EDITOR
EDİTÖR

Importance of storage
in grain quality

Tahıl kalitesinde
depolamanın önemi
Değerli Okurlar,

Dear Readers,
Miller Magazine reached its 80th issue. We had started
the cover story “Grain Storage and Healthy Storage Conditions” and we continue the same story in August issue
too. Among the articles in cover story, the articles focusing on cooling systems which is a significant part of quality storage condition will take your interest.

Değirmenci Dergisi 80. sayısına ulaştı. Temmuz ayında giriş yaptığımız “Tahılların Depolanması ve Sağlıklı Depolama
Koşulları” konusuna Ağustos sayımızda da devam ediyoruz. Kapak dosyamız içerisinde özellikle tahılların kaliteli
şekilde depolanmasında önemli bir unsur olan soğutma
sistemlerine odaklanan makalelerimiz ilginizi çekecektir.

We are sure that you will enjoy reading “Conserfrıo®
Grain Cooling” which was prepared by Consergra, S.L.
and mentioning a modern grain cooling system; the article that FrigorTec GmbH tells us about the automatic
cooling systems for grain and oil seed storages. In addition, “Effects of Storage Systems on Grain Quality”
by Petkus Technologie GmbH and an academic article
“Grain Storage Practices” shows how effective the storage conditions are on the quality of grains. The article
of Dr. Mustafa Erbaş from Akdeniz University Food Engineering Department, “New Invention in Storage: Coldcentered Silo Design” informs us about a newly patented invention about grain storage.

Consergra, S.L. tarafından hazırlanan ve modern bir tahıl
soğutma sisteminin anlatıldığı “Conserfrıo® Tahıl Soğutucu”
isimli makalesi, FrigorTec GmbH’nin tahıl ve yağlı tohum depolarında kullanılan otomatik soğutma sistemlerinden bahsettiği makalesini ilgiyle okuyacağınızdan eminiz. Bunun yanı
sıra PETKUS Technologie GmbH’nin hazırladığı “Depolama
Sistemlerinin Tahıl Kalitesi Üzerindeki Etkileri” isimli makalesi
ve “Tahıl Depolama Uygulamaları” isimli akademik makale de
depolamanın tahılların kalitesi üzerinde ne kadar etkili olduğunu başarılı şekilde aktarıyor. Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa ERBAŞ’ın bizlerle
paylaştığı, “Depolamada yeni bir buluş: “Soğuk Merkezli Silo
Tasarımı” isimli yazısı da tahıl depolama ile ilgili geliştirilen ve
patenti alınan yeni bir metodu anlatıyor.

Miller Magazine made an interview with Hungarian
Grain and Feed Association this month. Following the
pages, you can find the interview with the President Zoltán LAKATOS who shared his information about Hungarian milling industry with us. Besides, you will also
find the country profile focusing on Macedonia and Serbia, and also world rye and oats market article in Miller
Magazine August issue.

Bu ay Değirmenci Dergisi Macaristan Tahıl ve Yem Derneği ile röportaj yaptı. Macaristan değirmencilik endüstrisine dair bilgiler paylaşan dernek başkanı Zoltán LAKATOS ile gerçekleştirdiğimiz röportajı dergimizin ilerleyen
sayfalarında bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra Makedonya ve
Sırbistan’ı incelediğimiz Ülke Profili dosyamızı, dünya çavdar ve yulaf pazarı dosyamızı da Değirmenci Dergisi’nin
içeriğinde bulabilirsiniz.

Hope to meet you in the next issue…
Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…
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LEADING ARTICLE
BAŞYAZI

Zübeyde KAVRAZ

THE WORLD IS ENOUGH
FOR ALL OF US

Dünya hepimize yeter
Dear Readers,
Humankind is witnessing one of the world's most vibrant and turbulent period of history. Starting in 2010, revolutionary wave of demonstrations named Arab Spring
evolving into other movements and spreading many countries, and the economic problems caused by this process, along with this, activities of the countries aiming at
changing the balance of power in the world arena may
have led to these results which nobody can predict.
Today, we as ordinary people are experiencing a serious
security concern independent of the countries in which we
live, ethnic origin, language and religion. We are not sure
which terrorist organizations that are growing and managed
with radicalism plan an attack on the country. But without
a doubt it is always the innocent people who are targeted.
When we look at those who lost their lives because of the
terrorist attacks happened in recent years, we see that they
are the civilians of all nationalities and people of all faiths.
So what is the real cause of all these attacks and problems that compel us to live in an unsafe environment
increase our concerns about the future? Personally, I do
not believe what all we live is related to freedom, rights,
beliefs, ethnicity and something similar. All the reason we
live them is the greed and ambitions of a certain class...
some angry groups or individuals with deviant ideas who
has sensitivity about rights and freedom are nothing but a
vehicle that this ambitious and passionate group can steer
easily. To some extend of course…
What we have experienced recently and the history in
general shows us clearly that it is easy for these groups to
be out of control after a while earning power, that they are
unmanageable and unpredictable. Almost every human
being desires to live in better economic and social conditions or to be respected for his or her preferences and
ideas. But of course all these requests are limited by other
people's rights and freedom. Today, we see that those
who say no to the rights and freedom of other people, who
always pursued the ambition to have more, who have this
passion for more power, make the world literally hell for us.
However, and there have always had the chance to live in better conditions and in peace; it is still there. We have the power
to do so by showing respect, working, producing and sharing.
And the most important thing; being good is always
easier and more respectable than being bad...

Değerli okurlar,
İnsanlık, dünya tarihinin en hareketli ve çalkantılı dönemlerinden birine şahitlik ediyor. 2010’da başlayan ve Arap
baharı olarak nitelendirilen halk hareketlerinin farklı boyutlara evrilerek birçok ülkeye yayılması ve bu sürecin yol açtığı
ekonomik sorunlar, bununla birlikte ülkelerin dünya arenasında güç dengelerini değiştirmeye yönelik aktiviteleri, belki
de hiç kimsenin tahmin edemeyeceği sonuçlara yol açtı.
Bugün, sıradan insanlar olarak bulunduğumuz ülkeden,
etnik kökenden, dil ve dinden tamamen bağımsız olarak,
hep birlikte ciddi bir güvenlik endişesi yaşıyoruz. Aşırılıklarla yönetilen ve büyüyen terör örgütlerinin hangi ülkede
bir saldırı düzenleyeceğinden emin değiliz. Ama hedef alınanların her zaman masum insanlar olduğu su götürmez
bir gerçek. Zira son yıllarda düzenlenen terör eylemlerinde
hayatlarını kaybedenlere baktığımızda, her milletten ve her
inançtan sivil insanların olduğunu görüyoruz.
Peki bizi bu kadar güvensiz bir ortamda yaşamaya zorlayan, gelecekle ilgili endişelerimizi arttıran tüm bu saldırıların
ve sorunların gerçek nedeni ne? Şahsen bütün yaşadıklarımızın özgürlüklerle, haklarla, inançlarla, etnik kökenlerle
ya da benzer şeylerle ilgili olduğuna inanmıyorum. Tüm
bunları yaşamamızın gerçek nedeni belirli bir zümrenin hırs
ve ihtirasları… Hak ve özgürlükler konusunda hassasiyet
taşıyan bazı öfkeli gruplar ya da sapkın fikirlere sahip kişiler, sadece bu aşırı hırslı ve ihtiraslı tabakanın rahatlıkla
yönlendirebildiği birer araçtan ibaret, tabi bir noktaya…
Çünkü bu grupların güç kazanmaya başladıktan bir süre
sonra kontrolden çıkmalarının son derece kolay olabildiğini, yönetilemez ve öngörülemez olduklarını yakın zamanda
yaşadıklarımız ve tarih bize açıkça gösteriyor.
Hemen hemen her insan, daha iyi ekonomik ve sosyal
koşullarda yaşamayı, hayatına, tercihlerine ve fikirlerine
saygı gösterilmesini ister. Ancak elbette tüm bu isteklerimiz, diğer insanların hak ve özgürlükleriyle sınırlıdır. Bugün
diğer insanların hak ve özgürlüklerini hiçe sayanların, hep
daha fazlasına sahip olma hırsı güdenlerin, güce karşı yüksek bir ihtiras duyanların, dünyayı bizler için adeta cehenneme çevirdiklerini görüyoruz.
Oysa daha iyi koşullarda ve barış içinde yaşama şansımız hep vardı, hala var. Saygı göstererek, çalışarak, üreterek ve paylaşarak bunu yapabilme gücüne sahibiz.
Ve en önemlisi; iyi olmak, kötü olmaktan hep daha kolay
ve daha saygıdeğerdir…

Hope to meet you in the next issue...

Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle…

Best regards…

Saygılarımla…
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AGI acquires
Mitchell Mill Systems
.....................................................

AGI, Mitchell
Mill Systems’i satın alıyor
AGI announced the acquisition of Mitchell Mill Systems which is a manufacturer of material handling equipment used in grain processing. The transaction will be completed at similar metrics to
AGI’s recent North American acquisitions.
AGI, tahıl işlemede kullanılan malzeme taşıma ekipmanları üreticisi Mitchell Mill Systems’i satın
aldığını açıkladı. Operasyon, AGI’nin yakın zamanlarda Kuzey Amerika'da gerçekleştirdiği alımlarla
benzer özelliklerde tamamlanacak.
Leading manufacturer of grain handling systems, Ag
Growth International Inc. announced the acquisition of
Mitchell Mill Systems Canada Ltd. and its U.S. affiliate Mitchell Mill Systems USA. Based in Newton, Ontario, Mitchell
is a manufacturer of material handling equipment used in
grain, fertilizer, animal feed, food processing, and industrial
applications. Mitchell is recognized for its extensive design,
fabrication and installation expertise and the company’s
product offering includes conveyor systems, bucket elevators, screw conveyors, and drag conveyors. According to
the statement of AGI, the transaction will be completed at
similar metrics to AGI’s recent North American acquisitions.
“The acquisition of Mitchell expands AGI’s Commercial
business into eastern Canadian, expands our reach in
the US while also providing an expanded product offering”, said AGI CEO Tim Close. “The expanded product
lines move AGI into new markets and we welcome new
customers in the adjacent grain and food processing
space. We are very excited to have the whole Mitchell
team joining AGI in pivotal roles as we extend our capabilities into new markets. The team will continue to be led
by Todd and Stephen Mitchell and we congratulate them
on building an excellent business focused on quality, reliability and service.”
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Tahıl işleme sistemlerinin öncü üreticilerinden Ag Growth
International, Inc, Mitchell Mill Systems Canada Ltd. ve
Amerika’daki iştiraki olan Mitchell Mill Systems USA’yi
satın aldığını açıkladı. Newton, Ontario merkezli Mitchell,
tahıl, gübre, hayvan yemi, gıda işleme ve sanayi uygulamalarda kullanılan malzeme taşıma ekipmanlarını üretiyor.
Mitchell kapsamlı tasarım, üretim ve yükleme uzmanlığı ile
tanınıyor ve şirketin sunduğu ürünler arasında taşıyıcı sistemler, kovalı elavatörler, vida taşıyıcılar ve zincirli taşıyıcılar
yer alıyor. AGI’nin yaptığı açıklamalara göre, bu satın alma
işlemi yakın zamanda Kuzey Amerika'da gerçekleştirdiği
alımlarla benzer özelliklerde gerçekleşecek.
AGI CEO’su Tim Close, “Mitchell’in alımı, AGI’nin ticari
işini Kanada’nın doğusuna kadar genişletip Amerika’ya
erişimimizi artırırken, aynı zamanda geniş çapta bir ürün
sunuşu da sağlıyor.” diyor ve ekliyor: “Bu genişletilmiş
ürün hattı, AGI’yi yeni piyasalara sürüklüyor ve biz de yan
tahıl ve gıda işleme alanındaki yeni müşterilerimizi içtenlikle karşılıyoruz. Biz yeni marketlere kapasitemizi ulaştırırken, AGI’nin önemli rollerine katılan Mitchell’in tüm
ekibine sahip olmaktan dolayı heyecanlıyız. Ekip Todd ve
Stephen Mitchell’in öncülüğünde olmaya devam edecek
ve biz de onları kalite, güvenirlik ve hizmet anlayışı üzerine
kurdukları bu mükemmel iş için tebrik ediyoruz.”
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Company of the Year
Award to Ardent Mills
Puerto Rico
..............................................................

Yılın Şirketi Ödülü Ardent
Mills Puerto Rico'ya gidiyor
Molinos de Puerto Rico, the Caribbean arm of Ardent
Mills’, the premier flour milling and Ingredient Company,
was honored in June with the Manufacturing Company of
the Year from the Puerto Rico Chamber of Food Marketing, Industry and Distribution (MIDA).
“We see this award as a reflection of our commitment to
provide only the best and top-quality products to our customers and consumers,” says Jon Stuewe, president of
Molinos de Puerto Rico. “Any time we are recognized by
the community, it carries a special meaning about how we
contributed to its overall health, growth and success. Being
specifically recognized by MIDA is an honor for Molinos and
our team members. Our people are the key to our success.”
Ardent Mills'in Karayipler kolu olan öncü un değirmeni
ve malzeme şirketi Molinos de Puerto Rico, Puerto Rico
Gıda Piyasası, Sanayi ve Dağıtım Odası (MIDA) tarafından
“Yılın Üretici Şirketi Ödülü” ile ödüllendirildi.
Molinos de Puerto Rico'nun Başkanı Jon Stuewe, “Bu
ödülü, müşterilerimize ve tüketicilerimize sadece en iyi ve
en yüksek kaliteli ürünleri sunma bağlılığımızın bir etkisi
olarak görüyoruz.” diyor ve ekliyor: “Toplumun bizleri her
fark edişi, onların genel sağlığına, gelişimine ve başarılarına nasıl katkıda bulunduğumuza dair özel bir anlam
taşıyor. MIDA tarafından özel olarak tanınmak, Molinos ve
ekip üyelerimiz için bir şereftir. Halkımız faaliyetlerimizin
bel kemiğidir.”
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Training
support from IDMA for milling industry
......................................................................................................................................
İDMA’dan değirmencilik sektörüne eğitim desteği
04 - 07 May 2017

www.idma.com.tr
Milling

Feed

Pulses
&
Rice

Pasta
&
Biscuit

Supplier
Industry

7th International Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulghur, Feed Milling Machinery &
Industry
Pulse, Pasta, Biscuit Technologies Exhibition
Supplier
7. Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat,
Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı
ISTANBUL EXPO CENTER - CNR HALL: 1-2-3
YEŞİLKÖY - İSTANBUL / TURKEY

IDMA - 7th International Flour, Semolina, Rice, Corn, Bulghur, Feed Milling Machinery & Pulse,
Pasta, Biscuit Technologies Exhibition which will be held in Istanbul Expo Center between 04 and
07 May 2017 is preparing for three-day “Certified Milling Training” comprising theoretical training
and supportive demos.
04 - 07 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek İDMA - 7. Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi
Teknolojileri Fuarı, teorik eğitimi ve destekleyici demoları kapsayan 3 günlük bir “Sertifikalı Değirmencilik Eğitimi”ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
IDMA -7th International Flour, Semolina, Rice, Corn,
Bulghur, Feed Milling Machinery & Pulse, Pasta, Biscuit
Technologies Exhibition which is organized by Parantez
International Fair and is the largest meeting platform of
grain and pulses processing industry will be held in Istanbul between 04 and 07 May 2017.

