forecast
reports for the new season determines the new price
trends of wheat prices. However it is possible to say
that this year’s price movements are more uncertain.
At least, a price trend has not been formed yet. Price
movements starting at the beginning of May and June
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Temmuz ayı buğday için pek olumlu geçmedi. Haziran
sonunda başlayan yükseliş, Temmuz ayı başında yerini
satışlara bıraktı. Bu süreçteki dalgalanma yüzde 20'ye
ulaştı. Bu kadar kısa süre içerisinde yaşanan sert dalgalanma, yatırımcılar için de ciddi belirsizliklere yol açıyor.
Buğday fiyatının yeniden yatay bir banda geri döndüğünü söyleyebiliriz. Bir taraftan üretim ile ilgili endişeler
varken, diğer taraftan talep ile ilgili beklentilerde ciddi bir
bozulma görülüyor. Daha önce belirttiğim gibi bu aylar,
buğday piyasasında ciddi hareketlerin görüldüğü bir dönemdi. Yeni sezona yönelik tahmin raporları, buğday fiyatının yeni fiyat trendini belirliyor. Fakat bu seneki fiyat
hareketlerinin daha belirsiz olduğunu söylemek mümkün,
en azından bir fiyat trendi henüz oluşmadı. Mayıs ve Ha-
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became larger in July. Wheat price reduced below this
band by not staying above 540 cent/bushel. Not only
production and demand expectation but also exchange
movements in global markets and especially Chinabased economic developments are effective on markets.
US dollar’s gaining value creates a selling pressure on
wheat price. Price advantage against regions like North
Africa and Middle East where wheat demand is high can
be lost. Thus, selling pressure on prices increases. In
addition, concerns about Chinese economy influence
wheat demand because China covers nearly 18 percent
of global wheat production. 40 percent of global wheat
stocks are in China. The concern that wheat stocks may
be decreased when Chinese economy deteriorates is
another factor creating selling pressure on prices. A
selling pressure like this was seen in cotton market in
the past. Finally, due to El Nino, estimates for wheat
production are stated to change. Especially In Australia,
there are concerns about that yields can be reduced.
Due to hot weathers in Europe, all the expectations can
be reduced also. However, a serious change is not seen
in estimates.

PRICES REDUCE IN TURKEY
In Turkey, prices started to reduce. Although intervene purchase price was higher than the previous year,
it seems that selling pressure increased. As prices were
high due to the drought last year, intervene price was
not announced. İntervene purchase price of Anatolian
red hard bread wheat numbered 2 was determined as
862 TL per ton for 2015. TMO had determined the selling price of Anatolian red hard bread wheat as 960 TL/
Ton in November. Wheat production increases in 2015.
According to the estimates of Turkish Grain Board (TMO),
wheat production is expected to reach 22,5 million tons
with an increase of 18 percent in comparison to the previous year. Although wheat price is reduce in global markets last year, it remained high in Turkey. As a result an
anomaly appeared; however this anomaly started to improve lately and local prices reduce. That the production
increased this year is an important factor on this. While
wheat prices reduce in the region including Turkey prices’
being more increased cannot be expected in the country.
It is not possible to say that still the reduction is not very
high. It is possible to say that together with the new season products, selling pressure increased.

CHINESE ECONOMY DETERMINE
THE MARKET
According to estimation report announced by US Department of Agriculture (USDA), production amount increased 410 thousand tons in comparison to the previous month and increased to 721, 96 million tons. While
the reduction is 5,18 million tons in comparison to the
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ziran aylarında yaşanan fiyat hareketleri, Temmuz ayında
daha büyük bir boyutta yaşandı. Buğday fiyatı, yine 540
cent/bushel seviyesinin üzerinde kalamayarak bu bandın
altına geriledi. Sadece üretim ve talep beklentileri değil,
küresel piyasalardaki kur hareketleri ve özellikle Çin kaynaklı ekonomik endişeler de piyasada etkili oluyor. ABD
dolarının değer kazanması, buğday fiyatı üzerindeki satış
baskısının artmasına yol açıyor. Özellikle buğday talebinin
yüksek olduğu Kuzey Afrika ve Ortadoğu gibi bölgelere
karşı fiyat avantajı kayboluyor. Bu nedenle fiyatlar üzerindeki satış baskısının arttığı görülmektedir. Bunun yanı
sıra Çin ekonomisine yönelik endişeler de buğday talebini etkileyen bir unsur olarak görülüyor. Çünkü Çin dünya
buğday üretiminin yaklaşık yüzde 18'ini karşılıyor. Küresel
buğday stoklarının ise yüzde 40'ı Çin'de bulunuyor. Çin
ekonomisindeki bozulma ile beraber buğday stoklarının
azaltılabileceğine yönelik endişeler, fiyatlar üzerinde satış
baskısına yol açan diğer bir etkendir. Daha önce pamuk
piyasasında buna benzer bir satış baskısı yaşanmıştı. Son
olarak ise El Nino nedeniyle buğday üretimine yönelik tahminlerin değişebileceği belirtiliyor. Özellikle Avustralya'da
rekoltenin azalabileceğine yönelik endişeler var. Avrupa
genelinde yaşanan sıcak havalar nedeniyle üretim beklentileri düşebilir. Fakat henüz üretim tahminlerinde ciddi
bir değişim görülmüyor.

TÜRKİYE’DE FİYATLAR GERİLİYOR
Türkiye'de ise fiyatlar gerilemeye başladı. Müdahale
alım fiyatının önceki seneye göre yüksek açıklanmasına
rağmen, satış baskısının arttığı görülüyor. Geçen sene
yaşanan kuraklık sonrası fiyatların yüksek olmasından
dolayı destekleme alım fiyatı da açıklanmamıştı. 2015 yılı
için 2 no.lu Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday müdahale alım fiyatı ton başına 862 TL olarak belirlendi. TMO
Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğdayın Kasım ayı satış
fiyatını 960 TL/Ton olarak belirlemişti. Zaten 2015 yılında buğday üretimi artıyor, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
tahminlerine göre buğday üretiminin geçen yıla göre %18
artışla 22,5 milyon tona ulaşması bekleniyor. Ayrıca geçen yıl küresel piyasalarda buğday fiyatı gerilemesine rağmen, Türkiye'de yüksek kalmıştı. Bu nedenle bir anomali
ortaya çıkmıştı ancak bu anomali son dönemde düzelme
eğilimine girdi ve yerel fiyatlar geriliyor. Bunda öncelikle
üretimin bu yıl yeniden artış göstermesi önemli bir etken.
Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bölgede buğday fiyatında gerileme yaşanırken, ülke içerisinde fiyatların uzun
süre yüksek kalması beklenemezdi, ki halen fiyatlardaki
gerilemenin çok yüksek olduğunu söylemek mümkün değil. Yeni sezon ürünlerinin piyasa gelmesi ile beraber, satış
baskısının arttığını söylemek mümkün.

ÇİN’İN EKONOMİSİ PİYASAYI BELİRLİYOR
ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) yayınladığı tahmin raporuna göre üretim miktarı önceki aya göre 410 bin ton
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previous year, there is an increase of 64,02 million tons in
comparison to 2012.
There is a serious increase in end of stocks. Wheat
stocks are expected to reach 219,81 million tons by increasing 17,41 million tons. This increase is caused by
Chine. Estimates that wheat consumption would decrease in China influenced estimates negatively. As I
mentioned before, along with the deterioration in Chinese
economy, wheat demands are expected to reduce. It is
estimated that wheat consumption in China is estimated
to reduce to 116,5 million tons. This means 16,3 million ton decrease in comparison to the previous years.
Thinking that the largest wheat import does not exceed
10 million tons, the size of decreased production can be
comprehended properly. China will produce 16,8 percent
of global wheat production itself. 35,3 of world stocks are
owned by China. Thus, any slowdown in Chinese economy can inevitably reflect upon global wheat demand. The
world’s biggest wheat producers will be Europe, China
and India. Nearly half of the global wheat production will
be realized in these regions. These three regions are also
the most wheat consuming places. However, more consumption means more import due to production. North
Africa, Middle East and southeastern Asia are the top
wheat importers.

IGC DECREASED ITS FORECAST
4 MILLION TONS
International Grain Council (IGC) decreased its wheat
production forecasts to 711 million tons by reducing it
4 million tons. Monthly fluctuations continue. Whereas,
serious fluctuations are not expected after new season
expectations for wheat production are announced. However, this year, due to weather conditions and fluctuations
in global economies influence production estimates. End
of stocks will reduce to 196 million tons by decreasing
4 million tons in comparison to the previous year. IGC
expects decrease in end of stocks in the same rate with
decrease in production. In another word, any change in
demands is not expected. That there is no change in demands causes the prices to be more predictable. However, it should be stated that end of stocks should point
to an increase of 25 million tons in 2012.

artış gösterdi ve 721,96 milyon tona yükseldi. Önceki yıla
göre düşüş 5,18 milyon ton olurken, 2012 yılına göre ise
64,02 milyon ton artış yaşandı. Dönem sonu stoklarında
ise ciddi bir artış söz konusu. Buğday stoklarının 17,41
milyon artarak 219,81 milyon ton olması bekleniyor. Bu
artışın tamamı ise Çin'den kaynaklanıyor. Çin'de buğday
tüketiminin azalacağına yönelik beklentiler, tahminleri de
etkilemiş oldu. Daha önce belirttiğim gibi Çin ekonomisinin bozulması ile beraber buğday talebinin azalması
bekleniyor. Çin’de buğday tüketiminin 116,5 milyon tona
gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu ise önceki tahminlere göre
16,3 milyon tonluk bir düşüş demek! Dünyadaki en büyük
buğday ithalatının 10 milyon tonu aşmadığı düşünülürse,
tüketimdeki azalışın boyutu çok daha iyi anlaşılacaktır.
Çin, dünya buğday üretiminin yüzde 16,8'sini tek başına tüketecek. Dünya buğday stoklarının ise yüzde 35,3'ü
Çin'in elinde bulunuyor. Bu nedenle Çin'in ekonomisindeki yavaşlamanın, küresel buğday talebine olumsuz yansıması kaçınılmaz oluyor. Yeni sezonda dünyanın en büyük
buğday üreticileri Avrupa, Çin ve Hindistan olacak. Dünyadaki buğday üretiminin nerdeyse yarısı bu üç bölgede
gerçekleştirilecek. Bu üç bölge, aynı zamanda buğday tüketiminin en çok olduğu bölgeler. Fakat daha fazla tüketim, üretimden dolayı daha fazla ithalat anlamına gelmiyor.
En fazla buğday ithalatının yine Kuzey Afrika, Ortadoğu
ve Güneydoğu Asya tarafından yapılacağı tahmin ediliyor.

IGC TAHMİNİNİ 4 MİLYON TON DÜŞÜRDÜ
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), buğday üretim tahminlerini önceki aya göre 4 milyon azaltarak 711 milyon
tona düşürdü. Aylık bazdaki dalgalanma devam ediyor.
Oysa buğday üretim tahminlerinde yeni sezon beklentileri
açıklandıktan sonra ciddi dalgalanmaların çok sık görülmesi beklenmez. Fakat bu sene hava durumunun etkileri ve
küresel ekonomilerde yaşanan dalgalanmalar, üretim tahminlerini de etkiliyor. Dönem sonu stokları ise önceki aya
göre 4 milyon azalarak 196 milyon tona gerileyecek. IGC,
üretimdeki azalmanın aynı oranda dönem sonu stoklarında
azalmaya yol açmasını bekliyor. Yani talep tarafında bir değişiklik beklenmiyor. Talep tarafında bir değişikik olmaması
ise fiyatların daha tahmin edilebilir olmasına yol açmaktadır.
Fakat dönem sonu stoklarının, 2012 yılına göre ise 25 milyon tonluk artışa işaret ettiğini belirtmek gerekir.

FAO TÜKETİMDE ARTIŞ BEKLİYOR
FAO EXPECTS INCREASE IN CONSUMPTION
According to the estimates of Food and Agriculture Organization (FAO), global wheat production will be 723,4
million tons. So there is no change in estimates in comparison to the previous month. It seems that FAO do not
have many fluctuations in its monthly estimates. Along
with this, the amount is higher than IGC and USDA’s. According to the estimates of FAO, end of stocks will reduce
to 197,5 million tons. A decrease of 4 million tons is ex-
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Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) tahminlerine
göre dünya buğday üretimi 723,4 milyon ton olacak. Böylece önceki aya göre tahminlerde bir değişiklik olmadı.
FAO’nun tahminlerinde aylık bazda çok fazla dalgalanma yaşamadığı görülmektedir, bununla beraber IGC ve
USDA'dan daha yüksek bir üretim rakamı söz konusudur. FAO'nun tahminlerine göre dönem sonu stokları ise
197,5 milyon tona gerileyecek. Önceki aya göre 4 milyon
ton azalış bekleniyor. Üretimde bir değişiklik olmadığı için
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pected. As there is any change in production, it is possible to say that increase in stocks is reasoned by increase
in demands. While consumption expectations of IGC and
USDA, it is remarkable that FAO expects increase in consumption. İt is noted that decrease in stocks is reasoned
by Europe, India and Indonesia.
As a result, when average estimate of three institutions
making projections for grain market is considered, global
wheat production is expected to be 718, 77 million tons.
There is a decrease of 1,19 million tons in comparison
to the previous months’ estimates. End of stocks will
also reach to 204,4 million tons. In another word, it is
estimated that stocks will increase 3,14 million tons. In
short, in comparison to the previous month, end of stock
expectations increase, while decline in production expectations rises.

stoklardaki azalışın talep artışından kaynaklandığını söylemek mümkündür. IGC ve USDA'nın tüketim beklentileri
azalırken, FAO'nun tüketimde artış beklemesi dikkat çekici! Stoklardaki azalışın Avrupa, Hindistan ve Endonezya
kaynaklı olduğu not edilmektedir.
Sonuç olarak, hububat piyasalarında küresel tahmin
gerçekleştiren üç kuruluşun tahmin ortalamaları göz önüne alındığında, dünya buğday üretiminin ortalama 718,77
milyon ton olması bekleniyor. Önceki ay tahminlerine göre
1,19 milyon tonluk bir azalış var. Dönem sonu stokları ise
204,4 milyon tona ulaşacak. Yani önceki aya göre 3,14
milyon ton daha fazla stok artışı olacağı tahmin ediliyor.
Kısaca önceki aya göre üretimde düşüş beklentisi artarken, dönem sonu stok beklentilerinde ciddi bir artış yaşandığı görülüyor.

FİYATLARDA GERİLME DÖNEMİ
REGRESSION PERIOD IN PRICES
In Chicago Mercantile Exchange, wheat price for
September has regressed to below 540 cent/bushel.
Before exceeding this level, an upward trend is waited to be formed. Besides production estimates and
weather forecasts, investors should follow exchange
movements and economic developments closely because it is seen that fluctuations in wheat prices are
not only reasoned by exchange and weather conditions but also by changes in dollar and economic development. Therefore, it will be beneficial for investors
to consider these too in their transactions. The levels
of 480 and 540 bushel seem to be reference for wheat
prices. In case of being below or above these levels,
fluctuations in prices can be seen. The level of 480
cent/bushel seems to be the point purchasers appear.
If dollar continues to gain value, we may see that this
level will be more prominent.
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Şikago Ticaret Borsası'nda Eylül vadeli buğday fiyatı
yeniden 540 cent/bushel seviyesinin altına geriledi. Yeniden bu seviyenin üzerine çıkılmadan yukarı yönlü bir
trendin oluşması beklenmemektedir. Üretim tahminleri ve
hava durumunun yanı sıra yatırımcıların kur hareketlerini ve ekonomideki gelişmeleri de yakından takip etmesi
gerekiyor. Çünkü son dönemde buğday fyatlarında yaşanan dalgalanmaların sadece kur ve hava değişimlerinden
kaynaklanmadığı, aynı zamanda dolardaki değişimlerin ve
ekonomik gelişmelerin de etkisi altında kaldığı görülmektedir. Bu nedenle yatırımcıların işlemlerinde bu noktayı da
mutlaka göz önünde bulundurması yararlı olacaktır. 480
ve 540 cent/bushel seviyeleri, buğday fiyatı için referans
olarak görülüyor. Bu noktaların altında veya üstünde kalınması durumunda fiyat dalgalanmalarının arttığını görebiliriz. 480 cent/bushel seviyesi, alıcıların ortaya çıktığı bölge
olarak görülüyor. Eğer doların değer kazanması devam
ederse, bu seviyenin daha fazla öne çıktığını görebiliriz.
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THERE IS A BIG
OPPORTUNITY
FOR MILLING IN
AFGHANISTAN
.........................................................................

AFGANİSTAN’ DA
DEĞİRMENCİLİK İÇİN
BÜYÜK FIRSAT VAR
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Ghaznival: “There is a huge gap between production
and demand and this gives a big opportunity for the
people to invest in this sector. AFMA is trying to bring
certain fundamental changes required in the policies
with the government in order to develop the flour mill
industry. We hope that flour mill manufacturers realize our current situation and help us provide advanced technologies with subsided prices to at least
establish 100 new mills in order that can be beneficial
both for us and for them. The main purpose is to produce good quality products with good machineries.”
Ghaznival: “Ülkemizde, üretim ile talep arasında büyük
bir uçurum var ve bu da, bu alana yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat. AFMA, un değirmenciliği
endüstrisini geliştirmek amacıyla hükümetin politikalarına bazı köklü değişiklikler getirmek için çalışıyor.
Umuyoruz ki un değirmeni üreticileri de, mevcut durumumuzu kavrayabilir ve daha uygun fiyatlarla gelişmiş
teknolojiler sağlayabilir ve en azından hem bize hem
de onlara faydalı olabilecek 100 yeni değirmen kurmak
için bize yardım edebilirler. Buradaki asıl amacımız ise
iyi makinelerle kaliteli un üretebilmektir.”
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President of Afghanistan Flour
Mill Association (AFMA), Hashim
Ghaznival is Miller Magazine’s
guest this month. AFMA which
has 25 member mills with capacity of 100-400 tons is a three
year association. The aim of the
association is to create a union
among millers and contribute to
development of milling industry in
the country. President of the association, Ghaznival states that
there are around 300 medium
scale mills in the country except
its members. Saying that millers
are more interested in replacing
their machinery with the new ones
however it is not possible due
to high costs, Hashim Ghaznival state that the potential of the
country is high. Thus, addressing
milling technologies producers,
Ghaznival hopes that technology producers provide developed
technology with suitable prices in
order to build 100 new mills. We
learn the details about Afghan flour milling industry from
Ghaznival.
Mr. Ghazniwal, first of all, could you please give us
some information about your association? How many
members do you have and what are your activities as
an association in the industry?
Afghanistan Flour Mill Association was established in
2012 with 10 members of board of directors and the total numbers of members are 25. The purpose of this association was to make harmony and become a union and
to achieve miller’s common goals.
Could you please give us some information on the Afghan flour milling industry? What can you say about
the number of the mills, milling capacities, technology
usage level, and manufactured product groups?
In Afghanistan, we have 25 big size flour mills with the capacity of 100-400 metric ton per day. We have 300 medium mills with the capacity of 10-50 metric ton per day.
These small mills use Chinese technology. Most of the
big mills are using Russian technologies that are manufactured in Pakistan, 3 in Turkey, and only 1 Bühler’s. We
are producing two kinds of flour. One is ordinary flour and
the other is fine.
How is the approach of the milling companies towards
the new technologies? Is there any increase in the re-
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Değirmenci Dergisi’nin bu ayki
konuğu Afganistan Un Değirmenciler Derneği’nin (AFMA)
Başkanı Hashim Ghaznival.
100 ile 400 arasında kapasiteye sahip 25 büyük değirmenin
tamamının üye olduğu AFMA,
yaklaşık 3 yıllık bir dernek.
Amacı değirmenciler arasında
birlik oluşturmak ve ülkedeki
değirmencilik endüstrisinin gelişmesini sağlamak. Derneğin
Başkanı Ghaznival, üyelerinin
dışında ülkede 300 civarı orta
büyüklükte değirmen bulunduğunu belirtiyor. Değirmencilerin
son yıllarda eski tip makinelerini yenileriyle değiştirme konusunda daha istekli olduğunu
ancak yüksek maliyetler nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirten Hashim Ghaznival,
ülkenin potansiyelinin yüksek
olduğunu ekliyor. Bu yüzden
değirmen teknoloji üreticilerine seslenen Ghaznival, 100
yeni değirmen kurmak için teknoloji üreticilerinin daha
uygun fiyatlarla gelişmiş teknoloji sağlayabilmelerini umuyor. Afganistan un değirmenciliği sektörüyle ilgili ayrıntıları
Ghaznival’den alıyoruz.
Sayın Ghazniwal, öncelikle derneğinizi tanıyabilir miyiz? Kaç tane üyeniz var ve bir dernek olarak sektördeki faaliyetleriniz nelerdir?
Afganistan Un Değirmencileri Derneği, 10 tanesi yönetim
kurulu üyesi olmak üzere toplam 25 üyeyle 2012 yılında
kuruldu. Bu derneğin amacı, değirmenciler arasında birlik
sağlamak ve amaçlarına ulaşabilmeleri için onları bir araya getirmektir.
Afganistan un değirmencilik endüstrisi hakkında biraz
bilgi verebilir misiniz? Değirmenlerin sayısı, öğütme
kapasiteleri, teknoloji kullanım düzeyi, üretilen ürün
grupları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Afganistan’da günde 100 ile 400 ton kapasiteyle çalışan
25 büyük un değirmeni bulunmaktadır. Ayrıca günde 1050 ton arası kapasiteyle çalışan 300 adet orta büyüklükte
değirmenimiz de var. Bu küçük değirmenler Çin teknolojisi kullanıyor. Büyük değirmenlerin çoğu da Pakistan’da
üretilen Rus teknolojilerini, 3 tanesi Türkiye’de üretilmiş
teknolojileri ve bir tanesi de Bühler’in teknolojisini kullanıyor. Ülkemizdeki değirmenlerin üretimine baktığımızda, iki
çeşit un öne çıkıyor. Bunlardan biri normal tip un, diğeri
ise ince un (fine flour).
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cent milling and technology investments?
Afghanistan is one of the countries
that consume a huge amount of bread
every day. Recently our millers are trying to change their milling machineries
from the old style to a more recently
used technology. However, due to
high expenses it is unaffordable.
Do all of the mills in Afghanistan
realize their production completely for the domestic consumption? Are there any export
activities of the mills in your country?
We are using the entire production for domestic purposes
and we are not exporting our flour to any other country.
What is the level of raw material in your country? How
much of the raw material processed in the mills is produced in your country, and how much of it imported?
Which countries do you prefer for the imports?
Afghanistan is an agricultural country with a consumption
amount of 5.8 million metric ton per year. From which
we are importing flour from 3.5 up to 4 million metric ton
from Pakistan, Uzbekistan, and Kazakhstan, and the rest
are obtained from the local producers.
Could you please give some information on the flour consumption amount and consumption culture of Afghanistan? For instance; for which food products the flour is
used and how is it consumed? What are the preferences
of your consumers in bakery product consumption?
Afghans consume bread as one of the most important part
of their mean and the bread is used three times a day. We
are using 5.8 million ton of flour in the form of bread.
What do you think about the future development of
your country in terms of both the improvement of the
milling industry and consumption amounts and preferences of your country? What are your future expectations about your industry?
There is a huge gap between production and demand
and this gives a big opportunity for the people to invest
in this sector in our country. The Afghanistan Flour Mill
Association (AFMA) is trying to bring certain fundamental changes required in the policies with the government,
regarding the flour mill industries, in order to develop
because it is one of the most important sectors of the
Afghan economy. The growth of flour mill industries has
become the main priority of the new Afghan government.
What do you think about your position when you compare your country to other Asian countries in terms of
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Değirmencilerin yeni teknolojilere karşı yaklaşımı nasıl? Son
günlerde değirmenciliğe ve teknolojiye yapılan yatırımlarda herhangi bir artış var mı?
Afganistan, her gün bol miktarda
ekmek tüketen ülkelerden birisi.
Değirmencilerimiz son zamanlarda
eski tip makinelerini yeni teknolojiyle değiştirme arzusundalar. Ancak yüksek maliyet nedeniyle bu
şuanda mümkün değil.
Afganistan’daki tüm değirmenler
üretimlerini yalnızca ülke içi tüketim için mi gerçekleştiriyorlar? Ülkenizdeki değirmenlerin herhangi bir ihracat faaliyeti de var mı?
Üretimimiz tamamen iç piyasaya yönelik. Başka ülkelere
un ihracatı yapmıyoruz.
Ülkenizde hammaddeyle (buğday, vb. üretimi) ilgili sıkıntılar var mı? Değirmenlerde işlenen hammaddelerin
ne kadarı ülkenizde üretiliyor ve ne kadarı ithal ediliyor? İthalat için hangi ülkeleri tercih ediyorsunuz?
Afganistan yılda 5,8 milyon ton un tüketimi gerçekleştiren bir tarım ülkesi. Bunun 3,5-4 milyon tonunu Pakistan,
Özbekistan ve Kazakistan’dan ithal ediyoruz. Kalanını ise
yerel üreticilerden alıyoruz.
Afganistan’daki un tüketim miktarı ve tüketim kültürü
hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? Örneğin; hangi gıda ürünleri için un kullanılıyor ve nasıl tüketiliyor?
Afganlar için ekmek, yemeğin en önemli kısmıdır ve günde üç kez ekmek tüketilir. Dolayısıyla kullandığımız 5,8
milyon tonluk unun hemen hemen tamamı ekmek için
üretiliyor.
Ülkenizdeki değirmencilik endüstrisinin, tüketim miktarının ve tercihlerinin gelecekteki gelişimi hakkında
ne düşünüyorsunuz? Endüstriniz ile ilgili gelecekteki
beklentileriniz nelerdir?
Ülkemizde, üretim ile talep arasında büyük bir uçurum var
ve bu da, bu alana yatırım yapmak isteyenler için büyük
bir fırsat. Afganistan Un Değirmencileri Derneği (AFMA),
un değirmenciliği endüstrisini geliştirmek amacıyla hükümetin politikalarına bazı köklü değişiklikler getirmek için
çalışıyor. Çünkü değirmencilik endüstrisi, Afgan ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri. Un değirmenciliği
endüstrisinin büyümesi, yeni Afgan hükümetinin asıl önceliği haline gelmiştir.
Değirmencilik açısından diğer Asya ülkeleri ile kendi
ülkenizi karşılaştırdığınızda konumunuz hakkında ne
düşünüyorsunuz? Gelecekte dünya çapında sanayini-
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milling? What do you aim in order to strengthen the position of your industry throughout the world in the future?
The flour mill industries are in the need of full support by the
government because these industries have potential. However, we need to keep in mind that Afghanistan is a developing
country with a very low GDP. We are confident that the government is planning on providing support; however, comparing
ourselves to other Asian countries is not something we are in
the place of doing. Our aim is to develop a better milling sector
for the nation and have the confidence of exporting our products to our neighboring countries in the years to come.

zin konumunu güçlendirmek için neler yapmayı amaçlıyorsunuz?
Un değirmenciliğinin hükümetin tam desteğine çok ihtiyacı var; çünkü bu endüstri bir potansiyele sahip. Ancak Afganistan’ın GSYİH’si çok düşük ve ülkemizin gelişmekte olan bir ülke olduğunu da unutmamak gerekir.
Hükümetimizin bize destek sağlamak için düzenlemeler
yaptığına dair güvenimiz tam. Ancak kendimizi diğer Asya
ülkeleriyle kıyaslamıyoruz. Amacımız ulusumuz için değirmencilik sektörünü geliştirmek ve gelecek yıllarda ürünlerimizi komşu ülkelere ihraç edebilmek.

As an association especially, do you have any projects for your industry that are being realized right
now or will be realized in the coming years?
We are currently negotiating with government to seek
their support in order to make a more profitable industry
and provide opportunities for local and foreign investment. We are also trying to convince other millers to use
better and advanced technologies that are more efficient
and cost effective. In addition, we are trying to create
national strategic wheat stock for emergency purposes.