“CERTIFIED MILLING TRAINING”
IDMA 2017 Exhibition which will be held in the 1st, 2nd
and 3rd halls of Istanbul Expo Center in Yeşilköy is preparing to organize “Certified Milling Training” under the
name of “Technical Days” by Miller Magazine. The training which will be organized simultaneously with IDMA Exhibition between 03 and 05 May 2017 will consist of the
theoretical training to be held in WOW Hotel Convention
Center, next to the exhibition area, and demos to be provided in IDMA Exhibition area.

GRAIN, FEED AND PULSES WILL BE
DISCUSSED SIMULTANEOUSLY IN 3 HALLS
During the first day of the training which will be comprising 3 different areas as grain (flour) milling, feed milling and pulses processing, common subjects of these 3
areas will be discussed. In the second and third day of the
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Parantez Uluslararası Fuarcılık tarafında düzenlenen,
tahıl ve bakliyat işleme endüstrisinin dünyadaki en büyük
buluşma platformu İDMA - Uluslararası Un, İrmik, Pirinç,
Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı, 04 - 07 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da yedinci kez kapılarını açacak.

“SERTİFİKALI DEĞİRMENCİLİK EĞİTİMİ”
Yeşilköy’de bulunan İstanbul Fuar Merkezi’nin 1., 2. ve
3. salonlarında gerçekleştirilecek İDMA 2017 Fuarı, Değirmenci Dergisi tarafından “Teknik Günler” adı altında düzenlenecek “Sertifikalı Değirmencilik Eğitimi”ne de ev sahipliği
yapmaya hazırlanıyor. Fuarla eş zamanlı olarak 3-5 Mayıs
2017 tarihleri arasında düzenlenecek eğitim, fuar alanının
yanı başında yer alan Wow Otel Konferans Salonu’nda verilecek teorik eğitimlerden ve İDMA Fuar alanında verilecek
demolardan oluşacak.

EŞ ZAMANLI OLARAK 3 SALONDA TAHIL,
YEM VE BAKLİYAT ELE ALINACAK
Tahıl (Un) değirmenciliği, yem değirmenciliği ve bakliyat işleme olmak üzere 3 farklı alanı kapsayan eğitimin
ilk gününde, her üç alanı da ilgilendiren ortak konular
ele alınacak. Eğitimin ikinci ve üçüncü gününde ise 3

MILLER MAGAZINE

NEWS • HABER

training, specialized areas training will be provided simultaneously in 3 different halls. Theoretical training which will
be provided by expert academicians and industry representatives will be supported by the demos which will be
prepared by technology suppliers at IDMA Exhibition area.
Miller Magazine is collaborating with the two leading
educational institute for this training which will be held
both in Turkish and English. It is stated that the details
about the training and registering process will be shared
with the industry via www.millermagazine.com and www.
idma.com on the following days.

DERGİSİ

farklı salonda, eş zamanlı olarak, alanlara özel eğitimlere
yer verilecek. Alanında uzman akademisyen ve endüstri
temsilcilerinin vereceği teorik eğitimler, İDMA Fuar alanında teknoloji tedarikçileri tarafından yapılacak demolarla desteklenecek.
Değirmenci Dergisi, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki
dilde gerçekleştirilecek eğitimler için sektörün öncü iki eğitim kurumuyla da işbirliği içerisinde. Eğitimle ilgili detayların
ve kayıt ayrıntılarının, ilerleyen günlerde www.degirmencidergisi.com ve www.idma.com.tr üzerinden endüstri ile
paylaşılacağı belirtiliyor.

TECHNICAL DAYS
TEKNİK GÜNLER

CERTIFIED MILLING TRAINING PROGRAM
SERTİFİKALI DEĞİRMENCİLİK EĞİTİMİ
03 - 05 May • Mayıs 2017
WOW Convention Center • WOW Hotel Konferans Salonu

Simultaneously with IDMA 2017 • İDMA 2017 Fuarı’yla Eşzamanlı

BoMill
received second order in Sweden
..........................................................................................................
BoMill, İsviçre'den ikinci siparişini aldı
The Swedish company BoMill AB has received the second commercial order of their grain sorting
technique, TriQ, to one of the biggest grain elevators in Sweden, Varaslättens Lagerhus.
İsveç şirketi BoMill AB, tahıl sınıflandırma teknikleri TriQ için İsviçre'deki en büyük tahıl ambarlarından biri olan Varaslättens Lagerhus’tan ikinci karlı siparişini aldı.
The Swedish company BoMill AB have received their
second commercial orders of their grain sorting technique,
TriQ, to its domestic market. The customer is one of the
biggest grain elevators in Sweden, Varaslättens Lagerhus.
The TriQ technology can be used to sort durum wheat, soft
wheat and malting barley on Fusarium, Protein and Vitreousness, with a speed of 25000 kernels per second. This
makes the TriQ very profitable for businesses within grain
handling and milling. Karin Wehlin, CEO, says “The market
now understands the opportunities our solution provides.
We have now two reference installations in our domestic
market which is very important for us internationally.”

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

İsveç şirketi BoMill AB, tahıl sınıflandırma teknikleri TriQ için iç piyasadan ikinci karlı siparişini aldı. Müşteri, İsviçre’deki en büyük tahıl ambarlarından biri olan
Varaslättens Lagerhus. TriQ teknolojisi; durum buğdayı,
yumuşak buğday ve maltlık arpayı saniyede 25.000 çekirdeklik bir hızla Fusarium, Protein ve Camsılık özellikleri
bazında sınıflandırmayı mümkün kılıyor. Bu da TriQ’i tahıl
işleme ve öğütme sektörlerinde karlı kılıyor. CEO, Karin
Wehlin, konuyla ilgili şunu söylüyor: “Piyasa artık sunduğumuz çözümlerin fırsatlarını görüyor. Artık iç piyasada,
uluslararası düzeyde bizim için çok önemli olan iki referans kurulumumuz var.”
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Bunge and Wilmar
to Form Joint
Venture in Vietnam
...................................................

Bunge ve Wilmar
Vietnam'da
iş ortaklığı kuruyorlar
The leading global agribusiness and food company Bunge Limited is forming a joint venture with
Wilmar International in Vietnam. The collaboration is expected to create increased operating, marketing and logistics synergies across the Vietnam oils and soybean meal value chains.
Öncü küresel tarım işletmesi ve gıda şirketi Bunge Limited, Wilmar International ile Vietnam'da bir
iş ortaklığı kuruyor. Bu iş ortaklığının, Vietnam yağ ve soya küspesi değer zincirinin işletme, pazarlama ve lojistik sinerjisinde bir artış meydana getirmesi bekleniyor.
Bunge Limited and Wilmar International Limited announced they are forming a joint venture in Vietnam to
leverage both companies' footprints in Asia. According
to the statement of Bunge, the company will sell 45% of
its equity in its Vietnam crush operations to Wilmar, creating a three-party joint venture with Bunge, Wilmar and
Quang Dung which is a leading soybean meal distributor
in Vietnam and majority owner of Green Feed, a growing
Vietnamese feed milling business.
The transaction establishes a strategic collaboration
between three uniquely positioned leaders in the Vietnamese feed markets, unlocking growth potential by
connecting Bunge's upstream crushing capabilities to
Wilmar's downstream consumer products business, and
to Green Feed's feed milling and marketing activities.
"Bunge is excited to partner with Wilmar, the largest
downstream edible oils player in Vietnam," said Soren
Schroder, CEO, Bunge Limited. "The collaboration will
create increased operating, marketing and logistics synergies across the Vietnam oils and soybean meal value
chains, and help us remain a low-cost operator with the
highest efficiency possible."
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Bunge Limited ve Wilmar International Limited, her
iki şirketin Asya'da adımlarını sağlam basmak için bir iş
ortaklığı kuracağını açıkladılar. Bunge'nin açıklamalarına
göre şirket; Bunge, Wilmar ve Vietnamda öncü bir soya
küspesi dağıtıcısı ve gelişen bir Vietnam yem değirmenciliği işletmesi olan Green Feed'in çoğunluk sahibi Quang
Dung ile üç taraflı bir iş ortaklığı kurarken, Vietnam öğütme işletmelerindeki hakkının % 45'ini Wilmar'a satacak.
Bunge'nin yukarı yönlü öğütme kabiliyetini, Wilmar'ın
aşağı yönlü tüketici ürünleri işini ve Green Feed'in yem
değirmenciliği ve pazarlama faaliyetlerini bağlayarak
büyüme potansiyelini arttıran bu alım-satım işlemi, Vietnam yem piyasasında benzersiz bir konuma sahip üç
lider arasında stratejik bir iş birliği kuruyor.
Bunge Limited CEO'su Soren Schroder, konuyla ilgili olarak, “Bunge, Vietnam'daki en büyük aşağı yönlü
yenilebilir yağ oyuncusu Wilmar ile ortaklık kurmak için
heyecanlıdır.” diyor ve ekliyor: “Bu iş ortaklığı, Vietnam
yağ ve soya küspesi değer zincirinin işletme, pazarlama ve lojistik sinerjisinde bir artış meydana getirecek
ve mümkün olan en yüksek etkinlik ile düşük maliyetli
bir işletme olarak kalmamıza yardımcı olacak.”
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5 new instruments and
software from Brabender
.......................................................

Brabender’den 5 yeni
ekipman ve yazılım
During a trade show organized in Munich, the Brabender Company introduced five new instruments and software solutions.
Brabender Company, Münih'te yapılan bir fuarda, 5 yeni ekipmanı ve yazılım çözümünü tanıttı.
During a trade show organized in Munich, the Brabender Company introduced five new instruments and software solutions which are web-based Brabender MetaBridge software, Brabender MetaBridge Controller MBC,
Brabender Farinograph-TS, Brabender MT-CA and Brabender Quadrumat Junior.
The new web-based Brabender MetaBridge software
enables a cross-platform and location-independent
monitoring of your measurements. The user administration function of the equipment allows several users to
access the MetaBridge and the particular measurement
readings simultaneously. The recently developed Brabender MetaBridge Controller MBC enables operating
up to four instruments simultaneously whilst making the
benefits of the new MetaBridge software available for instruments and users. The new Brabender FarinographTS enables the flexible and easy yet standards-compliant
qualification of flour. The Brabender MT-CA enables location and platform-independent monitoring of moisture
measurement. Also the Brabender Quadrumat Junior is a
universal laboratory roller mill for milling wheat, spelt, rye,
barley and rice. In one passage, the multi-stage grinding process produces laboratory flours that are almost
equivalent to commercially produced flour in terms of ash
content, yield and baking quality.
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Brabender Company, web-tabanlı Brabender MetaBridge yazılımı, Brabender MetaBridge Kontrol Aygıtı MBC,
Brabender Farinograph-TS, Brabender MT-CA ve Brabender Quadrumat Junior'dan oluşan 5 yeni ekipmanı ve
yazılım çözümünü Münih’te tanıttı.
Yeni web-tabanlı Brabender MetaBridge yazılımı,
çapraz bir platform ve ölçümlerin konumdan bağımsız izlenebilmesini sağlıyor. Ekipmanın kullanıcı yönetim fonksiyonu, birçok kullanıcının eş zamanlı olarak
MetaBridge'e ve belirli ölçüm okumalarına erişimine
olanak tanıyor. Yakın zamanlarda geliştirilmiş Brabender MetaBridge Kontrol Aygıtı MBC da, hem eş zamanlı olarak dört ekipmanın çalışmasına olanak tanıyor
hem de ekipmanlar ve kullanıcılar için yeni MetaBridge yazılımının yararlarını ortaya koyuyor. Yeni Brabender Farinograph-TS; esnek, kolay, hatta standartlarla
uyumlu bir un niteliği sağlarken, Bratender MT-CA da,
nem ölçümünün konumdan ve platformdan bağımsız
bir şekilde izlenmesini sağlıyor. Brabender Quadrumat
Junior ise; buğday, kavuzlu buğday, çavdar, arpa ve
pirincin öğütülmesi için evrensel bir valsli değirmen laboratuvarı niteliğinde. Bir pasajda, çok aşamalı öğütme
prosesi; kül miktarı, verimi ve pişirme kalitesi bakımından ticari olarak üretilen unlarla neredeyse eşdeğer nitelikte laboratuvar unları üretiyor.
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Stefan Scheiber is the
new CEO of Bühler
..........................................

Stefan Scheiber,
Bühler'in yeni CEO'su
The CEO of Bühler Group is now Stefan Scheiber. Scheiber succeeds Calvin Grieder, who will focus
on his role as Chairman of the Board.
Bühler Group’un yeni CEO'su artık Stefan Scheiber. Scheiber, bundan sonra görevine Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam edecek Calvin Grieder'in yerine geçti.
According to the announcement of Bühler, Stefan
Scheiber is now CEO of the company. Scheiber succeeds Calvin Grieder, who will focus on his role as Chairman of the Board. “In order to continue the success story
of Bühler, we want to seize the opportunities of accelerated change presented by megatrends such as digitization, safe feed and food, and sustainability,” said Stefan
Scheiber at the occasion of the CEO handover.
The appointment of Stefan Scheiber stands for continuity and accelerated change at Bühler. Stefan Scheiber has
been with the solution provider for industrial process technologies since 1988. In the course of his 25-year career,
he has led various sales and production organizations at
all management levels in Kenya, South Africa, Germany,
and Switzerland. “With our portfolio of solutions and our
global presence in over 140 countries, we are strongly positioned in the important growth markets of food and mobility,” says Stefan Scheiber. “The aim now is to transform
this position into further profitable growth.”

Bühler'den yapılan açıklamaya göre Stefan Scheiber şirketin yeni CEO'su oldu. Scheiber, bundan sonraki süreçte
görevine Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam edecek
Calvin Grieder'den görevi devraldı. Görev devri sırasında
bir açıklama yapan yeni CEO Stefan Scheiber, “Bühler'in
başarı hikayesine devam etmek için dijitalleştirme, güvenli
yem ve gıda ve sürdürülebilirlik gibi megatrendlerin sağladığı hızlı değişim fırsatlarını kaçırmamak istiyoruz.” dedi.
Stefan Scheiber'in ataması, Bühler'deki süreklilik ve
hızlı değişime dayanıyor. Stefan Scheiber, 1988'den beri
endüstriyel işleme teknolojileri için çözüm sağlayıcısı olmuştur. 25 yıllık kariyeri boyunca, Kenya, Güney Afrika,
Almanya ve İsviçre'de tüm yönetim seviyelerinde çeşitli satış ve üretim organizasyonlarına öncülük etmiştir.
“Çözüm portföyümüz ve 140'ı aşkın ülkedeki küresel
varlığımız ile gıda ve hareketlilik gibi önemli büyüme pazarlarında güçlü bir şekilde konumlandık.” diyen Stefan
Scheiber, şunu ekliyor: “Şimdiki amacımız, bu konumu
daha karlı bir gelişmeye dönüştürmek.”

Viterra opens pulse facility in Alberta
...........................................................................................................		

Viterra, Alberta'da bakliyat tesisi açıyor
Canada's grain industry leader Viterra Inc. hosted an
official grand opening event at its new pulse facility at
Tempest, Alberta. The new facility supports an exclusive
focus on pulse cleaning. This includes a new building capable of cleaning, storing and shipping pulse crops, as
well as the cleaning and conveyor equipment to handle
pulses and prepare them for export. The company load-
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Kanada'nın tahıl işleme sanayisindeki lideri Viterra Inc.;
Alberta, Tempest'teki yeni baklagiller tesisinde büyük bir
resmi açılış etkinliği düzenledi. Özel olarak baklagillerin
temizlenmesine odaklanan yeni tesis, baklagilleri işleyecek ve onları ihracat için hazır hale getirecek temizleme
ve sevkiyat donanımlarının yanı sıra baklagillerin temizlenmesi, depolanması ve sevkiyatını düzenleyecek yeni bir

MILLER MAGAZINE

NEWS • HABER

ed its first cars at the facility with a shipment of red
lentils last November.
"Our customer focus is
what led us to see an opportunity in Tempest, Alberta. We have great confidence in the future of pulse
production in southern
Alberta, and in our farmers to grow the types of
quality crops that will support growing demand from
our end users," added Kyle
Jeworski, Viterra's President and CEO for North
America. "There's a bright
future ahead for agriculture, and by working side
by side with farmers in Alberta and across Western
Canada, we continue to
show the world why we're
the best at what we do."

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Viterra opened a new pulse facility in Alberta,
Canada. The new facility focuses on pulse
cleaning and has a new building capable of
cleaning, storing and shipping pulse crops.
Viterra; Alberta Kanada'da yeni bir bakliyat
tesisinin açılışını yaptı. Baklagillerin temizlenmesine odaklanacak yeni tesis, baklagillerin
temizlenmesi, depolanması ve sevkiyatını gerçekleştirecek yeni bir binaya sahip.

binaya da sahip. Şirket, geçen
Kasım ayında kırmızı mercimek
sevkiyatını içeren tesisteki ilk
vagonlarını yükledi.
Viterra'nın Başkanı ve Kuzey Amerika'daki işletmenin
CEO'su Kyle Jeworski, “Alberta Tempest'te bir fırsat yakalamada bize öncülük eden şey
müşteri odağımızdır. Güney
Alberta'da baklagillerin üretiminin geleceğine ve çiftçilerimizin, son kullanıcılarımızın
büyüyen taleplerine destek
çıkacak kaliteli ürün çeşitleri
yetiştireceğine ilişkin güvenimiz tamdır.” diyor ve ekliyor:
“Tarımda parlak bir gelecek
bizi bekliyor. Alberta ve Batı
Kanada'daki çiftçilerimizle beraber çalışarak, yaptığımız işte
neden en iyisinin biz olduğunu
tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz.”
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Ag Growth completed
acquisition of Westeel

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

Ag Growth, Westeel'in satın
alımını tamamladı
Ag Growth International completed the acquisition of Westeel which is Canada’s leading provider
of grain storage solutions.
Ag Growth International, tahıl depolama çözümlerinde Kanada'nın öncü tedarikçisi Westeel'in satın
alımını tamamladı.
Ag Growth International Inc. announces that the previously disclosed arrangement to acquire the Westeel division
of Vicwest Inc. was completed. Headquartered in Winnipeg, Manitoba, Westeel is known to be 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.”

Ag Growth International Inc., Vicwest'in Westeel bölümünü satın almak için önceden açıkladığı sözleşmenin
tamamlandığını duyurdu. Manitoba, Winnipeg'de merkezlenmiş Westeel, tarım sanayisinde çok çeşitli çiftlik
ve ticari ürünler sunarak, tahıl depolama çözümlerinde Kanada'nın öncü tedarikçisi olarak biliniyor. AGI'nin
İcra Kurulu Başkanı Gary Anderson, “Tahıl depolamada
Kanada'nın öncü markasının stratejik satın alımı, AGI'nin
tahıl işleme ve depolama çözümlerinde küresel liderlik
konumunu daha da güçlendiriyor.” diyor ve ekliyor: “AGI
ve Westeel, ürün kalitesine ve müşteri hizmetine derin bir
bağlılık duyuyor. Birleşerek, müşterilerimizin ihtiyaçlarını
karşıladığımız köklü bir tarihle, Kanada merkezli bir küresel tarım liderliği oluşturduk. Westeel'in tamamlayıcı ürün
sunuşu, Kuzey Amerika'da ve dünya çapında, büyüme
platformumuzu büyüttü ve biz de bu başarılı şirketi AGI
ailesinin bir parçası yapmak için coşku ile bekliyoruz.”

2.7 million tons of grain will be “LOST”
........................................................................................................

2.7 milyon ton tahıl “KAYBEDİLECEK”
Şemsi Bayraktar, the chairman of the Union of Turkish Agricultural Chambers (TZOB) made a written statement and
drew attention to the loss of production and handling. "During this production period, we are going to lose a total of 2.7
million tons of grains of which 1.7 million tons will be lost in
production and 1 million tons will be lost in handling," said
Bayraktar and added: "The total amount of the loss reaches
to 2.2 billion liras and 1.4 billion liras are lost in production
and 0.8 billion liras are lost during handling."
According to the first estimates, TZOB Chairman Bayraktar stated that 20.5 million tons of wheat, 6.7 million tons
of barley, 6.4 million tons of maize, 920 thousand tons of
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Tahıl üretimine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Türkiye
Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretim ve kullanım kayıplarına dikkat çekti. “Bu
üretim döneminde yaklaşık 1.7 milyon tonu üretimde, 1
milyon tonu kullanımda olmak üzere toplam 2.7 milyon
ton tahılı kaybedeceğiz.” diyen Bayraktar, şunu ekledi:
“Kaybın toplam tutarı ise 1.4 milyar lirası üretimde, 0.8
milyar lirası kullanımda olmak üzere 2.2 milyar liraya
yaklaşıyor.”
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, 2016 yılında, birinci tahmin verilerine göre; 20.5 milyon ton buğday,
6.7 milyon ton arpa, 6.4 milyon ton mısır, 920 bin ton
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paddy (552 thousand tons of rice),
300 thousand tons of rye, 225 thousand tons of oat and 123 thousand
tons of other grains such as triticale,
millet, einkorn wheat, mixture, birdseed and sorghum are expected to
be produced in 2016.
Bayraktar underlined that 8.35
percent of the produced barley, 8.32
percent of the wheat, 5.91 percent
of the maize, 4.26 percent of the rye,
4.22 percent of the rice and 3.78 percent of the oat are lost without using them. "Belgium, with
a population of 11.3 million, produces 1.8 tons of wheat.
Greece with 10.9 million inhabitants and Austria with 8.6
million inhabitants produce 1.6 million tons of wheat. Chile
with 18 million inhabitants produces 1.5 million tons and
Holland with 16.9 million inhabitants produces 1.3 million
tons of wheat. We lost more wheat than they produce. We
have to stop this wastage,” says Bayraktar.

çeltik (552 bin ton pirinç),
300 bin ton çavdar, 225
bin ton yulaf, 123 bin ton
da tritikale, darı, kaplıca,
mahlut, kuş yemi ve sorgum olmak üzere diğer
tahıl üretimi yapılmasının
beklendiğini belirtti.
Üretilen arpanın yüzde
8.35'inin, buğdayın yüzde
8.32'sinin, mısırın yüzde
5.91'inin, çavdarın yüzde 4.26'sının, pirincin yüzde 4.22'sinin, yulafın yüzde
3.78'inin kullanılamadan kaybedildiğini vurgulayan Bayraktar, “Nüfusu 11.3 milyon olan Belçika 1.8, 10.9 milyon
nüfuslu Yunanistan ve 8.6 milyon nüfuslu Avusturya 1.6
milyon ton, 18 milyonluk Şili 1.5 milyon ton, 16.9 milyon
tonluk Hollanda 1.3 milyon ton buğday üretiyor. Bizim
kaybettiğimiz buğday onların üretiminden fazla. Bu israfı
durdurmamız lazım.” dedi.

Drought hinders yield
and quality in Konya Plain
................................................................

Kuraklık, Konya Ovası’nda
verim ve kaliteyi vurdu
Prof. Dr. Mehmet ZENGIN, Lecturer in Selcuk University Faculty of Agriculture Department of Soil
Science and Plant Nutrition, , announced that the drought had a negative impact on the production
of barley and wheat in Konya Plain.
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mehmet ZENGİN, kuraklığın Konya Ovası’ndaki arpa ve buğday üretimini olumsuz etkilediğini açıkladı.
Selcuk University (SU) Faculty of Agriculture, Department of Soil Science and Plant Nutrition Lecturer Prof.
Dr. Mehmet Zengin stated that since October 2015, high
level of drought began to be noted in Konya Plain, known
as Turkey’s wheat warehouse.
Zengin stated that in the spring, especially between
the dates of March 15-April 15, the farmers expected to
have a good rainfall for the grains; yet during this critical period, Konya did not get the enough rainfall. Zengin
made a critical statement as follows: “The country-wide
drought in this year negatively affected barley and wheat
cultivation areas in Konya plain. The wheat is cultivated
on the irrigated agriculture areas; due to the drought in
this year, the wheat did not reach to last year's yield and
quality. The barley has also undergone a fall at this level.”
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Geçtiğimiz günlerde yazılı bir açıklama yapan Selçuk
Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zengin, 2015 yılının Ekim ayından itibaren, Türkiye’nin buğday
ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda, yüksek düzeyli bir
kuraklığın söz konusu olmaya başladığını kaydetti.
İlkbahar döneminde, özelikle 15 Mart-15 Nisan tarihleri arasında hububat ürünlerinde üreticinin çok iyi bir yağış
beklediğini, ancak o kritik dönemde de Konya civarında
beklenen yağışın olmadığını ifade eden Zengin, şunları kaydetti: “Bu yıl ülke genelinde yaşanan kuraklık, Konya Ovası’ndaki arpa ve buğday üretim alanlarını etkiledi. Konya’da
sulu tarım yapılan alanlarda yetişen buğday, kuraklık nedeniyle bu yıl, geçen yılın verim ve kalitesine ulaşamamıştır.
Arpada da bu düzeyde düşüş meydana gelmiştir.”
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Agrium to acquire Cargill’s Ag-Retail business
......................................................................................................................................

Agrium, Cargill’in Ag-Retail işletmesini satın alıyor

Agrium announced a purchase agreement to acquire Cargill AgHorizons with its 18 ag-retail locations with annual revenues of over $150-million. The transaction is expected to close by the end of
third quarter of 2016.
Agrium, Cargill AgHorizons’u, 150 milyon doları aşkın yıllık geliri ve 18 tarımsal bazlı perakende
satış noktasıyla beraber satın almak için bir anlaşması olduğunu duyurdu. Bu satın alma işleminin
2016’nın üçüncü çeyreğinin sonunda tamamlanması bekleniyor.
A major producer and distributor of agricultural products
and services in North America,
Agrium Inc. announced a binding
purchase agreement between its
Crop Production Services and
Cargill AgHorizons for the acquisition of 18 ag-retail locations
with annual revenues of over
$150-million. The outlets are located across the northern U.S.
corn-belt region, in the states of
Nebraska, South Dakota, Minnesota, Wisconsin, Michigan
and Indiana. According to the statement of Agrium, the
sale does not involve Cargill’s Canadian crop input retail
business. The transaction is subject to customary closing
conditions, and regulatory clearances. The transaction is
expected to close by the end of third quarter of 2016.
“This acquisition demonstrates our continued focus
on growing our North American ag-retail business, particularly in the highly desirable U.S. Corn Belt. The locations are in regions where we currently have a limited
presence. This acquisition will allow us to capitalize on
synergies related to the introduction of our proprietary
products and services, and leveraging our extensive distribution network,” commented Agrium’s President and
CEO, Chuck Magro.

Kuzey Amerika’da tarım ürünleri ve hizmetlerinde önemli bir
üretici ve dağıtıcı olan Agrium
Inc., iştiraki Crop Production
Services ile Cargill AgHorizons
arasında, bağlayıcı bir satın alma
anlaşması olduğunu duyurdu.
Anlaşma, Cargill AgHorizons’un
105 milyon doları aşkın yıllık gelirini ve 18 tarımsal bazlı perakende satış noktasını (ag-retail)
kapsıyor. Satışa konu noktalar,
Kuzey Amerika mısır kemerinde
yer alan Nebraska, Güney Dakota, Minnesota, Wisconsin, Michigan ve Indiana eyaletlerinde bulunuyor. Agrium’un açıklamalarına göre, satış
Cargill’in Kanadalı perakende ürün girişi işini kapsamıyor.
Satın alım, geleneksel kapanış koşularına ve düzenleyici
onaylara tabi. Bu satın alma işleminin 2016’nın üçüncü
çeyreğinin sonu itibariyle tamamlanması bekleniyor.
Agrium’un Başkanı ve CEO’su Chuck Magro, “Bu satın
alım, Kuzey Amerika’daki ag-retail işletmelerini, özellikle
en çok talep edilen Amerika mısır kemerindeki işletmeleri büyütmedeki sürekli odağımızı gösteriyor. Konumlar,
şu anda sınırlı varlık gösterdiğimiz bölgelerdedir. Bu satın
alım, şirketimize özgü ürünlerimizi tanıtmaya ve yaygın
dağıtım ağımızı güçlendirmeye ilişkin sinerjileri sermayeye
çevirmeye olanak sağlayacak.” dedi.

General Mills reconstructs its global supply chain

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

General Mills, küresel tedarik zincirini yeniden yapılandırıyor
General Mills started restructuring in its global supply chain by closing and selling its facilities in
US, Brazil and China.
General Mills, Amerika, Brezilya ve Çin'deki tesislerini kapatarak ve satarak küresel tedarik zincirinde yeniden yapılanmaya başladı.
General Mills has announced restructuring in its global
supply chain, impacting its U.S., Brazil, and China opera-
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General Mills; küresel tedarik zincirinde, Amerika, Brezilya ve Çin'deki operasyonlarını etkileyecek yeniden
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tions. According to the statement of the company, with a
tentative decision, the company closes its manufacturing
facility in Vineland, New Jersey, and transfer production
to other U.S. facilities to eliminate excess soup capacity in its North America supply chain. The company also
sells its Martel, Ohio, facility to Mennel Milling Company.
Another facility to be closed by General Mills is also Marília manufacturing facility and distribution center in Brazil.
The Marília closure and the transfer of production out of
São Bernardo do Campo will be completed in the first
quarter of fiscal 2017.

yapılanma sürecine başladığını duyurdu. Şirketin açıklamalarına göre, deneme amaçlı bir kararla şirket; Vinelan,
New Jersey'deki üretim tesislerini kapattı ve Kuzey Amerika tedarik zincirinde aşırı çorba kapasitesi oluşumunu
önlemek için üretimini Amerika'daki diğer tesislere nakletti. Şirket aynı zamanda Martel ve Ohio tesislerini de Mennel Milling Company'e sattı. General Mills'in kapatacağı
bir diğer tesis Brezilya'daki Marília üretim tesisi ve dağıtım
merkezi. Marília'nın kapanışı ve üretiminin São Bernardo
do Campo'ya nakli, 2017 mali yılının ilk çeyreğinde tamamlanmış olacak.