Özellikle bir dernek olarak, şu anda gerçekleştirilen
veya önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olan herhangi bir projeniz var mı?
Endüstriyi daha kazançlı hale getirmek, yerli ve yabancı
yatırımlar için fırsat yaratmak amacıyla şu anda hükümetle görüşmeler yapılıyor. Aynı zamanda diğer değirmencileri, daha etkili ve uygun maliyetli olan iyi ve gelişmiş teknolojileri kullanmaları konusunda ikna etmeye çalışıyoruz.
Buna ek olarak, stratejik olarak acil durumlar için ulusal
buğday stoku kurmaya çalışıyoruz.

Finally, what would you like to add about your association and the flour milling industry in your country?
As an Afghan, I believe that Afghanistan can be built by
the Afghans, themselves. The help and support of other
countries are must and much appreciated because they
understand our potential within certain problems. The
AFMA is working very hard to fortify the flour which is produced locally to eradicate the malnutrition of the women
and children which makes us number one in the world.
We hope that flour mill manufacturers realize our current
situation and help us provide advanced technologies with
subsided prices to at least establish 100 new mills in order that can be beneficial both for us and for them. The
main purpose is to produce good quality products with
good machineries.

Son olarak, derneğiniz ve ülkenizdeki un öğütme endüstrisi hakkında neler eklemek istersiniz?
Bir Afgan olarak inanıyorum ki Afganistan, Afganların kendileri tarafından geliştirilebilir. Diğer ülkelerin yardımı ve
desteği kaçınılmaz; bu bizi çok da memnun eder çünkü
diğer ülkeler belirli konulardaki potansiyelimizi görebilirler.
AFMA olarak, dünyada da birinci sırada olduğumuz kadın ve çocukların yetersiz beslenmesi problemini ortadan
kaldırmak amacıyla un zenginleştirme üzerinde çok çalışıyoruz. Umuyoruz ki un değirmeni üreticileri de, mevcut
durumumuzu kavrayabilir ve daha uygun fiyatlarla gelişmiş teknolojiler sağlayabilir ve en azından hem bize hem
de onlara faydalı olabilecek 100 yeni değirmen kurmak
için bize yardım edebilirler. Buradaki asıl amacımız ise iyi
makinelerle kaliteli un üretebilmektir.
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DEVELOPMENT
OF NEW WHEAT
VARIETIES AND
QUALITY
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YENİ BUĞDAY
ÇEŞİTLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
VE KALİTE
Ergin ÜNVER
Ziraat Yüksek Mühendisi (MSc)
ergin.unver@outlook.com

“To ensure quality in wheat breeding, the target should be determined according to climate conditions in production location (for bread, pasta or biscuit production), and with parents that can
meet quality features of the target, studies should start and continue. In conclusion, developed
varieties should be registered and presented to wheat producers. Otherwise, it won’t be in demand
and it won’t make enough return from breeding studies which need cost and time.”
“Buğday ıslahında kaliteyi sağlamak için her şeyden önce üretilecek bölgedeki iklim koşullarına
göre hedef seçilmeli (ekmeklik, makarnalık ve bisküvilik gibi) ve hedeflerin kalite özelliklerine cevap
verebilecek ebeveynler ile çalışmalara başlanıp devam edilmelidir. Sonuçta da geliştirilen çeşitler
tescil edilerek buğday üreticilerinin kullanımına sunulmalıdır. Aksi halde tescilli çeşit çiftçiler arasında rağbet görmeyecek ve bir hayli emek, para ve zaman gerektiren ıslah işlemlerinden yeterli geri
dönüş alınamayacaktır.”
1. INTRODUCTION:
The very first human beings on earth had met their nutritional and other vital requirements through hunting and
collecting. Following the increasing population and their
various requirements resulted from common life; human
beings became sedentary and attached importance to
agriculture and livestock breeding. On the other hand,
professions arose in an attempt to meet individuals’
various requirements. As a result, primitive communities
plundered through wars and began seeking opportunities
to increase yield per unit. In time, modern way of life was
adopted and mass massacres were prevented. Upon av-
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1. GİRİŞ
Dünya üzerinde beliren ilk insanlar, yaşamlarının başlangıcında beslenme ve diğer gereksinimlerini avlanma ve
toplayıcılıkla karşılamışlar. Nüfus sayısının ve ortak yaşamın gerektirdiği çeşitli isteklerin artmasıyla beraber yerleşik
düzene geçilerek tarım ve hayvancılığa önem verilmiş. Öte
yandan bireylerin çeşitli isteklerini karşılamak üzere meslekler oluşmaya başlamış. Sonuçta ilkel topluluklar, gıda maddeleri gereksinimini bir taraftan savaşlarla yağmalarken, öte
yandan da birim ünitelerden elde edilecek hasılayı çoğaltma
olanakları aramaya başlamış. Zamanla modern yaşama geçilip, çeşitli yollarla kitle kırımlarının önüne geçilmiş. Kişile-
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erage life span extended, in order to create settlement
and employment opportunities, residential places, industry and services units were inconsiderately located on
plain and fertile lands instead of non-agricultural lands.
In order to meet current and future food stuff need,
attempts were made to increase yield per unit to upper
levels. As a solution, breeding and vaccination technics
were used for higher efficiency as well as land preparation, fertilization, maintenance and protection.
In terms of nutrition, grains are considered prominent and as a result of bread, pasta and other bakery
products’ consumption rate, wheat ranks first. This
may also apply to our country; activities to develop
agricultural technologies continue with the aim of increasing wheat production amount and quality. Among
the works carried out, primary subject is certificated
seeds. Primary parameters to follow in order to obtain
quality varieties in an attempt to develop high quality new wheat seeds are efficiency, disease resistance,
adaptation to environmental conditions (rainfall, fertilization, frost etc.) and high quality. Works carried out
to obtain seeds having these features are named as
“improvement”. While there are various ways for reclamation, the most popular ones are introduction (import), selection and hybridization.
Disciplining searches for varieties in Turkey dates
back to the proclamation of the republic. The great
leader Ataturk had started researches on development
of agriculture thinking that it is one of the most important driving forces of economy. Islah-ı Buzr (Eskişehir
Seed Improvement Station) was founded in Eskişehir
on December 13, 1925 accepting that recipe for a
quality and high yield is seed. Right after that, stations
in Adapazarı (1926) and Yeşilköy (Istanbul) were founded. Stations in Ankara, Adana and Antalya followed
them. Intensifying the works, Seed Improvement Stations started to carry out programs to develop cultural
operations such as land preparation, fertilization, cultivation type and rotation. The number of foundations
that was founded under the name of “Agricultural Research Station” and then later named as “Agricultural
Research Institute” increased and spread throughout
the country.
From the very first day, related departments of Agriculture Faculties have been working on finding new seeds
and cultural improvement operations. Recently founded,
some local and foreign seed companies produce certificated seeds by supplying and registering through importing, or with tools still used. However, the number of those
making improvement studies is low.
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rin ortalama yaşam süreleri uzayınca nüfus sayıları da hızla
artmış. Çoğalma yoğunlaşınca, yurtlandırma ve iş olanakları
yaratmak için sanayi ve hizmet birimleri ile yerleşkeler, tarımsal üretimlere uygun bulunmayan araziler yerine kolaya
kaçılacak düz ve verimli topraklar üzerine kurulmuş.
Beliren gelecekteki gıda maddeleri açığını karşılamak
için de, birim tarım ünitelerinden elde edilebilecek hasılanın üst seviyelere çıkarılabilme çabalarına geçilmiş. Çözüm olarak da toprak hazırlığının, gübrelemenin, bakım
ve korumanın yanı sıra yüksek verim için tohum, damızlık
ve aşılamadan yararlanılmış.
Dünyada beslenmede yararlanılan ürünler arasında
tahıllar ön sıralarda yer almaktadır. Buğday ise ekmek,
makarna ve diğer unlu mamuller tüketimi nedeniyle de,
tahıllar arasında ilk sıradadır. Yurdumuz için de aynı durum geçerlidir. Bu yüzden de buğdayın üretim miktarını
ve kalitesini yükseltmek için tarım teknolojilerindeki geliştirme çabaları sürdürülmektedir. Çalışmalar arasında ilk
planda yer alan konu sertifikalı tohumdur. Üstün özellikli
yeni buğday tohumlukları geliştirmek, yani nitelikli çeşit
adayları elde etmek için izlenecek öncelikli parametreler;
verim, hastalıklara dayanıklılık, çevre koşullarına uyumluluk (yağış, gübreleme, don, vs.) ve üstün kalitedir. Bu
özellikleri taşıyan tohumlukları elde etmek için yapılan
çalışmalara “ıslah” adı verilir. Islah için çeşitli yollar bulunmakla birlikte introdüksiyon (ithal), seleksiyon (seçme) ve
melezleme yöntemleri en fazla kullanılanlardır.
Türkiye’deki çeşit bulma çalışmalarının disiplin altına
alınması, Cumhuriyetimizle yaşıttır. Büyük önder Atatürk,
ekonominin itici güçleri arasında en önemlilerinden birisinin
de tarım olduğunu düşünerek geliştirilmesi yolundaki çalışmaları başlatmıştır. Kaliteli ve bol ürün kaldırmanın çaresinin de tohumluktan geçtiği kabul edilerek 13 Aralık 1925
yılında Eskişehir’de Eskişehir Tohum Islah İstasyonu (Islah-ı
Buzr) kurulmuştur. Bunu 1926’da Adapazarı ve Yeşilköy
(İstanbul) kuruluşları; akabinde de Ankara, Samsun, Adana
ve Antalya kuruluşları takip etmiştir. Zamanla çalışmalarını yoğunlaştıran Tohum Islah İstasyonları, çeşit bulmanın
yanı sıra tarla hazırlığı, gübreleme, ekim şekli ve nöbeti gibi
kültürel işlemlerin geliştirilmesi programlarını da yürütmeye başlamışlardır. Önce “Zirai Araştırma İstasyonu”, daha
sonra “Zirai Araştırma Enstitüsü” adını alan bu kuruluşların
sayıları da, arttırılmış ve yurt geneline yayılmışlardır.
Ziraat fakültelerinin ilgili bölümleri de, ilk kuruldukları
tarihlerden itibaren yeni tohum bulma ve kültürel işlemleri geliştirme çalışmaları yapmaktadırlar. Yakın zamanda
oluşan bazı yerli ile yabancı tohum şirketleri ise genellikle dışalım yoluyla tohum temin ve tescil ettirmekte veya
halen kullanılan anaçlarla sertifikalı tohum üretmektedirler
ancak ıslah çalışması yapanların sayısı azdır.
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2. IMPROVEMENT OF WHEAT SEEDS
Introduction Method:
Introduction is defined as cultivating the seeds obtained from specific areas or other countries with the aim
of producing wheat in a specific region, and selecting
suitable ones in order to make production. An example
for this method is “Bezostaja 1” which was brought to the
country after Russia tour of the president in that period in
1960s, and aroused interest.
“Selection” is the base for improvement and the oldest
method used for developing new wheat varieties. It is a
term used for selecting single or group of plants having
intended features among the other population on farm.
“220/39 Köse” which has White granules and was discontinued after being cultivated many years was a type
selected with this method after Turkish Republic was
founded.
Hybridization Method and Expansive Material:
“Hybridization” is defined as a process used for collecting on the plant the intended features of the plants to be
used as female and male in plants like wheat that have
ability to fertilize themselves. Male organs of flowers in Spica of wheat plant to be used as female are collected and
destroyed before pollens are formed, and then Spicas are
taken to isolation bag. Pollination is provided when pollens are taken from flowers to be used as male and transferred to flower stigma (female organ). To prevent foreigner
fertilization, spicas are put into the bag again.
By this means, all the seeds obtained from hybridized
plants are cultivated to their specific places one by one on
the following year and F1 plants are grown. Obtained individuals are monitored after germinating in terms of tillering (the
number of spiked stem formed from every root), resistance to
diseases, appearance, physical structure, height and adaptation to natural conditions. Suitable ones are selected, harvested and seeds are taken as variety for F2 category from
every root. So, for F2 and after-period, cultivation is made
with spaces on their parcel rows as a result of granule increase in seeds. Row spaces are held wide for touring and
selecting plants by examining them. Until changes in genetic
structure of plants stop, it continues as F3, F4 …., F? And
this is named as “Expansive Material”. If samples above 5
gr to laboratory for quality prediction at this level, % protein content which is responsible for quality can be calculated and help selecting through NIR (Near Infrared) System.
Seeds are sent to “Observation Nursery” stage by selecting
the lines which seems to stop as from F4.
Observation Nursery:
Seeds selected on expansive stage are generally 200
cm in width and are cultivated with 30 cm spaces, on
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2. BUĞDAY TOHUMLUKLARININ ISLAHI
İntrodüksiyon Yöntemi:
Benzer iklime sahip bölgelerden veya yurtdışından temin edilen tohumların, belli bir yerde ekilmesi ve bu ekim
sonucunda elde edilen buğday tohumlarından uygun görülenlerin (seleksiyon) seçilmesiyle yapılan üretime “introdüksiyon” adı verilmektedir. Bu yöntemin ilk örneklerinden
birisi, 1960’lı yıllarda döneminin başbakanının Rusya’ya
yaptığı gezinin ardından ülkeye getirilen ve yüksek kalitesi nedeniyle bugün dahi çok beğenilen “Bezostaja 1”
çeşididir.
Islahın temelini teşkil eden “seleksiyon” ise yeni buğday çeşitlerinin geliştirilmesinde yararlanılan en eski yöntemdir. Seleksiyon, aranılan özellikleri taşıyan bitki veya
bitki gruplarının, tarladaki fertler (popülasyon) arasından
seçilip tohumlarının alınmasına verilen isimdir. “220/39
Köse” adı verilen beyaz taneli buğday çeşidi, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından, bu usulle seçilen
ve kalitesi için uzun yıllar ekildikten sonra üretimden kaldırılan örneklerden biridir.
Melezleme Yöntemi ve Açılan Materyal:
Buğday gibi kendini dölleyebilen bitkilerde, ana ve baba
şeklinde kullanılacak bitkilerin istenilen özelliklerini tek bitki üzerinde toplamak için yapılan işlemlere “melezleme”
adı verilmektedir. Ana olarak kullanılacak buğday bitkisinin başaklarındaki çiçeklerin erkek organları, çiçektozları
oluşmadan önce çıkarılıp yok edilir ve başaklar bir izolasyon torbasına alınır. Baba olarak kullanılacak çiçekten
alınan tozlar ise ana çiçeğinin stigması (dişi organ) üzerine
aktarılır ve tozlaşma sağlanır. Dışardan herhangi bir yabancı döllenmeyi önlemek için de, başaklar tekrar izolasyon torbasına konur.
Bu şekilde melezlenmiş her bitkiden elde edilen tohumlar, ertesi yıl deneme parsellerindeki ayrılmış sıralarına tek
tek ekilir ve F1 bitkileri yetiştirilir. Elde edilen bireyler, çimlenmeden sonra kardeşlenme (her kökten oluşan başaklı
sap sayısı), hastalıklara karşı dayanıklılık, dış görünüş, fiziki yapı, boy ve doğa koşullarına uygunluk gibi yönlerden
izlenirler. Durumları uygun görülenler seçilip (seleksiyon)
hasat edilir ve her kökten, çeşit adayı olarak F2 kademesi
için tohum alınır. Böylelikle F2 ve sonrası için tohumdaki tane sayısında artış sağlanır ve ekimler parsellerdeki
sıralarının üzerine aralıklı şekilde yapılır. Sıra aralıkları da
bitkilerin kolayca incelenip seçilebilmesi için geniş tutulur.
Genetik yapı bakımından bitkilerdeki değişiklikler duruluncaya kadar F3, F4, ….., F? gibi ekimlere devam edilir ve bu evreye, “Açılan Materyal” adı verilir. Söz konusu
basamakta, kalite tahmini için laboratuvara beş gramın
üzerinde numune verilebilirse, NIR (Near Infrared) sistemi
ile kaliteden birinci derecede sorumlu bulunan proteinin
% cinsinden oranı ölçülebilir ve bu da seçime yardımcı
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parcels with farm measurements and with at least two
rows, according to the number of seed. On every ten,
even eleven, there is a method to make comparison. Agricultural features of lines are monitored in terms of resistance to fungi diseases, tilting, earliness, and reactions
to cold and hot. Those which show better performance
than standards are selected and their seeds are categorized for “Efficiency Tests”. As the number of seeds harvested at this stage, around 250 gr samples can be given
to the laboratory for quality test. As long as the Quantity
allow, by making wheat, flour and bread analyses with
international methods, obtained data can be evaluated.
Seeds of unselected but promising lines can be taken to
hybridization.
Efficiency Tests:
Together with standard varieties, materials coming from observatory
nursery are taken to
efficiency tests in the
farms of the contractual producers who the
institution find suitable
in its own operation
area. Seeds are cultivated with randomized
blocks in order to make
comparison with standard varieties and according to the technic.
The studies continue
1-3 years. ın this stage,
efficiency
situation,
adaptation abilities to
different place and climates and also quality features can be found. Moreover, agricultural content mentioned above are checked
again and large scale quality analyses are made in the
laboratory. Selecting the varieties having high economic
features, they are given to uniform region varieties test.
The other can be left out of the work or can be sent to
hybridization again in order to fix problematical parts. In
mentioned stage, obtained seed amount as a result of
gradual works increases and they are given to quality
laboratory. Their physical, chemical and technological
features are determined. Production license for variety
candidates which are superior in every aspect can be
obtained in order to gain time and increase the seed
amount. However, trading them as seed before registered should be prevented.
Uniform Region Varieties Tests:
Mentioned varieties are taken to adaptation tests for
at least two years in their own lands of institutions mak-
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olur. F4’den itibaren durulduğu görülen hatlardan seçilen
tohumlar “Müşahede Nörserileri” aşamasına verilir.
Müşahede Nörserileri:
Açılan materyal aşamasından seçilerek gelen tohumlar, genellikle 200 cm eninde ve tarla boyu uzunluğundaki parsellere, tohum miktarına göre en az ikili sıra ve
30 cm aralıklı hatlar şeklinde ekilirler. Her 10 hatta bir de
karşılaştırma için standart çeşit bulundurulur. Hatlar, yaprakların mantari hastalıklara karşı gösterdikleri dirençler,
yatma, erkencilik, soğuk ve sıcağa karşı durumları gibi
tarımsal özellikleri yönünde izlenir. Standartlardan üstün
performans gösterenler seçilip tohumları “Verim Denemelerine” ayrılır. Bu kademede hasat edilen tohum miktarı arttığından kalite tayini için laboratuvara 250 gr kadar
numune verilebilir. Miktarın yettiği yere kadar uluslararası
yöntemlerle buğday, un ve ekmek kalite analizleri yapılarak, elde edilen veriler
seleksiyonda
değerlendirilir. Seçilemeyen
ancak ümit vaat eden
hatların tohumları ise
yeniden melezlemeye
alınabilir.
Verim Denemeleri:
Müşahede nörserilerinden gelen materyaller, standart çeşitlerle
birlikte kuruluşun kendi
ve faaliyet alanında uygun göreceği anlaşmalı
üreticilerin tarlalarındaki
parsellerde verim denemelerine alınır. Tohumlar, standart çeşitlerle kıyaslanabilecek şekilde rastlantı
blokları (randomized block) deseniyle ve tekniğine uygun
olarak ekilir ve çalışmalar 1-3 yıl devam eder. Bu kademede genellikle çeşit adaylarının verim durumları, değişik
yer ve iklimlere adaptasyon yetenekleri ile kalite özellikleri bulunur. Ayrıca yukarda belirtilen tarımsal içerikleri
de tekrar denetlenir ve laboratuvarda geniş çaplı kalite
analizleri yapılır. Ekonomik özellikleri daha yüksek bulunan çeşit adayları seçilerek “Uniform Bölge Çeşit Verim
Denemeleri”ne verir. Diğerleri ise çalışma dışı bırakılabilir
veya aksayan durumlarını düzeltmek üzere yeniden melezlemeye gönderilebilir. Söz konusu kademedeki çalışmalar sonunda elde edilen tohum miktarı çoğaldığından,
yeterince numune kalite laboratuvarına verilerek, fiziksel,
kimyasal ve teknolojik özellikleri tespit edilir. Her yönden
standartlarda üstünlük gösteren çeşit adaylarına zaman
kazanmak ve tohum miktarını artırmak amacıyla üretim
izni verilebilir. Ancak, tescil edilmeden önce bunların tohumluk olarak pazarlanması önlenmelidir.
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ing these tests and on farms can be found in various
climate zones, under the supervision of “Seed Control
and Certification Directorate (TTSM)” units. Variety samples are tested on farms as wide and much as possible
by sticking to the principles explained above. Data of
adaptation, resistance to diseases, climate conditions,
reactions to fertilizers and economy, and also data of
quality obtained at laboratory are sent to Registration.

3. REGISTERING VARIETY CANDIDATES
Registering new varieties is organized under International Conception for the Protection of New Plant Varieties – UPOV, dated 1991, in European Union. The
agreement was reorganized on January 27, 2012. In
order to identify breeders’ rights, Farm Plants Registering Committee Foundation and Operation Principles
imposed the new types’ being NEW, DIFFERENT AND
CONVOLUTE. Members were set free in other principles. Our country was included into this agreement with
cabinet decision dated July 28, 2007 and numbered
2007-12433; Turkey was accepted as 65th member of
the intuition on November 18, 2007. In the operation to
register variety candidates in our country, principles of
“REGISTER OF PLANT VARIETIES” organized by Ministry of Agriculture and Rural Areas, dated January 13,
2008 and numbered 26765 were implemented. In the
third section of the regulatory, methods for “Registering
Varieties of Farm Plants” were explained.
“CLAUSE 20” under “Farm Plants Registering Committee Foundation and Operation Principles”, its sections in
relation with our subject are given below as they are in
regulatory:
(20/2) Farm Plants Register Committee; it consists of 1
delegate from General Directorate, 1 from Agricultural Research General Directorate, 1 from Agricultural Production
and Development General Directorate, 1 from Faculties of
Agriculture, 2 from Agricultural Research Public Institutions,
2 from TTSM, 1 from Turkish Seed Union, 1 from Plant
Breeders Sub-Union of Turkey, 1 from flour related industry
sector and 1 from Union of Turkish Agricultural Chambers.
(20/3) To the Farm Plants Registering Committee
meeting, on condition that at least one of agricultural
research public institutions being agricultural research
institution making plant breeding, research institutions
and consultant members operating in agricultural
struggle and technology can be invited as well as variety owner. After receiving the invitation, institutions
invited to the committee are charged by determining
the expert according to the type of the variety to be
registered.
(20/4) farm plants registering committee is met
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Uniform Bölge Çeşit Denemeleri:
Söz konusu denemeler, çalışmaları yapan kuruluşların kendi arazilerinde ve çeşitli iklim kuşaklarında bulunabilecek tarlalarda, “Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Müdürlüğü (TTSM)”
birimlerinin denetimleri altında, en az iki sene süreyle adaptasyon denemelerine alınır. Çeşit adayları, yukarda açıklanan
esaslara sadık kalınarak, olanaklar içerisinde olduğunca geniş
ve sayıca fazla tarlalarda denenir. Adaptasyon, hastalıklara
dayanıklılık, iklim koşulları ve gübrelemeye karşı reaksiyon ile
ekonomik verileri ve kalite yönünde laboratuvarda elde edilen
değerlerle birlikte çeşit tescil işlemine gönderilir.

3. ÇEŞİT ADAYLARININ TESCİL EDİLMESİ
Avrupa Birliği’nde yeni çeşitlerin kayıt altına alınması işlemleri, Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma
Sözleşmesi’nin (International Conception For The Protection Of New Plant Varieties - UPOV) 1991 yılı metnine
göre düzenlenmekteymiş. Sözleşme metni, 27 Ocak 2012
tarihinde yeniden incelenerek son şeklini almıştır. Tarla Bitkileri Tescil Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Esasları da
ıslahçı haklarının tanınabilmesi için çeşide YENİ, FARKLI,
YEKNESAK VE DURULMUŞ OLMASI şartları getirilmiş. Diğer hususlarda ise üyeler serbest bırakılmış. 28 Temmuz
2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2007–12433 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ülkemizin de bu sözleşmeye
katılması uygun bulunmuş ve 18 Kasım 2007’de Türkiye
kuruluşun 65. üyesi olarak kabul edilmiştir. Ülkemizdeki çeşit adaylarının tescil edilmesine ait işlemlerde de, 13 Ocak
2008 tarih ve 26765 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın
“BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ” esasları uygulanmaya başlanmıştır. Yönetmeliğin
üçüncü bölümünde “Tarla Bitkileri Türlerine Ait Çeşitlerin
Kayıt Altına Alınması” usulleri açıklanmıştır.
“Tarla Bitkileri Tescil Komitesin Kuruluş ve Çalışma
Esasları” başlığı altındaki “MADDE 20” ve şıklarıyla konumuzu ilgilendiren hususlar, yönetmelikteki yazılı şekliyle
aşağıda verilmiştir:
(20/2) Tarla Bitkileri Tescil Komitesi; Genel Müdürlükten
bir, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nden bir, Tarımsal
Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nden bir, Ziraat Fakültelerinden bir, Kamu Tarımsal Araştırma Kuruluşlarından iki,
TTSM’den iki, Türkiye Tohumcular Birliği’nden bir, Bitki Islahçıları Alt Birliği’nden bir, ürün ile ilgili sanayi sektöründen bir,
Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nden bir temsilciden oluşur;
(20/3) Tarla Bitkileri Tescil Komitesi toplantısına çeşit sahibinin davet edilmesinin yanı sıra kamu tarımsal araştırma
kuruluşlarından en az birisinin bitki ıslahı yapan tarımsal
araştırma kuruluşu olması şartıyla, zirai mücadele ve teknoloji konularında çalışan araştırma kuruluşları ve danışman
üye davet edilebilir. Komiteye davet edilen kuruluşlar, davet
yazısını aldıktan sonra, tescili teklif edilen çeşidin türüne göre
konuda uzman ziraat mühendisini belirleyerek görevlendirir;
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through at least ten permanent member. During the
meeting:
a) only the permanent members can vote. Those who
are invited as consultant can attend the meeting but cannot vote.
c) TTSM presents the reports about varieties verbally.
The owner of the variety presented during the meeting
can make explanations. During the voting, there can
be no one except committee members. The decision is
made by Farm Plants Registering Committee.

(20/4) Tarla Bitkileri Tescil Komitesi, en az on asil
üyenin mevcut olmasıyla toplanır. Toplantıda:
a) Sadece asil üyeler oy kullanabilir. Danışman olarak
davet edilenler görüşmelere katılabilir ancak oy kullanamazlar;
c) TTSM, toplantıda çeşitle ilgili raporları sözlü olarak
takdim eder. Toplantıda tescile sunulan adayın sahibi de,
çeşitle ilgili açıklamalarda bulunabilir. Oylama sırasında,
toplantı salonunda komite üyeleri dışında hiç kimse bulunmaz. Kararı, Tarla Bitkileri Tescil Komitesi verir;

(20/5) Farm Plants Registering Committee register the variety which is equivalent or superiority over first two standard
average, which is different from varieties registered, uniform,
convolute, having economic value, Agricultural Values Measurement Testing (TDÖ *1) with one or more characters. Principles which every plant type has; are given in detail such
as efficiency, earliness, resistance to diseases and pestitude,
storage and transportation, fabrication and suitability to quality standards are accepted as economic value.

(20/5) Tarla Bitkileri Tescil Komitesi, tescil raporu sunulan çeşitlerden, farklı, yeknesak, durulmuş olduğu,
ekonomik değeri olan bir veya birkaç karakter itibariyle Tarımsal Değerleri Ölçme Denemesi (TDÖ1), ilk iki
standart ortalamasına eşdeğer veya üstünlük gösterdiği belirlenen çeşidi tescil eder. Değerlendirmede; verim, erkencilik; hastalık ve zararlılara, depo ve nakliyeye
dayanıklılık, fabrikasyon ve dış pazarlarda aranan kalite
standartlarına uygunluk gibi her bitki türüne ait talimatlarda ayrıntıları verilen hususlar ekonomik değer olarak
kabul edilir.