CBH to build
oat processing facility
in Australia

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

CBH, Avustralya'da yulaf
işleme tesisi kuruyor
The CBH Group will build building a modern oat processing facility at the Metro Grain Centre in
Western Australia.
CBH Grubu, Batı Avustralya'daki Metro Tahıl Merkezi’nde modern bir yulaf işleme tesisi kuracak.
The CBH Group which is the largest co-operative in
Australian grain industry will further expand its investment
into processing this year by building a modern oat processing facility at the Metro Grain Centre in Forrestfield
WA. CBH Group Chairman, Wally Newman said that the
project builds on CBH’s acquisition of Blue Lake Milling
(BLM), one of Australia’s largest suppliers of processed
oats, delivering real benefits to the co-operative and its
members. Construction on the BLM oat processing facility in Forrestfield will begin later this year and will be
scheduled for completion in December 2017.
Blue Lake Milling CEO Ben Abbot said this facility
will be the third plant operated by BLM, adding to its
South Australian and Victorian processing plants. “Once
complete the new processing facility will make BLM the
largest independent oat processor in the Australasian region. The new Western Australian plant will enable the
BLM business to increase its ability to service the growing Asian demand for oat products; using locally grown
oats.”
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Avustralya tahıl sanayisindeki en büyük kooperatif olan
CBH Grubu, Batı Avustralya Forrestfield'da bulunan Metro Tahıl Merkezi’nde modern bir yulaf işleme tesisi kurarak bu yıl işlemedeki yatırımlarını daha da arttıracak. CBH
Grubu Başkanı Wally Newman, CBH'nin Avustralya'daki
en büyük işlenmiş yulaf tedarikçisi Blue Lake Milling’in
(BLM) satın alınmasıyla gelişen projenin, kooperatiflere
ve üyelerine ciddi yararlar sağladığını söyledi. Forrestfield'deki BLM yulaf işleme tesisinin üzerine yapılacak yapı,
bu yılın sonlarında başlayacak ve Kasım 2017'de tamamlanacak şekilde planlanacak.
Blue Lake Milling’in CEO'su Ben Abbot, Güney Avustralya ve Viktorya işleme tesisleri de eklendiğinde, bu
tesisin BLM tarafından işletilen üçüncü tesis olacağını
söyledi ve ekledi: “Yeni işleme tesisinin tamamlanması
BLM'yi Avustralya bölgesindeki en büyük bağımsız yulaf
işletmesi yapacak. Yerel olarak yetiştirilen yulafları kullanacak olan yeni Batı Avustralya tesisi, BLM işletmesinin
Asya'nın yulaflı ürünler için büyüyen talebine hizmet etme
kabiliyetini artırmaya olanak sağlayacak.”
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Satake became fully operational in Cote d'Ivoireits
.................................................................................................................................

Satake, Fildişi Sahili'nde tamamen faaliyete başladı
Satake d'Ivoire Representative Office which was opened in April began its full scale operation in
African market. Its current business area is West African countries.
Nisan ayında açılan Satake Fildişi Sahili Temsilcilik Ofisi, Afrika pazarındaki operasyonlarına tamamıyla başladı. Firmanın halihazırdaki iş alanları Batı Afrika ülkeleri.
Satake Europe which begun its involvement with African
market since 1980's had opened "Satake Cote d'Ivoire
Representative Office" in April to begin its full scale operation in African market. Although the
office is not currently involved in sales
directly, it has been playing important role in Public Relations, Technical
Services, and coordination of related
parties and organizations. According
to the statement of the company, its
current business area is West African countries such as Nigeria, Cote
d'Ivoire, and North African countries
such as Morocco, Tunisia, where economic and business market growth
are expected. As the demand for
newer and larger machineries in the
grain processing market continuously increases, Satake
Cote d'Ivoire is expected to become a subsidiary company to accommodate market needs in near future.

1980'lerden beri Afrika pazarında faaliyet gösteren
Satake Europe, Afrika pazarında tam ölçekli bir operasyon başlatmak için Nisan’da “Satake Fildişi Sahili
Temsilcilik Ofisi”ni açmıştı. Ofis
halen satışlara doğrudan dahil olmamasına rağmen, Halkla İlişkiler,
Teknik Servis ve ilgili tarafların ve
organizasyonların
koordinasyonunda önemli bir rol oynuyor. Şirketin açıklamalarına göre, mevcut
iş alanları ekonomik ve iş pazarında büyüme beklenen yerler olan
Nijerya, Fildişi Sahili gibi Batı Afrika ülkeleri ve Fas ve Tunus gibi
Kuzey Afrika ülkeleri. Tahıl işleme
piyasasında daha yeni ve daha
büyük makine talebi sürekli artarken, Satake Fildişi Sahili’nin, piyasa ihtiyaçlarını yerine
getirmek için yakın gelecekte bir yan şirket olması bekleniyor.

Superior level sensor from BinMaster
.......................................................................................................

BinMaster’den üstün seviye sensörü
The new level sensor of Binmaster, NCR-80 non-contact radar level sensor, provides an ideal level
measurement and easy setup process.
BinMaster’in yeni seviye sensörü olan ‘NCR-80 temassız radar seviye sensörü’, ideal bir seviye
ölçümü ve kolay kurulum prosesi sunuyor
The new BinMaster NCR-80 non-contact radar level
sensor is designed specifically for superior performance
in powders and bulk solids. Its advanced technology
uses a powerful 80 GHz frequency that focuses the signal in a narrow 4° beam angle for precise aiming to avoid
the flow stream, internal structure, or sidewall buildup.
This ensures reliability at measuring ranges up to 393 feet
and accuracy within 0.2 inches. The NCR-80 is accepted
as ideal for continuous level measurement in tall and narrow vessels where there is excessive noise or dust.
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Yeni BinMaster NCR-80 temassız radar seviye sensörü, toz ve dökme ürünlerde üstün performans sağlamak için özel olarak tasarlandı. İleri teknolojisi; akarsu
akışı, içyapı veya yan duvar birikmesini önlemek için 4°
dar açıyla gelen ışındaki sinyalin tam tespitini yapmaya
odaklanan güçlü bir 80 GHz frekansından yararlanıyor.
Bu, 393 fit’e kadar yükselebilen ölçümlerde güvenirlik ve
0.2 inç içinde doğruluk sağlıyor. NCR-80, aşırı gürültülü
ve tozlu olan uzun ve dar gemilerde, sürekli seviye ölçümü için ideal olarak tanımlanıyor.
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According to the statement of the company, there are
two configurations of the NCR-80, one with a stainless
steel swivel flange and the other with a plastic antenna.
The level sensor’s setup process is simple and intuitive
using the optional BinDisc push-button interface enclosed in the housing. The NCR-80 has a fast update
rate, is resistant to interference, and automatically eliminates false echoes for reliable performance. Its flat face
and sealed antenna system defies damage or dust buildup, and make it virtually maintenance free. It is chemical
resistant for tough applications and has optional FDA approval suitable for food and pharmaceutical use.

Şirketin yaptığı açıklamalara göre, biri paslanmaz çelik döner flanşlı, diğeri de plastik antenli olmak üzere iki
biçimi mevcut. Seviye sensörünün kurulum prosesi, ambar payına iliştirilmiş opsiyonel BinDisc basma düğmeli arayüz kullanımıyla basit ve sezgiseldir. NCR-80'nin
hızlı bir güncelleme oranı vardır, parazitlere dayanıklıdır
ve güvenilir bir performans için yanlış yankıları otomatik
olarak yok eder. Düz yüzü ve mühürlü anten sistemi,
hasar veya toz oluşumunu karşı koyar ve hemen hemen
bakım gerektirmez. Zorlu uygulamalar için kimyasallara
dayanıklıdır ve yiyecek ve ilaç kullanımına uygun opsiyonel bir FDA mevcuttur.

Delta Ag and GrainCorp
launch pilot program
for farmers
...........................................................

Delta Ag ve GrainCorp
çiftçiler için bir deneme
programı başlattı
Delta Agribusiness and GrainCorp announced the launch of Precision Area Contracts (PAC), a new
grain contract product that removes washout risk for growers.
Delta Agribusiness ve GrainCorp, üreticiler için erozyon riskini ortadan kaldıracak yeni bir tahıl
sözleşmesi ürünü olan Hassas Alan Sözleşmesi'ni (PAC) başlattığını duyurdu.
Avustralya'nın en büyük tarım işletmeleri olan Delta
Agribusiness ve GrainCorp tarafından geliştirilen Hassas
Alan Sözleşmesi, en son çıkan hassas tarım teknolojisini geleneksel pazarlama yöntemlerinin deneyimi ve
güvenliğiyle birleştiriyor. Delta Agribusiness'in Yönetim
Müdürü Gerard Hines, konuyla ilgili şunları dile getiriyor:
“Hassas Alan Sözleşmeleri, bu dijital çağda oluşturulabilen
gerçek ve somut değerin bir örneğidir ve hassas tarım
uygulamalarının piyasaya sürülmesinin ilerideki en büyük
adımlarından biridir. Başlangıç için bir deneme programı
olmasına rağmen, bu ürünün üreticilere gerçek bir değer
sunacağından eminiz ve GrainCorp ortaklığında bu deneme programını piyasaya sürmekten dolayı heyecanlıyız.
Tarım bilimi ve Çiftçiler Köşe'mizin hassas yazılım platformu üzerinden sağlanan gerçek zamanlı veriler zeminini ve
DAWWN’ı (Discovery Ag Weather & Water Network) kullanmak, büyüme mevsiminde ürünün performansına ilişkin
tarafsız ve tutarlı delilleri ortaya çıkarmada açık bir fırsat
oluşturulmuştur. Bu veriler daha sonra, çiftçilerin maliyetli ve olumsuz erozyon riski olmadan, fiyatlandırmalarını
daha iyi sınırlamaları ve daha yüksek vadeli fiyatlardan
yararlanmaları için önemli olan doğru ve şeffaf verim tahminleri oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.”
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Precision Area Contracts developed by Australia's largest agribusinesses Delta Agribusiness and GrainCorp
combine the latest in precision agriculture technology
with the experience and security of traditional marketing
methods. Managing Director of Delta Agribusiness, Gerard Hines said: “Precision Area Contracts are an example of the real and tangible value that can be created in
this digital era, and is one of the biggest steps forward in
the application of precision agriculture to actually hit the
market. While initially a pilot program, we are confident
that the product will deliver real value to growers and we
are excited to be launching this pilot program in partnership with GrainCorp. By using on-the-ground agronomy
and real-time data provided through our Farmers Edge
precision software platform, and DAWWN (Discovery Ag
Weather & Water Network) there is a clear opportunity
to create objective and consistent evidence around crop
performance during the growing season. This data is
then used to create accurate and transparent yield forecasts which is important for growers to be able to better
hedge their pricing and take advantage of higher forward
prices, without the risk of costly and adverse washouts,”
said Mr Hines.
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Kayseri Şeker invested
40 million liras
for new silos
..........................................................

Kayseri Şeker’den
40 milyon liralık silo yatırımı
In the statement by Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., it was announced that new licensed grain silos
with a total capacity of 80 thousand tons were built at a cost of 40 million liras in three cities. The
foundations of the facilities were laid 10 months ago.
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, 3 ilde 40 milyon lira maliyetle toplam
80 bin ton kapasiteli lisanslı hububat silosu yaptırıldığı duyuruldu. Tesislerin temelinin 10 ay önce
atıldığı belirtiliyor.
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (Kayseri Sugar Factory) built
licensed grain silos with a total capacity of 80 thousand
tons in Develi town of Kayseri, Boğazlıyan town of Yozgat
and Şarkışla town of Sivas at a cost of 40 million liras.
According to the statement from Kayseri Şeker Fabrikası
A.Ş., Kayseri Beet Plenter Cooperative Chairman Hüseyin
Akay investigated the silos in Boğazlıyan district and received information from the authorities about the product
delivery and possible applications. Akay stated that these
investments indicated the economic strength of Kayseri
Sugar Factory, a farmer establishment.
Akay underlined that the silos which were found 10
months ago are all licensed and added: "Thanks to our licensed warehouses, we will be authorised in categorisation and protection of the wheat, barley and oat products
by all of our farmers in the region no matter they are our
member or not. Farmers can benefit from our licensed
warehouse by renting it, they will benefit from its legally
recognised advantages and will be exempted from taxes.
At the same time, half of the rental price shall be covered
by the State. In this way, the grain products revenue of
our farmers will be increased.”
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Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., Kayseri'nin Develi,
Yozgat'ın Boğazlıyan ve Sivas'ın Şarkışla ilçelerinde 40
milyon lira maliyetle toplam 80 bin ton kapasiteli lisanslı
hububat silosu yaptırdı. Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'den
yapılan açıklamaya göre; Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Boğazlıyan ilçesindeki silolarda incelemelerde bulunarak, yetkililerden
ürün tesliminde izlenecek yol ve yapılacak uygulamalar
hakkında bilgi aldı. Akay, burada yaptığı açıklamada, yatırımların bir çiftçi kuruluşu olan Kayseri Şeker Fabrikası’nın
ekonomik gücünün göstergesi olduğunu belirtti.
Temeli 10 ay önce atılan siloların hepsinin lisanslı olduğunu ifade eden Akay, şunları aktardı: “Lisanslı depolarımız sayesinde üyemiz olsun ya da olmasın bölgemizdeki tüm çiftçilerimizin üretmiş olduğu buğday, arpa, yulaf
gibi ürünlerin sınıflandırılmasında ve muhafaza edilmesinde yetkili olacağız. Çiftçimiz lisanslı depolarımızdan
kiralama yoluyla yararlanabileceği gibi kanunen tanınan
avantajlardan da faydalanacak, vergilerden muaf olacak. Aynı zamanda, kira ücretinin yarısı devlet tarafından
karşılanacak. Çiftçimiz bu sayede taneli ürünlerden elde
ettiği geliri artırmış olacak.”
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Transitional Zone
introduces
the new pulse varieties
..............................................................

Geçit Kuşağı, bakliyattaki
yeni çeşitleri tanıttı
Developed and registered by the Transitional Zone Agricultural Research Institute, 11 varieties of dried bean, 7
varieties of chickpeas and 4 varieties of lentils made their
debut in the National Day of Pulse Fields
During the event, GKTAEM Director Dr. Sabri Çakır
informed the participants and reminded that 2016 has
been declared as the International Year of Pulses for the
purpose of ensuring the consumption of pulse foods, underlining the effects on human health and contributing to
the increase of the pulses production. Çakır also added
the following: "Our Institute is the National Coordinator
of Legumes and legume breeding efforts have been carried out since 1965. As a result of these efforts, 11 dried
beans, 7 chickpeas and 4 lentils varieties were developed and registered by our institution.”
National Dry Bean Coordinator Dr. Hüseyin Özçelik noted that the total legumes cultivation area in the beginning
of 2000s was 1 million 200 thousand hectares and today
it regressed to 650 thousand hectares; yet the yield potential increased despite the downsizing of cultivation areas.
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından
geliştirilip tescillenen 11 adet kuru fasulye, 7 adet nohut
ve 4 adet mercimek çeşidi, 2016 Uluslararası Bakliyat Yılı
kapsamında düzenlenen Ulusal Baklagil Tarla Günü’nünde görücüye çıktı.
Etkinlik sırasında katılımcıları bilgilendiren GKTAEM Müdürü Dr. Sabri Çakır, bakliyatla ilgili gıdaların tüketimini sağlamak, insan sağlığına etkilerini ortaya koymak ve bakliyatla ilgili üretim çalışmalarının artışına katkıda bulunmak gibi
amaçlar doğrultusunda 2016’nın Dünya Bakliyat Yılı ilan
edildiğini hatırlattı ve şunları ekledi: “Enstitümüz Ülkesel
Baklagil Koordinatörü’dür ve 1965 yılında bu yana baklagil ıslah çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmalar neticesinde
kurumumuzda 11 adet kuru fasulye, 7 adet nohut 4 adet
mercimek, çeşidi geliştirilerek tescillenmiştir.” dedi.
Ülkesel Kuru Fasulye Koordinatörü Dr. Hüseyin Özçelik de, 2000’li yılların başında 1 milyon 200 bin hektar
olan baklagiller ekim alanının günümüzde 650 bin hektara
düştüğüne, ancak ekim alanlarındaki daralmaya rağmen
verim potansiyelinin arttığına dikkat çekti.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

August • Ağustos 2016

39

NEWS • HABER

30 seed screening
plants were
established in Konya
............................................................