Personal Ideas and Desires for the grain-related
principles of clauses above:
CLAUSE 20 – (2) In addition to delegates announced
for Farm Plants Registering Committee, a quality control
expert from quality control public institutions and TMO
official should attend as a permanent member especially
for wheat varieties register.
CLAUSE 20 – (4c) After TTSM presenting reports about
varieties, quality expert should explain his thoughts about
standard variety in comparison by stating information including quality data above.
Values explained in data should be calculated with ICC
(International Cereal Chemists) or AACC (American Association Cereal Chemists) methods. In bread making
testing, methods changed according to our country’s
production formula.
Quality Data
Bread Wheat: % moisture; 1000 kernel weight gr; kernel size (those remained above the sieve with mesh space
2.92, 2,24, 1,65 mm); % Protein N X 6.25 Dry material (DM);
ash (DM); falling number second (sc); kernel structure (hard
%, semi hard %, soft %); Zeleny sedimentation cc; Unver
number (the number obtained by subtracting Zeleny sedimentation cc value from suspended sedimentation cc findings);
Wheat Flour Quality Data: % Efficiency2,% moisture,
% ash (DM), protein NX5.7 (DM), % wet gluten (DM),
gluten index, falling number sc; Zeleny sedimentation
(cc); Unver number
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Yukardaki Maddelerin Tahıllarla İlgili Hususları
İçin Kişisel Görüş ve Temennilerim:
MADDE 20 - (2) Tarla Bitkileri Tescil Komitesi için açıklanan temsilcilere ek olarak tahıl, özellikle buğday çeşitlerinin tesciline, kamu kalite kontrol kuruluşlarından bir
kalite uzmanının ve TMO yetkilisinin de asil üye sıfatıyla
katılması sağlanmalıdır;
MADDE 20 - (4c) TTSM’nin çeşitle ilgili raporları takdiminin ardından kalite uzmanı, aşağıdaki kalite verilerini içeren bilgileri belirtip, standart çeşitle karşılaştırmalı
şekildeki görüşlerini açıklamalıdır. Verilerde açıklanan
değerler, “ICC (International Cereal Chemists)” veya
“AACC (American Association Cereal Chemists)” yöntemleri ile bulunmuş olmalıdır. Ekmek yapma denemesinde ise ülkemiz üretim formülüne göre değiştirilmiş
şekil uygulanmalıdır;

Kalite Verileri
Ekmeklik Buğday: % Rutubet; 1000 Tane Ağırlığı gr;
Tane İriliği (Göz Açıklığı 2.92, 2.24, 1.65 mm olan kalburlar üstünde kalanlar); % Protein N x 6.25 Kuru Maddede
(KM); % Kül (KM); Düşme Sayısı Saniye (sn); Tane Yapısı
(Sert %, Yarı Sert %, Yumuşak %); Zeleny Sedimantasyon
cc; Ünver Sayısı (Beklemeli Sedimantasyon cc bulgusundan, Zeleny Sedimantasyon cc değerinin çıkarılması işlemiyle bulunan sayı);
Buğday Unu Kalite Verileri: % Randıman2, % Rutubet, % Kül (KM), % Protein Nx5.7 (KM), % Yaş Glüten
(KM), Glüten İndeks, Düşme Sayısı Sn; Zeleny Sediman-

August • Ağustos 2015

99

ARTICLE • MAKALE

Quality data of dough: data obtained by drawings
of farinograph, ekstensograph and alveograph and
physical structure
Bread making test data: water lifting during kneading
%; dough features (score 1-10); bread size (cc): section
in the pore (1-10); bread inside structure and appearance
(1-10); crumb color (1-10): crust color (1-15); bread symmetric structure (1-10);
Pasta (durum) wheat data: % moisture; 1000 kernel weight gr; kernel size (those remained above the
sieve with mesh space 2.92, 2,24, 1,65 mm); % Protein
Nx6.25 (DM); % ash (DM); Falling number (sc); kernel
structure (glassy %, rotatory %, and flour-like % appearance) Zeleny sedimentation (cc); Unver number
Wheat semolina: semolina efficiency %; total efficiency % (including 1. and 2. Remaining semolina flour);
% moisture, % ash (DM); % Protein Nx5.7 (DM); wet gluten; gluten index; spec number (dark colored points on
100x100 mm screen when a glass is pressed on semolina); color, falling number (sc).
Pasta (spaghetti) quality data: color, cooked weight
gr; % cooking loss (dry material transferred into cooking
water); sharpness
Biscuit wheat quality data: % moisture; 1000 kernel
weight gr; kernel size (those remained above the sieve
with mesh space 2.92, 2,24, 1,65 mm); % Protein Nx6.25
Dry Material (DM); % ash (DM); falling number (sc);
kernel structure (semi hard %, soft %); Zeleny sedimentation (cc); Unver number;

tasyon (cc); Ünver Sayısı;
Hamurun Kalite Verileri: Farinograph, Ekstensograph ve
Alveograph çizimlerinden elde edilen veriler ve fiziksel yapısı;
Ekmek Yapma Denemesi Verileri: Yoğurmada Su Kaldırması %; Hamur Özelliği (Skor 1-10); Ekmek Hacmi
(cc): Kesitte Mesame (1-10); Ekmek İçi Yapı ve Görünümü (1-10); Ekmek İç Rengi (1-10): Kabuk Rengi (1-15 );
Ekmek Simetrik Yapısı (1-10);

Biscuit Flour Quality Data: % efficiency; % moisture;
% ash (DM); % Protein Nx5.7 (DM); % Wet Gluten (DM);
gluten index; falling number (sc); Zeleny sedimentation
(cc); Unver number

Makarnalık (Durum) Buğday Verileri: % Rutubet; 1000
Tane Ağırlığı g; Tane İriliği (Göz Açıklığı 2.92, 2.24 ve 1.65
mm. kalburlar üstünde kalanlar %); % Protein Nx6.25
(KM); % Kül (KM); Düşme Sayısı (sn); Tane Yapısı (Camsı
%, Dönmeli % ve Unsu % görünüm); Zeleny Sedimantasyon (cc); Ünver Sayısı;

CLAUSE 20 – (5) quality terms like bread, pasta and
biscuit wheat after “Efficiency, earliness” should be added to and considered as economic value. Moreover, for
registering the candidates, two of first three economic
values should be above the standards, and the others
should be equivalent. In breeding operations of seed
obtained by this means, if seeds can be categorized as
standard varieties, the quality can be raised gradually.

Buğday İrmiği: İrmik Randımanı %; Toplam Randıman
% (1. ve 2. irmik altı un dahil); % Rutubet; % Kül (KM); %
Protein Nx5.7 (KM); % Yaş Glüten; Glüten İndeks; Speks
Sayısı (irmik üzerine bastırılmış camdaki, belirlenmiş
100x100 mm ölçülerdeki görüntü alanında sayılan koyu
renkli benek ); Renk; Düşme Sayısı (sn).

4. QUALITY CONCEPT IN WHEAT
Harvested wheat continues its maturation process in
terms of quality through biochemical changes in its gluten structure even after harvest process. This process
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Makarna (Spagehetti) Kalite Verileri: Renk; Pişmiş
Ağırlık g; % Pişirme Kaybı (pişirme suyuna geçen kuru
madde); Dirilik.
Bisküvilik Buğday Kalite Verileri: % Rutubet; 1000
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Tane Ağırlığı g; Tane İriliği (Göz Açıklığı 2.92, 2.24, 1.65
mm. olan kalburlar üstünde kalanlar %); % Protein Nx6.25
Kuru Maddede (KM); % Kül (KM); Düşme Sayısı (sn); Tane
Yapısı (Yarı Sert %, Yumuşak %); Zeleny Sedimantasyon
(cc); Ünver sayısı;
Bisküvilik Un Kalite Verileri: % Randıman; % Rutubet;
% Kül (KM); % Protein Nx5.7 (KM); % Yaş Glüten (KM);
Glüten İndeks; Düşme Sayısı (sn); Zeleny Sedimantasyon
(cc); Ünver Sayısı;
MADDE 20 - (5) İkinci cümledeki “verim, erkencilik” kelimelerinin hemen arkasına, ekmeklik, makarnalık ve bisküvilik buğdaylar için kalite sıfatı eklenmeli ve ekonomik
değerler içine alınmalıdır. Ayrıca, adayların tescil edilmesinde, ilk üç ekonomik değerden ikisinin standartlardan
üstün, diğerlerinin eşdeğer bulunması koşulu da getirilmelidir. Bu şekilde elde edilen tohumlukların ıslah çalışmalarında standart çeşitler arasına girmesi, kaliteyi de
kademeli şekilde yükseltilebilecektir.

4. BUĞDAY KALİTE KAVRAMI
starts quickly, slows down in time and is completed in
three months at least. Due to some economic reasons,
some plants process the product immediately. However
this causes the quality of future products to be low. The
plants giving importance to quality prevent fluctuations in
quality by either using the old one or by mixing the new
product with the old one in a certain amount.

Hasat sonu elde edilen buğday, depolama sonrasında da glüten yapısındaki biyokimyasal değişmelerle kalite
yönünden olgunlaşma devam eder. Söz konusu durum,
hızla başlayıp zamanla yavaşlar ve en az üç ay sürede tamamlanır. Bu süreçte bazı işletmeler ekonomik nedenlerle
ürünü hemen işler ancak bu durum, elde edilecek mamullerin kalitesinde düşüşü neden olur. Kaliteye öncelik
veren fabrikalar ise ya eskiyi kullanarak ya da yeni ürünü
belli oranlarda eskisiyle karıştırarak üretimlerindeki kalite
dalgalanmasını önlerler.

Quality concept of wheat can vary according to where
it will be used, process technics, products to be obtained and consumption habits. Wheat passes into other hands many times until the final product; for example
it is converted into flour in various yields according to
the regulatory and standards about flour plants and
given to bakeries after it is bought and stored for bread
making. İt is converted to bread in bakeries and sold
to consumers. Quality concept may change because of
this process.

Buğday kalite kavramı ise kullanılacağı yere, işleme tekniğine, elde edilecek mamullere ve tüketim şekline göre
değişiklikler gösterir. Son ürüne kadar birkaç kere el değiştiren buğday, örneğin ekmek üretimi için satın alınıp
depolandıktan sonra un fabrikalarında ilgili standartlara
ve mevzuata uygun olarak çeşitli randımanlarla una dönüştürülür ve fırınlara verilir. Fırınlarda da ekmeğe dönüştürülür ve tüketicilere satılır. Bu el değiştirme sürecinden
dolayı her aşamadaki kalite kavramı değişiklik gösterir.

For people or institutions dealing with wheat trade,
quality criteria for wheat is kernel structure, suitability
to standard, foreign material content, moisture content,
hectoliter weight and demand in market. Quality criteria
of inclusion material is small scale dockage and moisture,
homogeneous distribution of kernel size, color and hardness, hectoliter because of its close relation with flour
and semolina yield, gluten structure and quality feature,
and also ash content. Quality criteria of bread producers
is easiness while kneading the dough, gluten structure to
not to make dough tighter, high water lifting and occlu-