Konya’da 30 tohum
eleme tesisi kuruldu
In order to provide high quality seeds to farmers and increase the production in rural areas, Konya
Metropolitan Municipality established seed screening plants in 30 residential areas with an investment of 1 million liras.
Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçiye kaliteli tohum sağlamak
amacıyla 1 milyon liralık yatırımla 30 yerleşim yerine tohum eleme tesisi kurdu.
Indicating that the most important material in cereal
production is the seed, Konya Metropolitan Municipality Mayor Tahir Akyurek announced that they established
seed screening facilities on 30 residential areas with an
investment of 1 million liras in order to enable high quality
seed usage and production increase in rural areas.
The Mayor Akyurek stated that the desired yield could not
be achieved unless the high quality seeds were used. "Therefore, we built 30 seed screening facilities on 30 different places. In this way, we hope that the farmers will get high-quality
and healthy seeds and the yield will increase,” said Akyurek.
Two of the facilities operate in county towns of Emirgazi
and Akören; the other 28 facilities work in the neighbourhoods of various towns.
Akyurek underlined that the task of seed screening
selectors is to eliminate foreign seeds and substances,
classify and disinfect seeds. “Thanks to these machines,
the loss due to diseases can be eliminated by using
healthy and disinfected grain seeds. In addition, broken
and weak seeds are utilized as animal feed. Moreover,
thanks to these machines, the seeds of the weeds are
eliminated and considerable savings are achieved in the
agricultural challenges.
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Hububat üretiminde en önemli materyalin tohum olduğunu belirten Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir
Akyürek, kırsal bölgelerde kaliteli tohumluk kullanımını ve
üretim artışını sağlamak için 1 milyon liralık yatırımla 30
yerleşim yerine tohum eleme tesisi kurduklarını duyurdu.
Kaliteli tohumluk kullanılmaması neticesinde istenilen
verime ulaşmanın mümkün olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Akyürek, “Bu nedenle 30 yerleşim yerine
tohum eleme tesisi kurduk. Böylelikle çiftçilerin kaliteli ve
sağlıklı tohum elde edeceğini ve verimin artacağını düşünüyoruz.” dedi.
Tesislerden 2 tanesi Emirgazi ve Akören ilçe merkezlerinde, diğer 28 tanesi ise çeşitli ilçelerin mahallelerinde
hizmet veriyor.
Tohum eleme selektörünün görevinin yabancı tohum ve
maddeleri temizlemek, sınıflandırmak, ilaçlamak olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, şunları aktardı: “Bu makinalar sayesinde sağlıklı ve ilaçlanmış hububat tohumu
kullanılarak hastalıkların sebep olduğu kayıplar ortadan
kalkıyor. Ayrıca tohumluk değeri olmayan kırık ve cılız tohumlar hayvan yemi olarak değerlendiriliyor. Yine bu makinalar sayesinde yabancı otların tohumları ayrılarak zirai
mücadele girdilerinde önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor.”
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GRAIN STORAGE AND HEALTHY
STORAGE CONDITIONS
Tahılların Depolanması ve
Sağlıklı Depolama Koşulları
Along with the growth of global population, it has become more
significant to meet nutritional demand of increased population.
This inevitable population growth creates a huge demand for all the
cereals. In addition, improper storage conditions cause grain loss
to a large extent in most in-demand cereals. Loss in stored grains
equals nearly to 20 percent of the whole production. Initial losses
in storage happen depending on inadequate capacity conditions,
insects and pests infestation.
Dünyadaki nüfus artışıyla birlikte, çoğalan nüfusun tahıl ihtiyacını
karşılamak oldukça önemli hale geldi. Bu kaçınılmaz nüfus artışı tüm
hububat ürünlerine yönelik büyük bir talep oluşturmaktadır. Ayrıca,
uygun olmayan depolama koşulları, talebin çok olduğu tahıllarda
yüksek oranda kayba neden olmaktadır. Depolama esnasındaki tahıl
kaybı, tüm üretimin neredeyse yüzde 20’sine eşit; depolamadaki öncül kayıplar ise yetersiz kapasite durumuna, böcek ve haşere istilasına bağlı olarak gerçekleşmektedir.
Grains which are able to meet the
most of the nutritional requirement of
human beings may differ in their energy content according to their quality.
The way we store grains may affect
the grain quality significantly. Until
today, many storing methods have
been used for ages. Although some
of them still continue to be used modern methods which were developed
through the technologic improvements are also being used nowadays.
Traditional or modern, the aim of storing grains is to protect the quality of
grains; prevent grain losses and conserve the product in a proper way. We
have decided to focus on grain storage and healthy storage conditions
in this issue. You can find the related
article in Cover Story.
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İnsanların günlük besinsel ihtiyacının
çok büyük bir kısmını karşılayabilen tahıllar, kalitelerine göre de taşıdıkları enerji
miktarı açısından farklılık gösterebilir. Tahılların depolanma şekilleri ise tahıl kalitesi
üzerinde ciddi etkiye sahiptir. Bu güne
gelinceye değin, yüzyıllar boyunca çeşitli
depolama yöntemleri kullanılmıştır. Bunlardan bazıları geleneksel olarak hala devamlılık gösterse de günümüzde teknolojik ilerlemeler ışığında geliştirilmiş modern
yöntemler de kullanılmaktadır. Geleneksel
ya da modern, tahıl depolarının temel
amacı tahılların kalitelerini korumak, tahıl
kayıplarını engelleyerek ürünü nitelikli şekilde muhafaza etmektedir. Bu sayımızda
da tahılların depolanması ve sağlıklı depolama koşulları üzerinde durmaya karar
verdik. Konuyla ilgili makalelerimizi dosyamız içerisinde bulabilirsiniz.
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Grain Storage
Practices
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Tahıl Depolama
Uygulamaları
Prashant Pandharinath SAİD, Rama Chandra PRADHAN
Banaras Hindu University, Department of Farm Engineering, India
Banaras Hindu Üniversitesi, Ziraat Mühendisliği Bölümü, Hindistan

“With population growth rate of 1.50% in the world, it is the most important concern of providing food
grains to the population. This inevitable population growth will place increasing demands on the production of cereal and other food grains, which currently comprise 67-80% of human food supply and
diet. Grain production has also been steadily increasing due to advancement in various technologies
starting from genetically improvement to improved cultivation practices. But improper storage results
in high loss of grains.”
“Dünyada %1,50 oranında gerçekleşen nüfus artış hızıyla birlikte, bu çoğalan nüfusun tahıl ihtiyaçlarını karşılamak oldukça önemli hale gelir. Bu kaçınılmaz nüfus artışı, şu anda insanların beslenme
düzeninin ve besin stoğunun %67-80'ini oluşturan tüm hububat ürünlerine yönelik büyük bir talep oluşturacaktır. Tahıl üretimi ise genetik iyileştirmeler ve gelişmiş ekim uygulamaları gibi çeşitli teknolojilerde
görülen ilerlemelere bağlı olarak giderek artmaktadır. Ancak uygun olmayan depolama koşulları, yüksek
oranda tahıl kaybına neden olur.”
ABSTRACT
The food grains production has increased all over
the world over last decades. Nowadays, the grains are
stored using the improved methods such as in bags,
silos, warehouses, containers and even in piles on the
ground. These systems can be managed as man-made
ecosystems, where deterioration of the stored grain is a
result of interactions among physical, chemical, and bio-
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ÖZET
Tahıl üretimi son yıllarda tüm dünyada artış göstermiştir.
Günümüzde tahıllar çeşitli gelişmiş yöntemler kullanılarak
torbalarda, silolarda, ambarlarda, konteynerlerde ve hatta yerde yığınlar halinde depolanabilir. Bu sistemler, insan
yapımı ekosistemler olarak işlev görür; bu durumda depolanan tahılın bozulması ise fiziksel, kimyasal ve biyolojik
faktörler arasındaki etkileşimlerin sonucunda gerçekleşir.
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logical factors. Stored grain insects and pests normally
cause as much loss of grains in storage. A new approach
to the use of pheromones is the monitoring of insects
based on remote sensing electronic transmitters that are
progressively integrated into control programs. An Integrated Pest Management program that might integrate
insect monitoring, aeration, refrigerated storage, modified or controlled atmospheres, for insect control and for
quality preservation of grain. The future requirement is
to synthesize the status of knowledge and to provide directions in order to minimize the post-harvest losses of
grains in different regions of the world.

INTRODUCTION

Depolanan tahıllara musallat olan böcekler ve zararlı haşereler de tahıllarda büyük kayıplara yol açar. Feromon kullanımına yönelik yeni bir yaklaşım, kademeli olarak kontrol programlarına entegre edilen uzaktan algılama özellikli
elektronik vericilerle böceklerin denetlenmesini konu edinir.
Entegre Haşere Yönetimi programı, böcek kontrolü ve tahıl
kalitesinin korunması için haşere denetimini, havalandırmayı, soğutuculu depolamayı, düzenlenmiş veya kontrollü
ortamları bir araya getirebilecektir. Bu hususta bir sonraki
aşama mevcut bilgileri sentezlemek ve dünyanın değişik
bölgelerinde hasat sonrası oluşan tahıl kayıplarını en aza
indirmek için yöntemler ortaya koymak olacaktır.

GİRİŞ

Food, water and shelter are three basic needs of human
being. With population growth rate of 1.50% in the world,
it is the most important concern of providing food grains
to the population. This inevitable population growth will
place increasing demands on the production of cereal
and other food grains, which currently comprise 67-80%
of human food supply and diet. Grain production has also
been steadily increasing due to advancement in various
technologies starting from genetically improvement to
improved cultivation practices. But improper storage results in high loss of grains. Grain losses in the storage accounts 10 to 20% of overall production, and preliminary
storage losses are due to inadequate storage capacities,
insect and pest infestations. According to World Bank
Report, India is losing about 12-16 million metric tonnes
of food grains each year. Grain is the essential consumer
goods for human. Being the part of daily diet, it largely
modulates economy. Hence is the basis of social existence and development. Therefore, food grain production
is the key part of the economic and social development.
Therefore, grain researchers from different countries try
to work out advanced scientific grain storage techniques
and facilities. A grain stored properly is equivalent to a
grain produced.

Gıda, su ve barınma ihtiyacı, insanlar için en temel gereksinimlerdir. Dünyada %1,50 oranında gerçekleşen nüfus artış hızıyla birlikte, bu çoğalan nüfusun tahıl ihtiyaçlarını karşılamak oldukça önemli hale gelir. Bu kaçınılmaz
nüfus artışı, şu anda insanların beslenme düzeninin ve
besin stoğunun %67-80'ini oluşturan tüm hububat ürünlerine yönelik büyük bir talep oluşturacaktır. Tahıl üretimi
ise genetik iyileştirmeler ve gelişmiş ekim uygulamaları gibi
çeşitli teknolojilerde görülen ilerlemelere bağlı olarak giderek artmaktadır. Ancak uygun olmayan depolama koşulları,
yüksek oranda tahıl kaybına neden olur. Depolama esnasındaki tahıl kaybı, tüm üretimin %10-20’sine eşittir; depolamadaki başlıca kayıplar yetersiz kapasite durumuna,
böcek ve haşere istilasına bağlı olarak gerçekleşir. Dünya
Bankası raporuna göre, Hindistan her yıl yaklaşık 12-16
milyon metrik ton tahıl kaybediyor. Tahıl, insanlar için temel
tüketim maddesidir. Günlük beslenme düzeninin bir parçası olarak ekonomiyi de büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle
toplumsal mevcudiyetin ve gelişimin temeli durumundadır.
Bu yüzden de, tahıl üretimi ekonomik ve toplumsal kalkınmanın kilit ögesidir. Buna bağlı olarak, farklı ülkelerden tahıl
araştırmacıları gelişmiş bilimsel tahıl depolama teknikleri ve
tesisleri üzerine çalışmaktadır. Düzgün depolanan tahıllar,
üretilen tahıl miktarıyla aynı kalabilir.

India produces about 259.32 million tonnes of food
grains in annually (FAO, 2012). About 60-70 % of food
grains are stored by the farmers for their own consumption. The Indian farmers prefer to store food grains in traditional ways using different types of storage structures
made by locally available materials.
While big farmers keep food grains in the storage facilities provided by government agencies like Food Corporation of India.

Hindistan her yıl yaklaşık 259.32 milyon ton tahıl üretir
(FAO, 2012). Bu üretilen tahılın yaklaşık %60-70 kadarı, çiftçiler tarafından kendi tüketimleri için saklanır. Hintli
çiftçiler, bölgede mevcut olan materyallerle sağlanan çeşitli depolama biçimlerini kullanarak tahılları geleneksel
yollarla depolamayı tercih etmektedir. Buna karşılık, büyük çaplı iş yapan çiftçiler tahıllarını Hindistan Gıda Kurumu gibi devlet kurumları tarafından sağlanan depolama
tesislerinde saklamaktadır.

There are several factors which are responsible for
losses of food grains such as environmental factors, type
of storage structure used, length and purpose of storage,
method of storing grains, etc. The environmental factors
consist of temperature, moisture content of grains, pH,

Çevresel faktörler, kullanılan depolama biçimi, depolamanın uzunluğu ve amacı, seçilen tahıl depolama yöntemi gibi çeşitli etmenler tahıl tanelerinin yitimine sebep
olur. Çevresel faktörler arasında sıcaklık, tahıldaki rutubet
miktarı, pH değeri ve nem oranı sayılabilir. Diğer biyolo-
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humidity, etc. Other biological factors are insects, pests,
microorganisms and rodents. During storage, significant
qualitative and quantitative losses occur due to those
biological factors. Present article is review of in different
storage practices. This includes various newly developed
storage structures, advance methods of storage, advances in insects and pests controls and various grain
protecting practices.

ADVANCES IN GRAIN
STORAGE STRUCTURES
The percentage of overall food crop production retained at the farm-level and the period of storage is largely a function of farm-size and yield per acre, family-size,
consumption pattern, marketing pattern, form of labor
payment, credit availability and future crop expectations.
Indigenous storage structures are generally preferred by
the farmers in India at home level. The traditional storage
structures have several disadvantages and limitations.
Hence, the some modifications have been done in the
traditional grain storage structures to offer better safety
to the stored grains. For small-scale storage of grains
the PAU bin, Pusa bin, Coal-Tar drum bin and Domestic
Hapur tekka have been developed and demonstrated by
the several scientists.
The name PAU bin, itself suggest that the bin has been
developed by the Punjab Agricultural University. The bin
is made up of a galvanized metal iron structure. The bin
has moderate capacity varying from 1.5 to 15 quintals.
The Pusa bin is also called as LDPE (low density polyethylene) sandwiched bin. This means that the storage
structure is made of mud or bricks with a polythene film
embedded within the walls like a sandwich. The developed bin has minimal moisture migration during storage
because of the good insulating properties of LDPE. The
coal-tar drum bin (200 kg) was developed at Central Institute of Agricultural Engineering (CIAE), Bhopal. It is a
low cost bin and can be easily available at domestic level.
The domestic Hapur tekka or bin has capacity 200 to
1000 kg. It is cylindrical in shape, made of galvanized iron
and /or aluminum sheet, has a small hole in the bottom
through which grain can be removed.
In addition to small scale storage, there are structures
for large scale storage of food grains. Several agencies
are having storage facilities for farmer on rental basis like
Food Corporation of India, Central Warehousing Corporation, State Warehousing Corporation, grain marketing
co-operatives and several state government agencies.
The large scale grain storage is done in Cover and Plinth
(CAP) and silos.
CAP storage involves the construction of brick pillars
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jik faktörler ise böcekler, haşereler, mikroorganizmalar ve
kemirgenlerdir. Depolama sırasındaki kayda değer nitel
ve nicel kayıplar da bu biyolojik faktörler nedeniyle oluşur.
Bu makale, farklı depolama uygulamalarını incelemektedir. Bu incelemede, çeşitli yeni geliştirilmiş depolama
yapıları, gelişmiş depolama yöntemleri, böcek ve haşere
kontrollerindeki gelişmeler ve çeşitli tahıl koruma uygulamaları ele alınmıştır.