Buğday ticaretiyle uğraşan kişi ve kuruluşlar için kalite kriterleri; tane yapısı, standardına uygunluk, yabancı madde içeriği (dokaj), nem oranı, hektolitre ağırlığı ve
pazarlamadaki taleptir. Ara madde üreten değirmenlerin
kalite kriterleri ise küçük oranlı dokaj ile nem, tane iriliğinin
homojen dağılımı, rengi ve sertliği, un veya irmik randımanıyla yakın ilişkisi nedeniyle hektolitre, glüten yapısı ve
kalite özelliği ile kül oranıdır. Ekmek üreticisinin kalite kriteri kullanacağı unda yoğurulma kolaylığı, hamuru sıkmayacak miktar ve kalitede glüten yapısı, fazla su kaldırma
ile gaz tutma kapasitesidir. Tüketici gevrek, beyaz renkli
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sion capacity. Consumers prefer crispy, white, homogeneous structure, bright crust color, staling late, and not
crumbling bread.
Quality in semolina production is glassy kernel structure, amber color, the number of specs which are dark
color points in semolina, less water lifting capacity
while being kneaded for pasta making, fraction rate,
in another word waste loss during the drying period
of formed dough. Pasta quality is bright color, solid
matter content in boiling water, amber color which is
not lost while cooking and being sharp without getting
soft. In bulghur production, durum wheat which has
very glassy or one step below, rotatory, easy to separate bran, and with big kernels is used. Wheat which
will be used for production of flour to be used in biscuit production needs to have gluten in low amount
but with strong structure in order to decrease fraction
number of the product. On the other hand, dough prepared for production should be resistant to long term
kneading process, should be able to tolerate oil and
sugar content in suitable amount; cooked product
shouldn’t become puffier and oily. For crackers and
shredded wheat, this kind of flour is used. Consumption rate of the products that are peculiar to our country such as pitta bread, bagels, flat bread, baklava,
pastry, pancakes and cookies are relatively low. These
are produced from pasta or mixed wheat flour having
high and elastic structure gluten.
Quality in Wheat Breeding:
To ensure quality in wheat breeding, the target should
be determined according to climate conditions in production location (for bread, pasta or biscuit production),
and with parents that can meet quality features of the
target, studies should start and continue. In conclusion,
developed varieties should be registered and presented
to wheat producers. Otherwise, it won’t be in demand
and it won’t make enough return from breeding studies
which need cost and time.
Common point of all the explained features under
quality concept above is protein. Leading countries in
global grain production and trade use kernel hardness
as base in wheat standard and classification as it is
highly related with protein amount and quality. On the
other hand, it can vary according to cultivation time, environment conditions, regional climate and land structure along with being dependent on genetic structure.
Thus, these countries organize the standards according to kernel color and hardness, and also form one or
more sub-classes through hard structured kernel rate
(%). For example: USA wheat standard is formed by
seven main groups. These are: Hard Red Spring Wheat,
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ve bağdaşık içyapı ile parlak kabuk rengi, geç bayatlayan,
kesildiğinde ufalanmayan ekmekleri tercih etmektedir.
İrmik üretiminde kalite; buğdayın camsı tane yapısı, sarı
kehribar rengi, irmik içerisinde kaldığı görülen koyu renkli
benek sayısı (speks), irmiğin makarna için yoğurulurken
az su kaldırması ve şekil verilen hamurun kurutma sırasındaki kırılma oranı, yani ıskarta kaybıdır. Makarna kalitesi parlak renk, kaynatma suyuna geçen katı madde
azlığı, pişince kaybolmayan parlak kehribar sarı renk ve
lapalaşmayıp diri kalma özelliğidir. Bulgur üretiminde ise
yüksek oranda camsı veya bir altında yer alan dönmeli, kepeği kolayca ayrılan iri taneli durum buğdaylardan
yararlanılır. Bisküvi üretiminde kullanılacak unun üretimi
işlenecek buğdayların, mamulün kırılma sayısını azaltacak
düşük oranda ancak sağlam yapılı glüten içermesi istenmektedir. Öte yandan üretim için hazırlanan hamur, uzun
süreli yoğurmaya dayanmalı, yeterli miktarda yağ ile şeker
kaldırabilmeli, pişmiş ürün fazla kabarmamalı ve yağ kusmamalıdır. Kraker ve dökme tel kadayıf gibi mamuller için
de bu tip unlardan yararlanılır. Pide, simit, yufka, baklava,
börek, gözleme ve kurabiye gibi yurdumuza has ürünlerin tüketim miktarları, diğerlerinin yanında azdır. Bunlar,
yüksek oranda ve elastik yapılı glüten içeren ekmeklik,
makarnalık veya bunların karışımı buğday unlarından imal
edilirler.
Buğday Islahında Kalite:
Buğday ıslahında kaliteyi sağlamak için her şeyden önce
üretilecek bölgedeki iklim koşullarına göre hedef seçilmeli
(ekmeklik, makarnalık ve bisküvilik gibi) ve hedeflerin kalite
özelliklerine cevap verebilecek ebeveynler ile çalışmalara
başlanıp devam edilmelidir. Sonuçta da geliştirilen çeşitler
tescil edilerek buğday üreticilerinin kullanımına sunulmalıdır. Aksi halde tescilli çeşit çiftçiler arasında rağbet görmeyecek ve bir hayli emek, para ve zaman gerektiren ıslah
işlemlerinden yeterli geri dönüş alınamayacaktır.
Yukardaki kalite kavramı başlığı altında açıklanan tüm
özelliklerin ortak noktası ise proteindir. Dünya tahıl üretim
ile ticaretinde önde gelen ülkeler, buğdayın standardında
ve sınıflandırmasında, protein miktarı ve kalitesiyle yakın
ilişkili olduğu için tane sertliğini esas almaktadırlar. Öte
yandan tane sertliği, kalıtsal yapıya bağımlı olmakla birlikte ekim zamanı, çevre koşulları, bölgesel iklim ve toprak
yapısına göre değişiklikler gösterebilmektedir. Böylelikle
söz konusu ülkeler, standartlarını tane rengi ve sertlik derecelerine göre düzenleyip, içerdiği sert yapılı tane oranıyla (%) bir veya daha fazla alt sınıf oluşturmaktadırlar.
Örneğin; ABD buğday standardı, yedi ana grup altında
toplanmaktadır. Bunlar sırasıyla: Hard Red Spring Wheat
(Sert Kırmızı Yazlık Buğday), Durum Wheat (Makarnalık
Buğday), Red Durum Wheat (Kırmızı Makarnalık Buğday),
Hard Red Winter Wheat (Sert Kırmızı Kışlık Buğday), Soft
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Durum Wheat, Red Durum Wheat, Hard Red Winter, Soft Red Winter Wheat, White Wheat, and Mixed
Wheat. HRS (Hard Red Spring Wheat which is known
in our country too with its high quality features can be
formed under three sub-category as DNS (Dark Northern Spring Wheat), NS (Northern Spring Wheat) and RS
(Red Spring Wheat). These classes should contain respectively %75 or more, % 25-75; %25 or less, dark
color, hard and glassy wheat kernels. I think that wheat
standard numbered TS 2974 should be renewed like
this and mentioned classes and sub-classes should be
stored and traded separately. This will provide convenience to industry branches using wheat as raw material. Principles that I stated for Clause 20 – (4c) and my
personal ideas and desires are for data that ı forecasted
for wheat breeding. Thus, I hope that quality data will
be among genetic features of varieties and this will ease
the raw material procurement for biscuit and otherbased bakery producers which have showed a significant development recently.

Red Winter Wheat (Yumuşak Kırmızı Kışlık Buğday), White Wheat (Byaz Buğday) ve Mixed Wheat (Karışık Buğday)
ana sınıflardır. Aralarında üstün kalite özellikleri nedeniyle
yurdumuzda da tanınan HRS (Hard Red Spring Wheat),
DNS (Dark Northern Spring Wheat), NS (Norhhern Spring
Wheat) ve RS (Red Spring Wheat) adı verilen üç alt sınıftan oluşur. Söz konusu sınıflar sırasıyla % 75 ve üzerinde;
% 25-75; % 25 altında, koyu renkli, sert ve camsı görünümlü buğday tanesi içermelidir. TS 2974 sayılı Buğday
Standardı’nın buna benzer bir biçimde yenilenmesinin ve
söz konusu sınıf ve alt sınıfların ayrı ayrı depolanarak pazarlanmasının, buğdayı hammadde olarak kullanan sanayi
kolları için büyük kolaylık sağlayacağını düşünmekteyim.
Yukarıdaki Madde 20 – (4c) için belirttiğim hususlar
ile kişisel görüş ve temennilerim ise buğday kalite ıslahı
için öngördüğüm veriler içindir. Böylelikle kalite verilerinin
çeşitlerin kalıtsal özellikler arasına gireceğini, bunun da
özellikle son zamanlarda gelişme gösteren bisküvi ve diğer bazı unlu mamuller üreticileri için hammadde teminini
kolaylaştıracağını ümit etmekteyim.

5. CONCLUSION
5. SONUÇ

New wheat varieties are resulted by devoted and long
term studies of the team consists of breeder, agronomist, diseases, economist and quality. The variety is demanded to be protected by “Plant Production General
Directorate” after being registered. When General Directorate completes required formalities, it is put under
protection, named and registered to related file after the
breeder’s right is also registered. Protection duration is
25 years as from Registration date. In order to promote
team members, variety name has the right to royalty
tax in the rate of sale amount as seed as long as it is
protected.

Yeni buğday çeşitlerinin ortaya çıkarılması ıslahçı, agronomist, hastalıkçı, ekonomist ile kaliteciden oluşan timin özverili ve uzun süreli çalışmaları sonucu gerçekleşmektedir.
Çeşit tescil edildikten sonra “Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne” başvurularak koruma altına alınması istenir. Genel
Müdürlüğün, gerekli formaliteleri tamamlaması ile koruma
altına alınır ve isimlendirilip ıslahçı hakkı da tescil edilerek ilgili
kütüğe kayıt edilir. Koruma süresi kayıttan itibaren 25 yıldır.
Tim elemanlarının maddi yönden teşviki için çeşit ismi, koruma altında olduğu süre boyunca tohumluk şeklindeki satış
miktarı oranında telif ücreti almaya hak kazanır.

At this point, candidates should go to registering committee with quality data including the product to be produced in quality laboratories, without giving a name and
with coding method in order to keep variety in production
for a long time in terms of quality. As I mentioned before,
quality manager should be permanent member, should
be able to vote negatively examining the quality data.
Moreover he should be able to veto the Registration of
the candidate. Otherwise, variety abundance and anarchy can be formed due to financial copyrights.

Bu noktada, çeşidin kalite yönünden hammadde olarak uzun yıllar üretimde kalabilmesi için adayların, isim
verilmeden kodlama yoluyla kalite laboratuvarında üretilecek mamul dahil, tam kalite verileriyle birlikte tescil
komitesine gitmelidir. Daha önce de belirttiğim gibi komitede mutlaka kaliteci, asil üye olarak yer almalı, kalite
verilerini irdeleyerek red yönünde oy kullanabilmeli, hatta
icabı halinde adayın tescilini veto edebilmelidir. Aksi halde, akçalı telif hakları nedeniyle çeşit bolluğu ve anarşisi
yaratılabilir.

1. Tests used for determining the agricultural features
of varieties such as biologic and technologic features, efficiency, resistance to disease and pesticide.
2. Among the quality data mentioned above, increasing
flour and semolina efficiency is dependent on the genetic
features such as fineness of bran of the kernel and surface
belly line. During the selection process in breeding section,
these issues should be considered.

1. Bitki türlerine ait çeşitlerin biyolojik ve teknolojik özellikleri ile verim, hastalık ve zararlılara dayanıklılık gibi tarımsal değerlerinin tespit edildiği denemeler.
2. Yukarıda belirtilen kalite verileri arasındaki un ve irmik randımanını yükseltebilmek, tanenin kepek tabakasının inceliği, yüzeysel karın çizgisi gibi kalıtsal özelliklere
bağımlı bulunmaktadır. Islah kademelerindeki seleksiyon
sırasında bu hususlara da dikkat edilmelidir.
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GRAIN AND FLOUR MARKET
IN ALGERIA AND MOROCCO
Cezayir ve Fas’ta Tahıl ve Un Pazarı
Leading countries of North Africa, Algeria and Morocco have milling industries in which many mills are in operation. In Algeria which
is estimated that nearly 10,2 million tons of wheat will be consumed
in 2015/16 season, there are around 430 mills, according to the
estimates. In Morocco which is one of the top 15 wheat consumer
country, there are nearly 200 member mills in Morocco National
Federation of Milling.
Kuzey Afrika’nın önde gelen iki ülkesi Cezayir ve Fas, çok sayıda
değirmenin varlık gösterdiği birer değirmencilik sanayisine sahiptirler. 2015/16 sezonunda 10,2 milyon ton civarında buğday tüketeceği öngörülen Cezayir’de, 430 civarında değirmenin olduğu tahmin
edilmektedir. Dünyanın en büyük 15 buğday tüketicisi ülke arasında
yer alan Fas’ta ise Fas Ulusal Değirmencilik Federasyonu’na üye
200 civarında değirmen bulunmaktadır.
Two leading countries of North Africa: Algeria and Morocco… Algeria
which is the fourth largest economy
of African Continent is located on
North Africa, Mediterranean cost and
between Morocco and Tunisia. 80
percent of the country’s land is in Sahara which has mostly semi-desert
features. Grain, wine, olive and fruit
production is supported in the north-
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Kuzey Afrika’nın önde gelen iki ülkesi; Cezayir ve Fas…. Afrika kıtasının en büyük 4’üncü ekonomisi olan
Cezayir; Kuzey Afrika'da, Akdeniz kıyısında, Fas ve Tunus'un arasında yer
almaktadır. Ülke topraklarının % 80’i,
büyük bir bölümü yarı çöl özelliklerine
sahip Sahra’da yer almaktadır. Ülkenin % 10’luk kısmını oluşturan verimli
kuzey kısmında ise tahıl, şarap, zeytin
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ern, fertile region of the country which covers 10 percent
of the country’s land. With 37-million-population, Algeria
is one of the leading wheat and corn importers in the
world.
Having coasts to Atlantic Ocean and Mediterranean,
Morocco is located between Algeria and Western Sahara. Although arid and desert areas are sparsely populated, plains around Mediterranean regions and northern
parts near Atlantic Ocean are densely populated. Having 33-million-population, Morocco is a significant wheat
producer and importers as its consumption is far above
the production rate.

GENERAL ECONOMIC OUTLOOK
Having the most important lands of Africa, and significant natural gas and oil reserves, Algeria is the fourth
largest economy in the world following after South Africa,
Nigeria and Egypt. Despite the significant natural gas
and oil sources, the country is counted as middle income
country. While economy of the country is dependent on
energy industry, hydrocarbon products provide 97 percent of the country’s export revenue; 45 percent of GNP
and 2/3 of income. This dependency causes the country
to be highly influenced by fluctuating oil prices.
Starting privatization in with its commercial policies in
1990s, Algeria can adopt significant inward-oriented or
protective policies. With these policies, against the import lobbies which are influential in determining the commercial policies in the country, ideas to form a national
industry become prominent. One of the most interesting
information about Algeria is that purchasing power of the
population remains low despite high subvention in basic consumption goods (wheat, sugar, oil etc.), energy
in particular.

ve meyve üretimi desteklenmektedir. 37 milyonluk nüfusu
barındıran Cezayir, buğday ve mısırda dünyanın önde gelen ithalatçıları arasında yer almaktadır.
Atlantik Okyanusu’na ve Akdeniz’e kıyısı bulunun Fas
ise Cezayir ve Batı Sahra arasında yer almaktadır. Çorak
ya da çöl bölgeleri hemen hemen ıssız olmasına karşın
Akdeniz kesiminde yer alan ovaları ve Atlas Okyanusu’na
yakın kuzey kesimlerdeki ovalar, oldukça yoğun nüfus
barındırmaktadırlar. 33 milyonluk nüfusu barındıran Fas,
önemli bir buğday üreticisi olmakla birlikte, üretimin çok
üzerinde olan tüketimi nedeniyle önde gelen buğday ithalatçıları arasında yer almaktadır.

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
Economic growth of Algeria highly depends on oil prices and rainfall. According to IMF data, GDP will grow 3,7
percent on average until 2018 and exceed 238 dollar in
2018 in terms of ruling prices due to the fact that hydrocarbon industry in the country has been growing steadily.
Having the largest phosphate deposits in the world,
Morocco keeps its economy lively through agriculture,
production, fishery and tourism industry as well as foreign currencies brought by Moroccans working in foreign
countries. By 1980s, Morocco has been in successful
economic reform process incorporation with IMF and
World Bank. By this means, foreign trade regime became
liberal; a new investment law, privatization program and
bank system have been improved. While dependency of
Moroccan economy on agriculture and phosphate industries has been decreasing in the last 10 years, the share
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Afrika’nın en geniş topraklarına ve önemli doğalgaz ve
petrol rezervlerine sahip Cezayir; Güney Afrika, Nijerya ve
Mısır’ın ardından Afrika’nın en büyük 4’üncü ekonomisi
konumundadır. Cezayir, 22 üyesi bulunan Arap Birliği ülkeleri içerisinde de 4’üncü büyük ekonomidir. Ancak, anılan ülke, büyük doğal gaz ve petrol kaynaklarına karşın,
kişi başına düşen gelir açısından alt orta gelirli bir ülke
statüsündedir. Ülke ekonomisi enerji sektörüne bağımlı olup hidrokarbon ürünleri, ülkenin ihracat gelirlerinin
% 97’sini ve GSMH’sinin % 45’ini ve bütçe gelirlerinin
2/3’ünü sağlamaktadır. Bu bağımlılık, petrol fiyatlarındaki
değişimlerden büyük ölçüde etkilenen bir ekonomik yapılanmaya sebebiyet vermiştir.
1990 yılların ortasından itibaren ticaret politikalarını da
serbestleştirmeye başlayan Cezayir, buna karşın, önemli ölçüde ithal ikameci ve korumacı eğilimler gösterebil-
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mektedir. Bu tür tutumlarda, ülkedeki ticaret politikasının
belirlenmesinde etkin olan ithalat lobilerine karşın, ulusal
bir sanayinin kurulabilmesine yönelik hassasiyetler etkili olmaktadır. Cezayir ile ilgili en ilginç verilerden biri ise
başta enerji ürünleri olmak üzere temel tüketim ürünlerine (buğday, şeker, yağ, vb.) yapılan yüksek sübvansiyon
oranlarına karşın, halkın satın alma gücünün halen düşük
olmasıdır.
Cezayir'de ekonomik büyüme, büyük oranda petrol fiyatlarına ve yağış düzeyine bağlıdır. IMF verilerine göre;
GSYİH, ülkedeki hidrokarbonlar sektörünün istikrarlı büyümesi nedeniyle 2018 yılına kadar yıllık ortalama %,3,7
oranında büyüyecek ve 2018 yılında da cari fiyatlar bazında 238 milyar doları aşacak.

of production and service industry in GDP has increased.
Two third of GDP which change depending on agricultural performance by years are based on service industry.
Production industry forms 13 percent of GDP; agricultural forms 12 percent of GDP. Mining industry also forms 4
percent of GDP. It is estimated that GDP grows annually
4,7 percent on average between 2011 and 2015.
Counted as middle income country, Morocco has not
been influenced by global economic crisis much as its
burden of debt is not much also. It is expected that its
economy will gain strength in the medium term.

THE PLACE AND IMPORTANCE
OF AGRICULTURE
Algeria is a huge market as for domestic demand of its
37-million population and its closeness to many Mediterranean and African countries. Thanks to bio-diversity
resulted from its climate (Mediterranean climate in the
North and desert climate in the South); it has a wide
range of products. Using less chemical inputs created
a quality product range in terms of quantity and quality.

Dünyanın en büyük fosfat yataklarına sahip olan Fas,
ekonomisini tarım, imalat, balıkçılık ve turizm sektörü gelirleri ve dış ülkelerde çalışan Faslıların ülkeye getirdikleri
dövizlerle ayakta tutmaktadır. 1980’li yıllardan itibaren Fas,
IMF ve Dünya Bankası ile işbirliği içinde başarılı bir ekonomik reform sürecine girmiş, bu çerçevede, dış ticaret rejiminin liberalleştirilmesi, yeni yatırım kanunu, özelleştirme
programı ve bankacılık sisteminin iyileştirilmesine gidilmiştir. Fas ekonomisinin son 10 yılda tarım ve fosfat sektörlerine olan bağımlılığı azalarak imalat ve hizmet sektörlerinin
GSYİH’daki payları artmıştır. Tarım sektörünün performansına göre yıllar itibariyle değişkenlik gösteren GSYİH’nin
yaklaşık üçte ikisi hizmetler sektörüne dayanmaktadır. İmalat sektörü GSYİH’nın yaklaşık % 13’ünü, tarım sektörü ise
GSYİH’nın yaklaşık % 12’sini oluşturmaktadır. Madencilik
sektörü ise GSYİH’nın yaklaşık % 4’ünü oluşturmaktadır.
Ülkede 2011 - 2015 yılları arasında GSYİH’nin yıllık ortalama % 4,7 oranında büyüdüğü tahmin edilmektedir.
Orta gelir düzeyinde bir ülke olarak kabul edilen Fas,
dış borç yükünün fazla olmaması nedeniyle yaşanan küresel ekonomik krizden göreceli olarak daha az etkilenmiştir. Ülkede, orta vadede ekonominin güç kazanması
beklenmektedir.

TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ

Grain production amount in the country is 4,5 million
tons and import value is 3 billion 275 million dollars. 8
million ton production is forecasted by 2015. To meet this
consumption amount, at least 260 thousand hectare of
land should be irrigated and in order to meet all of them,
510 thousand hectare of land should be included.

Cezayir, gerek 37 milyonluk nüfusunun oluşturduğu iç
talep, gerekse Akdeniz’e kıyı birçok ülke ile Afrika ülkelerine olan yakınlığı nedeniyle büyük bir pazar konumundadır. Ayrıca farklı iklimlerin (ülkenin kuzeyinde Akdeniz,
güneyinde ise çöl iklimi hakimdir) getirdiği biyo-çeşitlilik
sayesinde, geniş bir ürün yelpazesine de sahiptir. Kimyasal girdilerin az kullanılması, sadece niceliksel olarak değil
niteliksel olarak da kaliteli bir tarımsal ürün gamının oluşmasını sağlamıştır.

Share of agriculture in GDP in Algeria is around 9 percent. Despite this, it is estimated that 14 percent of total

Ülkede 4,5 milyon ton hububat üretilmekte ve 3 milyar
275 milyon dolar değerinde de hububat ithalatı yapılmak-
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population is employed in agriculture. By 2000s, share of
agriculture in the country’s economy has been decreasing
gradually. Domestic agricultural production which cannot
meet increasing domestic demand makes the country
foreign-dependent in half for its food requirement. With
increasing number of large malls set up recently, it is expected that mass production will increase and agricultural production will improve in terms of amount, price,
quality and diversity. However, there has been a significant lack of investment, technology and experiment in
this area.
Agricultural and rural development targets and policies set as solutions to these problems aim at using new
technologies more in this industry by increasing quality
labor force. Moreover, the country’s being self-sufficient
is one of the primary targets.
Coastal regions of Morocco have climate and land
type suitable for agriculture. Fishery is a significant income item. Efficiency of agricultural production is highly
related with climate conditions. Agriculture industry include 40 percent of labor force (60 percent of woman
labor force) and 11-18 percent of the country’s GDP in
the recent years. Cultivated area of Morocco is 8,7 million hectares. There are modern and large-scale farms
making export-oriented production. These modern farms
meet 15 percent of wine and citrus fruits production. Primary agricultural products are grains, legumes, olive and
citrus fruits. As the industry is dependent on rainfall, efficiency of agriculture can change from season to season.
Especially low mechanization rate, fertilizer usage and
frequent droughts affect agriculture industry negatively.
Agriculture industry is also the one for which the country
took protection measurements most.
Moroccan agricultural products are in rivalry with agricultural products of Greece, Spain and Turkey which
provide more quality products to EU market.

GRAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION
IN ALGERIA
According to the data of United States Department of
Agriculture (USDA), leading products in Algerian grain
production are wheat and barley. Producing 2-3 million
tons of wheat in 2003/04 and 2007/08 seasons, Algeria
had a large decrease in wheat production in 2008/09.
Decreasing to 1,6 million ton in this season, wheat production reached to 3,5 million tons in 2009/10 season.
Following this production amount which is the highest of
the last 10 years, production remained between 2,9 and
3,4 million tons between 2010/11 and 2013/14 season.
Algeria had a significant decrease in 2014/15 season and
wheat production remained as 1,9 million tons. Wheat
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tadır. 2015 yılı itibari ile 8 milyon tonluk bir tüketimin olacağı öngörülmektedir. Bu tüketimi karşılamak için en az
260 bin dönüm arazinin daha sulamaya açılması ve bu
tüketimin tamamı ile karşılanabilmesi için de 510 bin dönüm arazinin bu kapsama alınması gerekmektedir.
Cezayir’de tarımın GSYİH’ya katkısı % 9 dolayındadır.
Buna karşın toplam nüfusun yaklaşık %14’ünün tarım
sektöründe istihdam edildiği tahmin edilmektedir. 2000’li
yıllardan itibaren ise tarımın ülke ekonomisindeki payı giderek azalmaktadır. Ülkenin sürekli artan iç talebine cevap
veremeyen yerli tarımsal üretim, ülkeyi toplam gıda ihtiyacının yaklaşık yarısı oranında dışa bağımlı kılmaktadır. Son
yıllarda açılan büyük alışveriş merkezlerinin çoğalması ile
birlikte gıda üretiminde kitlesel üretimin artacağı ve tarımsal üretimin miktar, fiyat, kalite ve çeşitlilik anlamında gelişeceği beklenmektedir. Ancak, bu alanda önemli yatırım,
teknoloji ve tecrübe eksikliği bulunmaktadır.
Bu sorunlara çözüm olarak belirlenen ülkenin tarımsal
ve kırsal kalkınma hedefleri ve politikaları; kalifiye işgücü
kapasitesinin arttırılarak yeni teknolojilerin bu sektörde
daha fazla kullanılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca ülkenin
kendi kendine yeterli bir konuma ulaşması da öncelikli hedefler arasındadır.
Fas’ta ise ülkenin kıyı kesimleri tarıma uygun bir iklim ve
toprak yapısına sahiptir. Balıkçılık önemli bir gelir kalemidir. Tarımsal üretimin verimliliği hava koşulları ile yakından
ilgilidir. Tarım sektörü iş gücünün % 40’ını (kadın iş gücünün % 60’ı) istihdam etmekte olup, son yıllarda GSMH’nın
% 11-18’ni oluşturmaktadır. Fas’ta 8,7 milyon hektar
ekili alan bulunmaktadır. Ülkede ihracata yönelik üretim
yapan modern ve büyük ölçekli çiftlikler bulunmaktadır.
Söz konusu modern çiftlikler, şarap ve narenciye üretiminin % 15’ini karşılamaktadır. Başta gelen tarım ürünleri
tahıl, baklagiller, zeytin ve narenciye olarak sıralanabilir.
Sektör, yağışlara bağımlı olduğundan tarım sektörünün
verimi yıldan yıla değişkenlik göstermektedir. Özellikle düşük mekanizasyon oranı, düşük gübre kullanımı ve sık sık
kuraklık yaşanması tarım sektörünü olumsuz etkileyen en
önemli faktörlerdir. Tarım sektörü, aynı zamanda ülkede
en fazla koruma tedbirlerinin alındığı sektördür.
Fas tarım ürünleri, AB piyasasında daha kaliteli ürünler sunan Yunanistan, İspanya ve Türkiye kaynaklı tarım
ürünleri ile de rekabet içindedir.

CEZAYİR’DE TAHIL ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Amerikan Tarım Bakanlığı’nın (USDA) verilerine göre,
Cezayir’in tahıl üretiminde önde gelen ürünler buğday ve
arpadır. 2003/04 ve 2007/08 sezonları arasında 2 ile 3
milyon ton arasında buğday üretimi gerçekleştiren Cezayir, 2008/09 sezonunda buğday üretiminde önemli bir
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consumption increases steadily in comparison to wheat
production. Being one of the top 15 countries in global
wheat production, Algeria has a consumption amount
which is 3-4 times of its production. According to data
of USDA, wheat consumption of Algeria which was 7 million tons in 2003/04 season reached to 8 million tons in
2007/08, 9,4 million tons in 2012/13 season and 10 million tons in 2014/15 season. The forecasted consumption amount for 2015/16 season is around 10,2 million
tons again.
Barley is the second most produced product after
wheat. As it is in wheat production, barley production
shows an unsteady graphic in relation with weather conditions. Remaining above 1 million tons in 2003/04 and
2004/05 seasons, production amount decreased to 400
thousand in 2005/06 and remained under 1 million ton in
the following 3 seasons. Production amount in barley has

largely increased in 2009/10 season as it is in wheat and
reached the last 10 years’ highest production rate with
2,4 million tons.
In 2010/11 and following seasons, barley production remained around 1 and 1,5 million tons. Barley consumption
has also been on rise for the last 5 seasons. Barley consumption of Algeria which was around 1,1 million tons in
2007/08 and 2008/09 seasons reached 2 million tons in
2012/13 season and 2,1 million tons in 2014(15 season.
Corn is a very rare grain product in Algeria. Although
any production activity is not recorded corn consump-
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düşüş yaşamıştır. Söz konusu sezonda 1,6 milyon tona
gerileyen buğday üretimi, 2009/10 sezonunda ciddi bir
artış göstererek 3,5 milyon tona ulaşmıştır. Son 10 yılın en yüksek seviyesi olan bu üretimden sonra, üretim
2010/11 ve 2013/14 sezonları arasında 2,9 ile 3,4 milyon ton arasında seyretmiştir. 2014/15 sezonunda ise
yeniden önemli bir düşüş yaşanmış ve buğday üretimi
1,9 milyon tonda kalmıştır. Ülkede buğday tüketimi ise
üretimin aksine istikrarlı bir şekilde artış göstermektedir.
Dünya buğday tüketiminde ilk 15 ülke arasında yer alan
Cezayir, üretiminin 3-4 katı oranında bir tüketim miktarına sahiptir. USDA verilerine göre; 2003/04 sezonunda 7
milyon ton olan Cezayir’in buğday tüketimi, 2007/08 sezonunda 8 milyon tona, 2012/13 sezonunda 9,4 milyon
tona, 2014/15 sezonunda ise 10 milyon tona ulaşmıştır.
Ülkenin 2015/16 sezonunda gerçekleştireceği tüketimin
de yine 10,2 milyon ton civarında olacağı öngörülmektedir.

Buğdaydan sonra en çok üretimi yapılan ürün arpadır.
Arpa üretimi de buğdayda olduğu gibi hava şartlarına
bağlı olarak istikrarsız bir grafik sergilemektedir. 2003/04
ve 2004/05 sezonlarında 1 milyon tonun üzerinde seyreden üretim, 2005/06 sezonunda 400 bin tona düşmüş,
sonraki 3 sezonda da 1 milyon tonun altında kalmıştır.
2009/10 sezonunda buğdayda olduğu gibi arpada da
üretim önemli oranda artmış ve 2,4 milyon tonla son 10
yılın en yüksek üretim rakamına ulaşılmıştır. 2010/11 ve
sonraki sezonlarda ise arpa üretimi 1 ile 1,5 milyon ton
arasında seyretmiştir. Arpa tüketimi ise son 5 sezondur
artış eğilimindedir. 2007/08 ve 2008/09 sezonlarında
1,1 milyon ton seviyesinde olan Cezayir’in arpa tüketimi,
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tion in the country is rising. Corn consumption of Algeria
which is 1,8 million ton in 2003/04 season reached to 2,1
million tons in 2005/06 season. Increasing consumption
amount in the following seasons reached to 3 million tons
in 2012/13 and 4,1 million tons in 2014/15 season.