TAHIL DEPOLAMA
YAPILARINDAKİ GELİŞMELER
Genel bitkisel gıda üretim yüzdesi, çiftlik düzeyinde
kalmıştır. Depolama süreci ise çiftliğin boyutu, hektar başına alınan verim, ailenin büyüklüğü, tüketim alışkanlıkları, pazarlama biçimi, işçilik ödeme biçimleri, kredi durumu ve gelecekteki ürün beklentileriyle doğrudan ilgilidir.
Hindistan'da çiftçiler, kendi kullanımları için genellikle
bölgeye özgü depolama yapılarını tercih etmektedir. Bu
geleneksel saklama biçimlerinde bazı dezavantajlar ve
sınırlamalar vardır. Bu nedenle, depolanan tahıllara daha
iyi bir güvenlik imkanı sunmak üzere geleneksel tahıl depolama yapılarında bazı değişiklikler yapılmıştır. PAU teneke, Pusa teneke, kömür katranlı teneke varil ve evde
kullanılabilen Hapur tekka, küçük ölçekli depolama için
biliminsanları tarafından geliştirilmiş ve sunulmuştur.
PAU teneke, ismini Punjab Ziraat Üniversitesi (Punjab
Agricultural University) tarafından geliştirildiği için almıştır.
Bu teneke depo, galvanizli metal demir bir yapıdan oluşur.
Teneke, 150 ila 1500 kilo arasında değişen orta düzeyde
bir kapasiteye sahiptir. Pusa ambarı, LDPE (düşük yoğun-
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luklu polietilen) sandviç depo olarak da adlandırılır. Söz
konusu depolama yapısı çamur veya tuğladan yapılmıştır; bir sandviç misali duvarlar içinde gömülü bir polietilen
film bulunur. Bu gelişmiş ambar yapısında, LDPE tarafından sağlanan iyi yalıtım özellikleri nedeniyle en az düzeyde
rutubet geçişi görülmektedir. Kömür katranlı teneke varil
(200 kg) Bhopal’deki Ziraat Mühendisliği Merkez Enstitüsü
(CIAE) tarafından geliştirilmiştir. Bu düşük maliyetli teneke
depo, çiftçilerin kendi kullanımları için oldukça elverişlidir.
Evde kullanılabilen Hapur tekka veya teneke 200-1000 kg
arasında değişen bir kapasiteye sahiptir. Galvanizli demir
ve/veya alüminyum levhadan imal edilen bu silindir yapının
alt tarafında tahılın çıkarılabileceği küçük bir delik bulunur.
Küçük ölçekli depolama yöntemlerine ek olarak, büyük
ölçekli depolamaya uygun yapılar da vardır. Hindistan
Gıda Kurumu, Merkezi Depolama Kurumu, Devlet Depolama Kurumu, tahıl pazarındaki iştirakçiler ve bazı devlet
kuruluşları çiftçilere kiralayabilecekleri depolama tesisleri
sunmaktadır. Büyük ölçekli tahıl depolama, Taban üzerine
Örtü sistemiyle (Cover and Plinth-CAP) ve silolarda yapılır.

to a height of 14’ from the ground, with grooves into
which wooden crates are fixed for the stacking of bags
of food grains. The stacks are covered with 250 micron
LDPE sheets from the top and all four sides. Food grains
such as wheat, maize, gram, paddy, and sorghum are
generally stored in CAP storage for 6-12 month periods.
It is the most economical storage structure and is being
widely used by the FCI for bagged grains. The structure
can be fabricated in less than 3 weeks. It is an economical way of storage on a large scale.

CAP depolama sistemini şöyle açıklamak mümkündür:
yerden 14 cm yüksekliğe kadar tuğlalardan bir zemin oluşturulur. Bu tabanın üstüne tahıl torbalarını istifleyebilmek
için ahşap kasalar yerleştirilir. Daha sonra bu yığınlar, yukarıdan ve dört bir yandan 250 mikron LDPE örtülerle kapatılır. Buğday, mısır, nohut, çeltik ve sorgum gibi tahıllar
genellikle 6-12 aylık dönemlerde CAP depoda saklanır. En
ekonomik depolama biçimi olan CAP, torbalanmış tahıllar
için Hindistan Gıda Kurumu tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Bu yapı, 3 haftadan daha kısa bir sürede üretilebilir.
Büyük ölçekli depolamalar için ekonomik bir yoldur.

The silos are either metal or concrete. Concrete silos
are typically cheaper than metal silos. In silos the grains
in bulk are unloaded on the conveyor belts and, through
mechanical operations, are carried to the storage structure. Galvanized silo storage systems have been a proven scientific system for storage of food grains in Europe
and America. This system ensures zero wastage due to
moisture, fungus and rodents etc. In India this system is
adopted to some extent by private sector since 1990,
but it is limited to the process industry rather than for
storage of grain for longer period. The storage capacity
of each of these silos is around 25,000 tonnes. Farming
Co-operatives cannot afford to have such systems. The
Food Corporation of India is the single largest agency
which has a capacity of 26.62 million tonnes.
The benefits of such bulk storage are:
1. Low running costs,
2. Low labor requirements,
3. Rapid handling,
4. Low through spillage and rodents,

Silolar metal veya betondan yapılır. Beton silolar genellikle metal silolardan ucuzdur. Silolarda tahıllar yığınlar
halinde taşıyıcı bantlara boşaltılır ve mekanik bir sistemle
birlikte bu depoya taşınır. Galvaniz silo depolama sistemleri, Avrupa ve Amerika'da tahıl depolama konusunda kanıtlanmış bir bilimsel sistem haline gelmiştir. Bu sistem,
rutubet, mantar ve kemirgenler nedeniyle oluşacak zararı
sıfıra indirir. Hindistan'da bu sistem özel sektör tarafından
1990'dan beri belirli bir düzeyde kullanılmaktadır; ancak
bu kullanım tahılı uzun süre saklamaktan ziyade işleme
endüstrisiyle sınırlıdır. Her bir silonun depolama kapasitesi 25.000 ton civarındadır. Çiftlik iştirakçileri böyle bir sistemi maddi olarak karşılayamaz. Hindistan Gıda Kurumu
26.62 milyon ton kapasiteye sahip en büyük kuruluştur.
Yığın halinde depolamanın yararları şunlardır:
1. Düşük maliyet,
2. İşçiliğe daha az gereksinim,
3. Hızlı işleme,
4. Dökülme ve kemirgenler nedeniyle daha az kayıp,
5. Verimli ve etkili buharla dezenfeksiyon işlemi,
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5. Efficient and effective fumigation operation,
6. Less land area requirement,
7. Complete control of aeration,
8. Possible to store the grain for longer periods,
9. Possible to mechanize all operations,
10. Possible to store moist grain for short periods.

ADVANCED STORAGE METHODS
Advanced storage technologies such as aeration, refrigerated storage, modified atmospheric storage, hermetic storage systems are already adopted in many developed countries and India is following the suit. Though
hermetic storage system was in practice in the village
level in small pockets in throughout India, its adaptation through some modernization is yet to catch up with
the large holdings. Insect monitoring and dose control
through modern interventions are some of the measures
for preventing storage losses.

GRAIN AERATION
Aeration is widely used for preservation of stored grain.
Aeration can be defined as the forced movement of ambient air of suitable quality, or of suitably conditioned air,
through a grain bulk for improvement of grain storability. It is an acceptable practice to reduce the commodity
temperature and is done by using mechanical aeration
by means of fans. This system is suitable for low humid
environment. On commercial scale, forced aeration plays
important and effective role to preserve grains.

REFRIGERATED STORAGE
In this method, ambient air is cooled and then passed
over the bulk grains via existing aeration system. Refrigerated aeration has been used for cooling dry grain
in subtropical climates when ambient temperatures are
too high for successful insect control by aeration with
untreated air. The initial investment for refrigerated storage system is comparatively higher but together with the
dehumidified air method, it could provide answers to the
practicability of aeration for safe commercial storage in
tropical climates.

MODIFIED ATMOSPHERE TECHNOLOGY
Several researchers have been studied various atmospheric compositions for the protection of grains. The
airtight or hermetic storage have also been successfully
used to maintain grain quality in India, South America
(Argentina) and North Africa. Modified atmospheres (MA)
and controlled atmospheres (CA) offer alternative to the
use of conventional residue producing chemical fumigants for controlling insect pests attacking stored grain,
oilseeds, processed commodities, and some packaged
foods. The CA system also prevents fungal growth and
maintains product quality.
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6. Daha az alan gereksinimi,
7. Eksiksiz bir havalandırma kontrolü,
8. Tahılı daha uzun müddet saklamak mümkün,
9. Tüm işlemler mekanik hale getirilebilir,
10. Nemli tahılları daha kısa sürelerde depolamak
mümkün.

GELİŞMİŞ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ
Havalandırma, soğutulmuş depolama, değiştirilmiş atmosferik depolama ve hava geçirmez depolama sistemleri
gibi gelişmiş depolama teknolojileri zaten birçok gelişmiş
ülkede kullanılmaktadır ve Hindistan da aynı yolu izlemektedir.. Hava geçirmez depolama sistemleri Hindistan’ın
köylerinde kullanımda olsa da, bu sistemin bazı modernleştirme çalışmalarıyla uyarlanması büyük holdinglerin de
dikkatini çekmiştir. Modern müdahalelerle birlikte sağlanan
böcek denetimi ve doz kontrolü, depolama kayıplarını engellemek için alınan önlemlerden bazılarıdır.

TAHIL HAVALANDIRMA
Havalandırma, depolanan tahılların korunmasında yaygın
olarak kullanılır. Havalandırma, tahıl dayanıklılığını iyileştirmek üzere bir tahıl yığını için ortamda bulunan uygun kalitedeki havanın veya uygun iklimlendirilmiş havanın basınçla
hareket ettirilmesi olarak tanımlanabilir. Ürünün sıcaklığını
azaltmak için kabul edilebilir bir yöntemdir ve fanlar sayesinde mekanik havalandırma kullanılarak yapılır. Bu sistem
düşük nemli ortam için uygundur. Ticari ölçekte basınçlı havalandırma tahılları korumak için önemli ve etkili bir rol oynar.

SOĞUK DEPOLAMA
Bu yöntemde, ortam havası soğutulur ve mevcut havalandırma sistemi kullanılarak tahıl yığınlarına ulaştırılır..
Soğutulmuş havalandırma, ortam sıcaklığının çok yüksek
olduğu subtropik iklimlerde işlenmemiş havayla sağlanan
havalandırmanın böcek kontrolünde başarısız olduğu
durumlarda kuru tahılları soğutmak için kullanılır. Soğuk
hava depolama sistemi için yapılacak ilk yatırım nispeten yüksek bir tutar olacaktır; ama rutubeti alınmış hava
yöntemiyle birlikte, bu tropikal iklimlerde güvenli ticari depolama için gerekli havalandırma çözümlerini sağlayabilir.

DEĞİŞTİRİLMİŞ ATMOSFER TEKNOLOJİSİ
Çeşitli araştırmacılar, tahılların korunması için farklı atmosfer düzenlemeleri üzerinde çalışmıştır. Hava geçirmez depolama sistemleri, tahıl kalitesini korumak için
Hindistan, Güney Amerika (Arjantin) ve Kuzey Afrika’da
başarıyla uygulanmaktadır. Değiştirilmiş atmosfer (MA)
ve kontrollü atmosfer (CA) sistemleri, depolanan tahıllara,
yağlı tohumlara, işlenmiş ürünlere ve bazı paketli gıdalara
saldıran haşereleri kontrol altında tutarken kalıntı bırakan
kimyasal dezenfektanların kullanımına alternatif oluşturmaktadır. CA sistemi ayrıca mantar oluşmasını engeller
ve ürün kalitesini korur.

MILLER MAGAZINE

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

HERMETIC STORAGE

HAVA GEÇİRMEZ DEPOLAMA

An airtight or sealed storage is termed as “hermetic
storage” or “sacrificial sealed storage”. The method enables insects and other aerobic organisms in the commodity or the commodity itself to generate the modified
atmosphere by reducing oxygen (O2) and increasing
carbon dioxide (CO2) concentrations through respiratory
metabolism. Respiration activity of the living organisms
creates an atmosphere containing about 1-2% oxygen
and about 20% carbon dioxide.

Hava geçirmez veya kapalı depolama sistemleri "hermetik depolama" ya da “kapalı depolama" olarak adlandırılır. Bu yöntem, solunum metabolizmasıyla birlikte
oksijeni (O2) azaltarak ve karbondioksidi (CO2) arttırarak
üründe bulunan böcekler ve diğer aerobik organizmaların
veya ürünün kendisinin değiştirilmiş atmosfer oluşturmasını mümkün kılar. Canlı organizmaların solunum aktivitesi yaklaşık % 1-2 oksijen ve yaklaşık % 20 karbondioksit
içeren bir atmosfer oluşturur .

Insect control success due to the hermetic storage
treatments is comparable to conventional fumigants (over
99.9% kill), and losses due to insect activity are minimal
(0.15% loss in weight for a storage period of 15 months).
Low O2 and high CO2 environment kills insect and mite
pests, and prevents aerobic fungi from growing. Elevated
CO2 and depleted O2 levels will generally maintain stored
grain quality for long period of time. Commodities including cereals, oilseed grains, pulses, cocoa and coffee can
be stored safely for many months, maintaining high quality and limiting mould and mycotoxins.

Hermetik depolama uygulamalarının böcek kontrolündeki başarısı, geleneksel dezenfektanlarla kıyaslanabilir
(% 99.9 üzerinde öldürme oranı) ve böcek faaliyeti nedeniyle oluşan zarar en az düzeydedir (15 aylık bir depolama süresi için % 0.15 Ağırlık kaybı). Düşük O2 ve yüksek CO2 ortamı, böcekleri ve küçük haşereleri öldürür;
aerobik mantarların büyümesini engeller. Yüksek CO2 ve
azaltılmış O2 seviyeleri genellikle depolanan tahılın kalitesini uzun süre korur. Tahıllar, yağlı tohum, bakliyat, kakao
ve kahve gibi ürünler bu şekilde uzun aylar boyu güvenle
saklanabilir ve bu esnada yüksek kalitesini korur, rutubet
ve mikotoksin oluşumu engellenir.

ADVANCES IN INSECT
AND PEST MANAGEMENT SYSTEMS
Usually chemical fumigants, contact insecticides are used
to control stored product pests. Increase awareness about
health issues due to organic residues in food grains has
enforced restrictions on use of chemical pesticides because
of adverse effects of pesticide residues in grain and environment. This has resulted in imposition of strict limitations on
pesticide registration by regulatory agencies. In addition, in
many countries, insects in particular have been developing
resistance to contact insecticides and to the conventionally
used phosphine gas. Birational approach is being preferred
over the conventional practice to tackle these issues.
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BÖCEK VE HAŞERE
KONTROL SİSTEMLERİNDEKİ GELİŞMELER
Genellikle kimyasal dezenfektanlar ve temas zehirleri,
depolanan ürünlerdeki haşereleri kontrol altında tutmak
için kullanılır. Tahıllardaki organik kalıntılar nedeniyle oluşan
sağlık sorunları hakkında artan farkındalıkla birlikte, bu kalıntıların tahıl ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri kimyasal
böcek ilaçlarının kullanımına kısıtlama getirilmesini sağlamıştır. Bu durum, düzenlemeleri yürüten kurumlar tarafından böcek ilaçlarının kayıt altında tutulmasına yönelik sıkı
kısıtlamaların uygulanmasıyla sonuçlandı. Buna ek olarak,
pek çok ülkede böcekler bu temas zehirlerine ve genel
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olarak kullanılan fosfamin gazına bağışıklık geliştirmektedir.
Bu meseleleri halletmek için, geleneksel yöntemler yerine
biyorasyonel yaklaşım tercih edilmektedir.

The major pests of stored grains include beetles (Callosobrunchus sp, Trogodermagranarium, Tribolium confusum), weevils (Acanthoscel idesobtectus), moth (Corcyra
cephalonica) and rodents. The preventive and curative are
the two categories of treatments applied for controlling insect and pest infestation. The preventive treatment is that
which is given before infestation in order to inhibit insect
attack. The curative treatment involves use of fumigant
aluminum phosphide to control infested stock or go down
in airtight condition. For controlling rodents rat cages, poison baits and use of rat borrow fumigation is recommended. Stored-product insects are serious worldwide pests
of dried, stored and other durable agricultural commodities. The global losses in stored grain have been estimated
at approximately 10% in developed countries, 20% and
more, in developing countries. A biorational approach is
preferable for controlling stored-product insects because
of the phase-out of very effective insecticides (e.g. methyl
bromide), insecticide resistance, and the problem of insecticide residues in food. Electronic monitoring systems
are being developed and successfully practiced in different parts of the world for monitoring and applying suitable
chemical pesticide or bio-fumigant doses.
A variety of traps developed with synthetic pheromones
has been developed for use in monitoring programs in
food processing and storage facilities. The pheromone is
incorporated into a plastic matrix from which it is slowly
released during several weeks or months. Grain probe
trap or pitfall-cone trap, are placed at or below the surface of grain masses and do not require the use of pheromones. These traps capture beetles that are simply walking through the holes of the probe shaft, drop through the
void inside the probe and are directed by a funnel into a
collection vial.
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Depolanan tahıllarda en sık görülen zararlı canlılar arasında böcekler (Callosobrunchus sp, Trogodermagranarium,
Tribolium confusum), buğday bitleri (Acanthoscel idesobtectus), güve (Corcyra cephalonica) ve kemirgenler sayılabilir. Böcek ve haşere istilasını kontrol altına almak için
uygulanan yöntemler önleyici ve iyileştirici olmak üzere iki
kategoriye ayrılır. Önleyici tedavi, böcek saldırısını engellemek için istiladan önce sağlanır. İyileştirici tedavi ise enfekte olmuş stokları kontrol altına almak veya hava geçirmez
durumun etkisini azaltmak için dezenfektanlı alüminyum
fosfit kullanımını gerektirir. Kemirgenleri kontrol etmek için,
sıçan kafesleri, zehirli yemler ve fareler için ilaçlama kullanılması önerilir. Depolanan ürün böceklerinin, kurutulmuş,
depolanmış ve diğer durumlardaki dayanıklı tarım ürünlerine dünya çapında ciddi zararları vardır. Depolanmış tahıllardaki küresel kayıplar, gelişmiş ülkelerde %10 civarında
tahmin edilirken, gelişmekte olan ülkelerde bu rakam %20
’lere ve daha da fazlasına ulaşmaktadır. Biyorasyonel yaklaşım, çok etkili böcek öldürücülerin (örneğin, metil bromür) ortadan kalkması, böcek ilacı direnci ve gıdalardaki
böcek ilacı artıkları nedeniyle depolanan ürünlerdeki böcek
durumunu kontrol altında tutmak için tercih edilmektedir.
Uygun kimyasal böcek ilaçlarının ve biyo-dezenfektan
özellikli dozların denetimi ve uygulanması için dünyanın
farklı bölgelerinde elektronik denetleme sistemleri geliştirilmekte ve başarıyla uygulanmaktadır.
Sentetik feromonlarla geliştirilen çeşitli tuzaklar, gıda
işleme ve depolama tesislerindeki denetim programlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Feromon, birkaç
hafta veya ay içinde yavaş yavaş salınabileceği plastik
bir yapının içine eklenmiştir. Sonda şeklinde tuzak veya
çukur-koni tuzağı, tahıl yığınlarının yüzeyine veya altına
yerleştirilir; feromon kullanımı gerektirmez. Bu tuzaklar,
sonda milinin delikleri üstünde yürüyen böcekleri yakalar,
sondanın içindeki boşluktan düşmelerini sağlar ve bir huniyle toplama kabına yönlendirir.
Böcekleri denetlemek için yakın zamanda geliştirilmiş
bir teknoloji de, böcekleri sayan ve bunu bilgisayara ileten
bir elektronik cihazla donatılmış sonda tuzağıdır (Shuman
vd., 1996) Deneme için seçilen bir tesiste kabuklu ve
kabuksuz fıstıklar için kurulan sonda tuzakları, Tribolium
castaneum toplanmasında sondadaki feromon temelli
çekici maddelerin varlığının belirgin bir fark yaratmadığını ortaya koymuştur. Phillips ve diğerleri (2000) yaptıkları
çalışmada yığınla depolanmış tahıllarda böcekleri denetlemek üzere oluşturulan araçlarda feromonların ve cezbedici gıda maddelerinin kullanılmaması gerektiğini öne
sürmüşlerdir.
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A recently developed technology for monitoring insects
is a probe trap equipped with an electronic device to count
insects that relay the counts to a computer (Shuman et
al., 1996). Probe traps installed in shelled and unshelled
peanuts in a pilot plant experiment indicated no significant
differences in the presence of Tribolium castaneum aggregation pheromone attractants in the probes. Phillips et al.
(2000) found evidence suggesting that pheromones and
food attractants should not be used in devices intended
for monitoring insects in bulk-stored grain.
A special device containing a heater and a ventilator
named “speedbox” that was developed especially for use
at low temperatures and shorter treatment time. The use
of this device allowed optimizing the Phosphine fumigation by effective control of all developmental stages of
major stored product insects at low temperatures and at
decreased exposure time. Some essential oils are highly
selective to insects, probably because they bind to the
insect-selective octopaminergic receptor, a nonmammalian target. A screening of a large number of essential oils
from aromatic plants was conducted to isolate effective
oils for using as fumigants in grain bins for insect control.
The authors reported on two effective essential oils that
were examined under laboratory and field conditions with
supplementation of CO2 against S. oryzae and C. maculates. Their results are the basis for using essential oils
as botanical fumigants and alternatives to the toxicant
phosphine for controlling stored-product insects.
Correct grain handling, regular inspections and pest
control strategic planning are important practice to be
conducted by every farmer who stores food grains. One
of the strategies is to assure that initial insect population is depressed and that the physical conditions in the
storage bin are not contributory to insects due to preventative sanitation practices (storing clean grain, insectfree structures with clean surroundings) and drying grain
before loading into storage to maintain a low moisture
content (12-13 percent) which can reduce insect growth.

HYGIENIC PRACTICES
Hygiene of storage environment is major factor which
contribute to growth of the insect and pests infestation. Insect control can be done through cooling; fumigation is applied wherever practicable. Thermal disinfestations of insect
parasites and pathogens can be done through solar heat
or treatment with traditional additives if sufficiently available.
Sanitation in and around stored grain installations is the
almost efficacious and profitable administration exercise
to prevent insect infestations in stored grain. This is the
most essential IPM practice for storing and protecting
grain because a successful sanitation is 80 percent of
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Bir ısıtıcı ve vantilatör içeren “speedbox” adındaki özel
cihaz, düşük sıcaklıklarda ve daha kısa tedavi sürelerinde
kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu cihazın kullanımı, en sık
görülen haşerelerin düşük sıcaklıklarda ve azaltılmış maruziyet sürelerindeki gelişimsel aşamaları üzerinde etkili bir
kontrol sağlayarak, fosfamin dezenfeksiyonunu en iyi duruma getirmeye imkan tanır. Bazı bitki özleri, böcekler için
özellikle cezbedicidir; zira memeli olmayan bir hedef için,
böceklerin dikkatini çekecek octopaminergic bir reseptör
söz konusudur. Çok sayıda aromatik bitkiden elde edilen
uçucu yağlar, böcek kontrolü için tahıl tenekelerinde dezenfektan olarak kullanılabilecek etkin yağları ayırt etmek
üzere incelenmiştir. Yazarlar, S. oryzae ve C. maculates
türlerine karşı CO2 takviyesiyle laboratuar ve saha koşullarında incelenmiş ve etkili olmuş iki uçucu yağ raporlamıştır.
Elde ettikleri sonuçlar, depolanan tahıllara musallat olan
böcekleri kontrol altında tutmak için kullanılan toksik fosfamine alternatif olarak bu uçucu bitki özlerinin botanik dezenfektanlar olarak kullanılabileceklerini ortaya koymuştur.
Doğru tahıl işleme, düzenli denetimler ve haşere kontrolü
için stratejik planlama, tahıl ürünlerini depolayan her çiftçi
için hayati önem taşıyan uygulamalardır. Uygulanan stratejilerden biri, öncül böcek popülasyonunun baskı altına
alınmasını sağlamak ve depolama tenekesindeki fiziksel koşulların önleyici sağlık uygulamalarına bağlı olarak böceklere
davetiye çıkarmamasını mümkün kılmaktır (temiz tahılları depolamak, temiz çevre koşullarında böceksiz yapılar kullanmak). Ayrıca böceklerin çoğalmasını azaltacak şekilde düşük rutubet içeriği (yüzde 12-13) sağlayabilmek için tahılları
depoya koymadan önce iyice kurutmak gerekir.

HİJYENİK UYGULAMALAR
Depolama ortamının hijyeni, böcek ve haşerelerin
depoyu istila etmesine neden olan en önemli faktördür.
Böcek denetimi soğutma yoluyla yapılabilir; uygulanabilir
olan her yerde dezenfeksiyon uygulanır. Böcek parazitlerinin ve patojenlerin termal dezenfeksiyonu, yeterli olması
halinde geleneksel katkı maddeleriyle birlikte güneş ısısı
veya tedavisiyle gerçekleştirilebilir.
Tahıl depolama teçhizatlarının içindeki ve dışındaki hijyen,
bu depolardaki böcek istilasını önlemek için etkili ve kârlı bir
idari yöntemdir. Bu yaklaşım, tahılları depolamak ve korumak
için en temel olan IPM (Birleşik Zararlı Organizma Denetimi)
uygulamasıdır. Başarılı bir hijyen uygulaması, depolanan tahıllardaki etkili bir IPM programının yüzde 80’ini oluşturur. Hasattan ve toplanan tahılları depolamadan önce, biçerdöverleri, gerekli araçları, havalandırma fanlarını ve tahılla temas eden
diğer ekipmanları iyice temizlemek gereklidir. Boş tenekeleri
temizleyerek ve depo duvarlarını fırçalayarak tenekelerin içindeki tahılları veya tahıl tozlarını tamamen temizlemek esastır.
Depo alanına ve tenekenin dışına dökülen tahılları temizlemek
de gerekmektedir. Saklama tenekelerini dikkatlice kontrol et-
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an effective IPM program in
stored grains. Before harvest and storage of new
grain, cleaning equipment
for handling grain like harvesters, vehicles, aeration
fans, etc. is required. Taking off any grain or grain
dust from inside the bins
by cleaning empty bins and
brushing down walls is essential. Getting rid of any
spillage grain close to the
external of the bin and storage installation is requisite.
Cautiously examining storage bins and fastening or sealing of any gaps or openings which may be expected entry spots for rodents or insects is requisite.

SPINOSAD AS A NATURAL
GRAIN PROTECTANT
Spinosad is a reduced-risk insecticide derived by fermentation from the soil actinomycete, Saccharopolyspora spinosa (Mertz and Yao, 1993). The spinosad is
growing as a grain protectant, awaiting final acceptance
of international residue tolerances for spinosad by major
grain importing and exporting countries. Spinosad effectively controls economically important beetle and moth
pests associated with stored grain and is also effective
against certain psocid species.

CONCLUSION
India produces about 259.32 million tonnes of food
grain annually but the post production losses are also
high. Major stock is stored at farmers’ level (70%) and
remaining at organizational level. The advancement in
scientific design and development of low cost storage
structures has been found effective as it has created
interest and awareness among farmers and traders to
preserve the food grains safely. The modified and improved structures provide safe and economical means
of grain storage for long durations. Need of the hour is
to strengthen traditional means of storage with modern
inputs and to provide cheaper storage structures such as
low cost bins to farmers so as prevent enormous storage
losses. With the chemical insecticides being phased out
due to their residual effect on human health; the need for
the hour is to maintain hygienic practice in the storage
systems. Maintenance of CA or hermetic storage environment for the control of insect growth is also very effective and is possible for bulk storage system. Precision
monitoring system of insect population and application
of control dose of insecticides are few such measures for
ensuring grain safety and security.
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mek, mevcut herhangi bir boşluğu veya açıklığı bağlamak ve
mühürlemek çok önemlidir; zira bu alanlar böcekler ve kemirgenler için olası giriş noktaları olabilir.

DOĞAL TAHIL KORUYUCU
OLARAK SPINOSAD
Spinosad, Saccharopolyspora spinosa adlı aktinomiset
toprağından fermantasyon yoluyla elde edilen riski azaltılmış bir böcek ilacıdır (Mertz ve Yao, 1993). Spinosad, bir
tahıl koruyucu olarak işlev görmekte ve büyük çaplı tahıl
ihracatı-ithalatıyla uğraşan ülkelerce belirlenen uluslararası kalıntı toleransı testinden kabul beklemektedir. Spinosad depolanmış tahıllarla ilişkilendirilen ekonomik yönden zararlı böcek ve güve haşerelerini etkili olarak kontrol
eder ve ayrıca belirli psocid türlerine karşı da etkilidir.

SONUÇ
Hindistan yıllık yaklaşık 259.32 milyon ton tahıl üretir;
ancak üretim sonrası kayıp oranları da oldukça yüksektir.
Stokların çoğu çiftçilerin elindedir (%70), geri kalan stok
ise kurumsal düzeydedir. Bilimsel tasarılarda yaşanan gelişmeler ve düşük maliyetli depolama yapılarının ortaya çıkması, çiftçiler ve tüccarlar arasında bir farkındalık yaratmış
ve tahılları güvenle saklamanın önemini göstermiştir. Değiştirilmiş ve geliştirilmiş yapılar, tahıl depolama uzun süreli
olarak güvenli ve ekonomik bir yol sağlar. Şu anda gerekli
olan, modern verilerle depolama yöntemlerinin geleneksel
yollarını güçlendirmek ve büyük çaplı depolama kayıplarını
önlemek üzere çiftçilere düşük maliyetli tenekeler gibi ucuz
depolama yapıları sağlamaktır. İnsan sağlığı üzerindeki kalıntısal etkileri nedeniyle, kimyasal böcek ilaçları artık tercih
edilmemektedir. Günümüzde esas olan, depolama sistemlerinde hijyenik uygulamaları mümkün kılmaktır. Böceklerin
yayılmasını kontrol altında tutmak için CA veya hermetik
depolama ortamı sağlamak da oldukça etkilidir; yığınla depolama sistemi için de uygulanabilir. Böcek nüfusunun takibi ve böcek ilaçlarının kontrollü dozlarla uygulanmasının
hassas şekilde denetlenmesi, tahıl güvenliğini ve sağlamlığını sağlamak için alınması gereken önlemlerden bazılarıdır.
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Effects of Storage
Systems on Grain
Quality
..................................................................