GRAIN PRODUCTION AND CONSUMPTION
IN MOROCCO
Morocco has a significant wheat production amount
in comparison to African countries except Egypt, and it
is one of the biggest 15 wheat producers in the world.
However production depends on weather conditions as
in Algeria and this cause instability in production. According to the data of USDA, production amount of Morocco
which is 5,1 million tons in 2003/04 season reduced to
1,5 million ton, the lowest amount in the last 10 years.
The production amount increased in the following seasons and reached to 6,4 million tons. However, it couldn’t
maintain this level in the following 3 seasons. Producing 4,8; 5,8 and 3,8 million ton production relatively in
2010/11, 2011/12 and 2012/13 seasons, Morocco
reached to 7 million tons in 2013/14 season, which is
the highest production amount in the last 10 years. In
2014/15 season, production has decreased to 5,1 million tons again. Wheat production also shows a steady
chart. Wheat consumption of Morocco which was 6,4
million tons in 2003/04 season reached to 7,2 million
tons in 2006/07, 8,8 million tons in 2011/12 and 9 million
tons in 2014/15 season. With this consumption amount,
Morocco becomes one of the top 15 wheat consumer
countries.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

2012/13 sezonunda 2 milyon tona, 2014/15 sezonunda
ise 2,1 milyon tona ulaşmıştır.
Mısır ise Cezayir’de üretimi yok denecek nitelikte olan
bir tahıl ürünüdür. Ancak üretim olamamasına rağmen
ülkedeki mısır tüketimi artış göstermektedir. 2003/04
sezonunda 1,8 milyon ton olan Cezayir’in mısır tüketimi, 2005/06 sezonunda 2,1 milyon tona ulaşmıştır. Sonraki sezonlarda devam eden mısır tüketimindeki artış,
2012/13 sezonunda 3 milyon tona, 2014/15 sezonunda
ise 4,1 milyon tona ulaşmıştır.

FAS’TA TAHIL ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Fas, buğday üretiminde Mısır haricindeki diğer Afrika
ülkelerine kıyasla önemli bir üretim miktarına sahiptir ve
dünyanın en büyük ilk 15 buğday üreticisi arasında yer
almaktadır. Ancak üretim, Cezayir’de olduğu gibi hava
şartlarına bağlıdır ve bu da üretimde istikrarsızlığa yol
açmaktadır. USDA verilerine göre 2003/04 sezonunda
5,1 milyon ton olan Fas’ın buğday üretimi, 2007/08 sezonunda 1,5 milyon tonla son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Sonraki sezonlarda yeniden artan üretim,
2009/10 sezonunda 6,4 milyon tona ulaşmış, ancak sonraki 3 sezonda bu seviyesini koruyamamıştır. 2010/11,
2011/12 ve 2012/13 sezonlarında sırasıyla 4,8; 5,8 ve
3,8 milyon ton üretim gerçekleştiren Fas, 2013/14 sezonunda, son 10 yılın en yüksek üretim miktarı olan 7
milyon tonu yakalamıştır. 2014/15 sezonunda ise üretim yeniden 5,1 milyon ton seviyesine gerilemiştir. Buğday tüketiminde ise son derece istikrarlı bir grafik göze
çarpmaktadır. 2003/04 sezonunda 6,4 milyon ton olan
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The second important grain product in Morocco as
in Algeria is barley. The country produces 2,1 million
tons of barley every year on average. The production,
however, is not steady. The lowest production amount
in the last 10 years was 763 thousand tons in 2007/08.
The highest one was 3,8 million tons in 2009/10 season. The consumption is nearly the same with production and the average of the last 12 years is 2,4 million
tons.
Corn of which production amount changes between
50 and 300 thousand tons shows increase in consumption. According to the data of USDA, corn consumption
of Morocco which was 1,3 million tons in 2003/04 season reached to 2 million tons in 2010/11.
According to the data of USDA, corn consumption of
Morocco which was 1,3 million tons in 2003/04 season
reached to 2 million tons in 2010/11 season. Corn consumption which reached to 2 million tons in 2013/14
season continued to increase and was recorded as 2,4
million tons in 2014/15 season.

Fas’ın buğday tüketimi, 2006/07 sezonunda 7,2 milyon
tona, 2011/12 sezonunda 8,8 milyon tona, 2013/14 ve
2014/15 sezonlarında ise 9 milyon tona ulaşmıştır. Fas,
bu tüketim miktarıyla dünyanın en büyük 15 buğday tüketicisi ülke arasında yer almaktadır.
Cezayir’de olduğu gibi Fas’ta da üretimi gerçekleştirilen
ikinci önemli tahıl ürünü arpadır. Ülke her yıl ortalama 2,1
milyon ton arpa üretimi gerçekleştirmektedir ancak üretim
istikrarsızdır. Ülkede son 10 yılın en düşük üretim miktarı
2007/08 sezonunda görünen 763 bin tondur, en yüksek
üretim ise 2009/10 sezonunda gerçekleşen 3,8 milyon tonluk üretimdir. Tüketim ise hemen hemen üretimle paraleldir
ve son 12 yılın ortalamasında 2,4 milyon ton civarındadır.
Üretim miktarı 50 ile 300 bin ton arasında değişen mısırda ise artış gösteren bir tüketim grafiği söz konusudur.
USDA verilerine göre 2003/04 sezonunda 1,3 milyon ton
olan Fas’ın mısır tüketimi, 2010/11 sezonunda 2 milyon
tona ulaşmıştır. 2013/14 sezonunda 2,2 milyon tona ulaşan mısır tüketimi, sonraki sezon da artışını sürdürmüş
ve 2014/15 sezonunda 2,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

GRAIN TRADE IN ALGERIA
Unsteady and inadequate grain production of Algeria
cause import-based grain trade to be inevitable; particularly for wheat and corn… Wheat production cannot
meet increasing wheat consumption anymore and so import rate increases gradually. Moreover, the country is
the 3rd wheat importer in the world. According to the
data of USDA, wheat import amount of the country which
was 3,7 million tons in 2003/04 season has been above 6
million tons for the last 5 seasons. Algeria’s wheat import
amount which was around 5,1 million tons in 2009/10
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CEZAYİR’DE TAHIL TİCARETİ
Cezayir’deki istikrarsız ve yetersiz tahıl üretimi, ithalata dayalı bir tahıl ticaretini zorunlu hale getirmektedir.
Özellikle de buğday ve mısırda. Buğdayda üretim, ülkenin
hızla artan buğday tüketimini karşılamaya yetmemekte,
bu yüzden giderek artan oranda bir ithalat gerçekleştirilmektedir. Hatta ülke, 2014/15 sezonundaki buğday ithalat miktarıyla dünyanın en büyük 3. buğday ithalatçısı
konumundadır. USDA’nın verilerine göre; 2003/04 sezonunda 3,7 milyon ton olan ülkenin buğday ithalatı, son
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season increased to 6,5 million tons in 2010/11 and
2011/12 seasons, and reached to 7,4 million tons in
2013/14 season. Being 7,1 million tons in 2014/15 season, import amount is expected to reach 7,7 million tons
in 2015/16 season.
Corn is one of the other mostly imported products.
Corn import of Algeria which is 1,9 million tons remained
between 2 and 2,5 million tons in the following 3 seasons.
Reducing again to 1,9 million tons, corn import continued to increase in the following seasons and reached to
2,9 million tons in 2011/12, 3,7 million tons in 2013/14
and 4,2 million tons in 2014/15 season.

GRAIN TRADE IN MOROCCO
As it is in Algeria, grain trade is mostly related with
wheat and corn import in Morocco too. According to the
data of USDA, wheat import of Morocco which was 2,3
million tons in 2003/04 season reduced to 1,8 million ton
with a sharp decrease in 2006/07 season. However it
increased to 4,1 million tons, the highest level of the last
10 years’, with a sharp rise in the next season. Wheat
import of the country which remained as 3,7 million tons
in 2008/09 season reduced to 2,3 million tons in 2009/10
season and it increased above 3 million tons by rising
again in the following seasons. When the last 3 seasons’
import amount considered, it seems like these: 3,8 million tons in 2012/13, 3,9 million tons in 2013/14, and 3,4
million tons in 2014/15.
Another leading product in grain trade of Morocco is
corn; and its import amount is parallel with corn con-
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5 sezondur 6 milyon tonun üzerinde gerçekleşmektedir.
2009/10 sezonunda 5,1 milyon ton seviyesinde seyreden
Cezayir’in buğday ithalatı, 2010/11 ve 2011/12 sezonlarında 6,5 seviyesine yükselmiş, 2013/14 sezonunda ise
7,4 milyon tona ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda 7,1 seviyesinde kalan ithalatın 2015/16 sezonunda da 7,7 milyon
tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Ülkede yüksek ithalatın yapıldığı bir diğer ürün ise mısırdır. 2003/04 sezonunda 1,9 milyon ton olan Cezayir’in
mısır ithalatı, sonraki 3 sezon 2 ile 2,5 milyon ton arasında
seyretmiştir. 2007/08 sezonunda yeniden 1,9 milyon ton
seviyesine gerileyen mısır ithalatı, sonraki sezonlarda artış
göstermeye devam etmiş, 2011/12 sezonunda 2,9 milyon tona, 2013/14 sezonunda 3,7 milyon tona, 2014/15
sezonunda ise 4,2 milyon tona ulaşmıştır.

FAS’TA TAHIL TİCARETİ
Cezayir’deki gibi Fas’ta da tahıl ticareti buğday ve mısır
ithalatı ağırlıklıdır. USDA verilerine göre 2003/04 sezonunda 2,3 milyon ton civarında olan Fas’ın buğday ithalatı,
2006/07 sezonunda ani bir düşüle 1,8 milyon tona gerilemiştir. Ancak bir sonraki sezon hızlı bir atışla son 10 yılın en
yüksek seviyesi olan 4,1 milyon tona yükselmiştir. 2008/09
sezonunda 3,7 milyon tonda kalan ülkenin buğday ithalatı, 2009/10 sezonunda 2,3 milyon tona gerilemiş, sonraki
sezonlarda ise yeniden yükselerek 3 milyon tonun üzerinde
gerçekleşmiştir. Son 3 sezondaki ithalat miktarına bakıldığında 2012/13 sezonunda 3,8 milyon ton; 2013/14 sezonunda 3,9 milyon ton; 2014/15 sezonunda ise 3,4 milyon
ton ithalat gerçekleştirildiği görülmektedir.
Fas’ın tahıl ithalatında öne çıkan bir diğer ürün mısırda
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sumption. Corn import of Morocco which was 1,1 million
ton in 2003/04 season, remained under 2 million tons
until 2013/14 season. Rising to 2 million ton in 2013/14
season, import amount reached to 2,3 million tons in
2014/15 season.

FLOUR MILLING IN ALGERIA AND MOROCCO

ise ithalat miktarı, tüketime paralel olarak artış eğilimindedir. 2003/04 sezonunda 1,1 milyon ton olan Fas’ın mısır
ithalatı, 2013/14 sezonuna kadar 2 milyon tonun altında
kalmıştır. 2013/14 sezonunda ise 2 milyon tona çıkan ithalat, 2014/15 sezonunda 2,3 milyon tona ulaşmıştır.

CEZAYİR VE FAS’TA UN DEĞİRMENCİLİĞİ

The president of Morocco National Federation of
Milling (FNM), Abdullatif IZEM stated in an interview we
made in the previous months that only the federation
has around 200 members and 140 of these members
grind wheat, soft wheat and corn, 60 of them grind
barley and durum wheat. More than 80 of these mills
use Swiss technology. Turkish companies and their
technologies have been used for 6 or 7 years. IZEM
states that Turkish technologies have become more
prominent thanks to investments made in the recent
years. Production capacity of these mills is higher
than required amount in the country. This over capacity amount causes a serious rivalry in the market.
However, millers in Morocco make production mostly
for domestic usage. As a result of the fact that all the
countries in Africa set up their own mills and more
advantageous rivals, millers making export to some
countries in Africa now make limited export to some
countries like Indonesia and Thailand.

Fas Ulusal Değirmencilik Federasyonu (FNM) Başkanı
Abdullatif IZEM, geçtiğimiz aylarda dergimize verdiği bir
röportajda, sadece federasyonun 200 civarında üyeyi
barındırdığını belirtmiş ve bu üyelerin 140 tanesinin buğday, yumuşak buğday ve mısır, 60 tanesinin ise arpa ve
durum buğdayı öğüttüğünü açıklamıştı. Bu değirmenlerin
yüzde 80’den fazlası İsviçre teknolojisi kullanıyor. Türkiye’deki firmalar ve ürettikleri değirmencilik teknolojileri
ise 6 - 7 yıldır kullanılmaya başlanmış. IZEM, son yıllarda
yapılan yatırımlarda Türk teknolojilerinin daha çok ön plana çıktığını belirtiyor. Bu değirmenlerin üretim kapasitesi
ise ülkede ihtiyaç duyulan üretim miktarının üzerinde. Bu
kapasite fazlası, pazarda ciddi bir fiyat rekabetine yol açıyor. Ancak Fas’taki değirmenciler, ağırlıkla iç piyasa için
üretim yapabiliyor. Geçmişte Afrika’daki bazı ülkelere ihracat yapan değirmenciler, Afrika’daki tüm ülkelerin kendi
değirmenlerini kurmaya başlaması ve daha avantajlı rakipler nedeniyle artık sadece Endonezya ve Tayland gibi
ülkelere sınırlı miktarlarda ihracat yapabiliyor.

With expansion to different markets and privatization,
many wheat and flour mills have been opened in Algeria. Although these investments slowdown in time, it is
known that there are around 430 mills operating in the
country. Despite privatization works, most of the flour
produced in the country is held by ERIAD, a state owned
company.

Cezayir’de ise farklı pazarlara açılma ve özelleştirme
çalışmalarının başlatılmasıyla birlikte çok sayıda buğday
ve un değirmeni açılmıştır. Bu yatırımlar zamanla yavaşlasa da günümüzde ülkede 430 civarında değirmenin faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Özelleştirme çalışmalarına
rağmen ülkede üretilen unun çok büyük bir bölümü, devlet eliyle işletilen ERIAD isimli firmanın hakimiyetindedir.
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