Depolama Sistemlerinin
Tahil Kalitesi
Üzerindeki Etkileri
Sadık TÜFEKÇİ
Sales Manager Eurasia - Avrasya Bölgesi Satış Müdürü
PETKUS Technologie GmbH

“Protection of grains, which are important nutritional sources, and keeping its quality at high rates are
among the most important factors for the health of all livings. In this context, today's technology provides us predominant solutions for high level storage of grain quality. Together with the importance of
right machine and equipment choice, the chosen qualified machines and equipments play an important
role in the protection of grain quality.”
“Önemli besin kaynağı olan tahılların korunması ve kalitelerinin yüksek seviyede tutulması, tüm canlıların sağlığı için en önemli etkenlerden bir tanesidir. Bu bağlamda tahıl kalitesinin en üst düzeyde muhafazası için günümüz teknolojileri bizlere en etkili çözümleri sunabilmektedir. Doğru makine ve ekipman
seçimi önem arz etmekle beraber seçilen makine ve ekipmanın da aynı oranda kaliteli olması, tahıl
kalitesini korumakta etkin rol oynamaktadır.”
Grains are important energy sources that can meet
people's daily energy needs up to 70%. Energy content within the grain is in direct proportion to its quality.
The effect of grain storage techniques on grain quality is
significantly important and has an important role in protecting post-harvest quality. At present, grain storage
techniques are used in different ways. As some of these
techniques can be high technology projects, some are
conventional techniques from the past. The purpose of
grain storage is to provide a storage to be used any time
without loss in content by protecting biological and nutritional quality.

Tahıllar insanların günlük enerji ihtiyaçlarını %70 civarında
karşılayabilen önemli enerji kaynaklarındandır. Tahılların bünyesinde barındırdığı enerji miktarı, kaliteleriyle doğru orantılıdır. Tahıl depolama yöntemlerinin tahıl kalitesi üzerindeki
etkisi ciddi önem arz etmektedir ve hasat sonrası kaliteyi korumakta önemli role sahiptir. Günümüzde değişik şekillerde
tahıl depolama yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin
bazıları son teknoloji projeler olabildiği gibi, bazıları da geçmişten gelen geleneksel yöntemlerden oluşmaktadır. Tahıl
depolama yapmaktaki amaç, depolanan tahılların istenilen
zamanda kullanılmak üzere biyolojik ve besinsel kaliteleri korunarak, miktarsal kayıp yaşamadan muhafaza edilmesidir.

Some of the problems that can result in quality loss in
grains during the storage are mentioned below.

Depolama esnasında tahıllarda kalite kaybına sebep olabilecek sorunların bazılarından aşağıda bahsedilmektedir.
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MICROBIAL ACTIVITY
Grains are in contact with microorganisms during the
production, harvest and distribution. The most common
ones are bacteria, yeast, and mold. These microorganisms start to damage grains by being activated in suitable
moisture and temperature conditions. To prevent this
from happening, crop temperature and moisture need to
be controlled. And this can be achieved through storage
temperature and moisture control.

PEST ACTIVITY
Talking about pests which damage the grain, the first
things comes to mind are insect, mouse and bird. While
these pests feed on the grains, they also create a quick
reproduction risk by laying egg into grains. Body residue, feces and eggs of the pests cause grain to become
harmful for people's health. Closing store entrance and
exits, closing suitable areas for insect activity in the store,
doing initial cleaning process of grain for pre-storage,
and letting no grain residue around, taking sanitation
precautions are among the commonly used techniques
to prevent this problems. Disinfection method is not preferred as it can threaten people's health.

MECHANICAL EFFECTS
AND FOREIGN MATTER DAMAGES
Grains suffer damages like breaking, crushing, twisting
during the production, harvest and distribution. As a result of such grain structure alterations, some enzyme and
substrate in the structure are activated and this will result
in grain breakdown. Moreover, these damages create a
convenient environment for mold and insects. To eliminate
this kind of problems, high technology harvest and storage
equipments need to be used. Under the ideal humidity and
temperature, rate
crop fragility will
diminish; so they
will become more
resistant to mechanical effects.

ENZYMATIC
ACTIVITY
Especially
grain with high
moisture content
is risky in terms
of enzymatic activity. Enzymatic
activity can be
described
as
enzymes within
the grain creates
grain breakdown
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MİKROBİYEL FAALİYET
Tahıllar üretim, hasat ve nakliye esnasında mikroorganizmalarla temas halinde olurlar. Bu mikroorganizmaların
en yaygın olanları bakteri, maya ve küftür. Bu mikroorganizmalar kendi gelişimlerine uygun nem ve sıcaklık şartlarında aktive olarak tahıllara zarar vermeye başlarlar. Bu
sorunun önlenebilmesi için ürün sıcaklığı ve neminin kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bu da depo sıcaklığı
ve nem kontrolü vasıtasıyla olabilmektedir.

HAŞERE FAALİYETİ
Tahıla zarar veren haşere denildiğinde ilk akla gelenler böcek, fare, kuş, vb. canlılardır. Bu haşereler beslenmek amacıyla tahılları tüketebildikleri gibi, tahılların içerisinde yumurta
bırakarak çok hızlı şekilde çoğalabilme riski oluştururlar. Bu
haşerelerin vücut döküntüleri, dışkıları ve yumurtaları tahılların
insan sağlığına zararlı hale gelmelerine yol açar. Depo giriş
çıkışlarını kapatmak, depo içerisindeki haşere canlılığına elverişli alanları kapatmak, depolama öncesi tahılın ön temizlik
işleminin yapılması ve etraftaki tahıl kalıntılarına izin verilmemesi, sanitasyon tedbirleri almak, bu sorunların önüne geçilmesinde kullanılan yaygın yöntemlerdir. İlaçlama yöntemi ise
insan sağlığını tehdit edebileceği için tercih edilmemektedir.

MEKANİK ETKİLER VE
YABANCI MADDE ZARARLARI
Tahıllar üretim, hasat ve nakliye esnasında kırılma,
ezilme, bükülme gibi zararlara uğramaktadırlar. Bu şekilde tane yapısının bozulması neticesinde yapıda bulunan
bazı enzim ve substratlar aktive olarak tahılın bozulmasına yol açabilmektedir. Bunun yanı sıra meydana gelen
bu hasarlar küf ve böcekler için uygun ortamlar oluşturmaktadır. Bu tip sorunların elimine edilebilmesi için yüksek teknoloji hasat ve depolama ekipmanları kullanılmalıdır. İdeal nem
ve sıcaklık oranlarında ürünlerin kırılganlıkları
azalacağından,
mekanik etkilere
karşı daha dayanıklı hale geleceklerdir.

ENZİMATİK
AKTİVİTE
Özellikle yüksek nem içeriğine sahip tahıllar
enzimatik aktivite
yönünden
risk taşımaktadır.
Enzimatik
aktivite
tahılın
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notwithstanding external factors such as mold and fungus. The most common methods for struggling is the
technique of monitoring grain moisture by controlling
relative humidity.

küf ve mantar gibi dış etkenlere bağlı olmaksızın kendi bünyesindeki enzimlerin tahılı bozulmaya uğratması
olarak tanımlanabilir. En yaygın mücadele yöntemi tahıl
neminin, bağıl nem kontrol altında tutularak izlenmesi
yöntemidir.

HEAT PROBLEMS
Heat, which can be described as burning inside the
grain pile as result of uncontrolled high grain moisture,
is one of the most dangerous situations that can be
encountered. The reason for this that it can cause fire
and risk of grain destruction and loss of life and property. Today, temperature and humidity rates which are
taken from the different parts of grain pile are continuously monitored to prevent heating. In case of temperature increase, grain is ventilated and temperature which
involves risk is decreased.
Protection of grains, which are important nutritional sources, and keeping its quality at high rates are
among the most important factors for the health of all
livings. In this context, today's technology provides us
predominant solutions for high level storage of grain
quality.
Together with the importance of right machine and
equipment choice, the chosen qualified machines and
equipments play an important role in the protection of
grain quality. Training operator teams who are experts in
their subject is the sole condition for effective operating
of above mentioned systems.

58

August • Ağustos 2016

KIZIŞMA SORUNLARI
Tahılların neminin kontrolsüz şekilde yükselmesi sonucunda tahıl öbeğinde meydana gelen içten içe yanma
olarak tanımlayabileceğimiz kızışma, karşılaşılabilecek
en tehlikeli durumlardan bir tanesidir. Bunun sebebi ise
yangına sebebiyet verip tüm tahılların yok olması, can
ve mal kaybına sebebiyet vermesi gibi risklerdir. Günümüzde kızışmanın önlenebilmesi için tahıl öbeğinin
çeşitli noktalarından alınan sıcaklık ve nem değerleri
sürekli izlenmektedir ve sıcaklık yükselmesi görüldüğünde tahıl havalandırılmakta ve risk ihtiva eden sıcaklık düşürülmektedir.
Önemli besin kaynağı olan tahılların korunması ve
kalitelerinin yüksek seviyede tutulması, tüm canlıların
sağlığı için en önemli etkenlerden bir tanesidir. Bu bağlamda tahıl kalitesinin en üst düzeyde muhafazası için
günümüz teknolojileri bizlere en etkili çözümleri sunabilmektedir. Doğru makine ve ekipman seçimi önem arz
etmekle beraber seçilen makine ve ekipmanın da aynı
oranda kaliteli olması, tahıl kalitesini korumakta etkin
rol oynamaktadır. Konusunda uzman operatör ekiplerin
yetiştirilmesi ise üstte bahsi geçen sistemlerin etkin çalışabilmesinin yegâne şartıdır.
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A brand-new invention
for storage:

“COLD-CENTRED
SILO DESIGN”
..................................................................

Depolamada yeni bir buluş:

“SOĞUK MERKEZLİ
SİLO TASARIMI”

Doç.Dr. Mustafa ERBAŞ
Akdeniz University, Faculty of Engineering, Department of Food Engineering
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

“The most important factor in the deterioration of the product within the silo is the water vapour. The
vapour moves towards the cold zones with low water vapour pressure inside the storage atmosphere
due to its own chemical potential. Therefore, the deterioration can be prevented if the water vapour
within the storage is condensed in a controlled way and extracted.”
“Silo içerisindeki ürünün bozulmaya başlamasında en önemli faktör olan su buharı, kendi kimyasal
potansiyeli gereği, depo atmosferi içerisinde su buharı basıncının düşük olduğu soğuk bölgelere doğru
hareket etmektedir. Dolayısıyla depo içerisindeki su buharı, kontrollü bir şekilde kondense edilip dışarıya alınırsa bozulmanın başlaması engellenebilecektir.”
This invention is about a brand-new silo design which
is based on the principle of creating a cold centre in the
centre of the silo, condensing the water vapour on the
surface of the cold centre and then extracting the vapour.

Bu buluş, silo merkezinde soğuk bir merkez oluşturulması
ve silo içerisindeki su buharının bu soğuk merkezin yüzeyinde kondanse edilerek dışarı alınması prensibine dayanan ve
mevcutta olmayan yeni bir silo tasarımıyla ilgilidir.

Thanks to this invention, a cold centre which does not exist
in the current silo technology can be created by using a serpentine or a gas evaporator with traversing cold substances
such as dry ice and liquid nitrogen, cooling liquid or gas.

Buluş, içerisinden kuru buz ve sıvı azot gibi soğuk maddeler, soğutucu sıvı veya gaz geçen bir serpantin veya bir
gaz evaporatörü kullanılarak, mevcut silo teknolojisinde
olmayan, bir soğuk merkezin oluşturulmasıyla ilgilidir.

THE CURRENT STATUS OF THE TECHNIQUE
AND THE TECHNICAL PROBLEMS THAT CAN
BE SOLVED BY THIS INVENTION
Grains, legumes and oilseeds are the basic products
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TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMU VE BULUŞUN
ÇÖZÜMEYİ AMAÇLADIĞI TEKNİK PROBLEMLER
Tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar insan ve hayvan
beslenmesinde kullanılan temel ürünlerdir. Bu ürünler

MILLER MAGAZINE

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

which used in human and animal nutrition. These products are typically produced in hot climate regions, harvested in the summer and stored for using all year round.

genellikle sıcak iklim bölgelerinde üretilmekte ve yaz aylarında hasat edilerek tüm yıl kullanılmak için depolanmaktadır.

During the storage of grain and other products, relative
humidity in the storage and grain water content must be
kept under certain values in order to avoid damages. For
good and long-term grain storage, relative humidity inside
the storage must be less than 65% and grain water content must be less than 14%. However, in the silos where a
huge amount of grain product is stored, these parameters
could not be controlled sufficiently and so the products
undergo a loss in amount and quality.

Tahıl ve diğer ürünlerin depolaması sırasında zararların
oluşmaması için depo nispi nem ve tane suyu içeriğinin
belli değerler altında tutulması gerektiği bilinmektedir. İyi
ve uzun süreli bir tahıl depolama için depo nispi nem
içeriği % 65’den ve tane suyu içeriği %14’den düşük
olmalıdır. Ancak büyük miktarda taneli ürün depolanan
silolarda, bu parametreler yeterince kontrol edilemediğinden ürünler miktar ve kalite kaybına uğramaktadır.

On an annual basis, nearly 2.5 million tons of grain which
are produced in the world, that is to say nearly 10% of the
33 million tons of grain which are produced in Turkey are
spoiled due to the grain respiration, mould and pest activity. In some cases, the loss may reach to 100%. The most
important initiator effect for this loss is the water vapour
which is especially released during respiration and concentrated on the cold surfaces as
droplets due to temperature
difference. The water activity
and grain water content are
increased where the droplets
are formed and local moulding spreads to whole product
starting from here. The increased grain water content
encourages grain respiration;
the respiratory process leads to
an increase in grain water content and temperature by creating more water vapour and
heat. During this circular activity, respiration, mould and pest
activities are encouraged more.
The granular products such
as grains suffer from amount
losses and economical losses
as well as physical, chemical,
biological, technological and
sensory quality losses. As for
the products which are used
for the nutrition of all the society, the mycotoxins like aflatoxin which is well known for
being carcinogen and formed
due to moulding and pathogenic microorganisms which
are spread by the pests and
their left body parts pose a
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Yıllık bazda, dünyada üretilen yaklaşık 2.5 milyon ton
tahıl, yani Türkiye’de üretilen 33 milyon ton tahılın yaklaşık %10 kadarı, depolama sırasında oluşan tane solunumu, küf ve böcek faaliyeti sonucu bozulmaktadır. Bazı
depolarda bu kayıp değerleri %100’ü bulabilmektedir.
Bu kaybın oluşmasında özellikle solunum sırasında açığa
çıkan ve sıcaklık farkı nedeniyle soğuk yüzeylere damlacıklar halinde yoğunlaşan su buharı, en önemli başlatıcı
etkiyi yapmaktadır. Damlacıkların oluştuğu yerlerde su aktivitesi ve tane
suyu içeriği yükselmekte
ve lokal küflenmeler buralardan başlayarak tüm
ürüne yayılabilmektedir.
Artan tane suyu içeriği,
tane solunumunu teşvik
etmekte ve solunum ise
daha çok su buharı ve ısı
oluşturarak tane su içeriğinin ve sıcaklığının daha
da çok yükselmesine neden olmaktadır. Döngüsel
olarak devam eden bu faaliyet sırasında solunum,
küf ve haşere faaliyetleri
daha da çok teşvik edilmektedir.
Tahıl gibi taneli ürünler,
bozulmayla birlikte miktar kaybına ve ekonomik
kayıplara uğradığı gibi
fiziksel, kimyasal, biyolojik, teknolojik ve duyusal
kalite kayıplarına da uğramaktadır. Tüm toplumun
beslenmesinde kullanılan
bu ürünlerde özellikle küflenme ile oluşan ve kanserojen olduğu kesin bir
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great danger for human health.
Water vapour, the most important factor in the deterioration of the product within the silo, moves to the cold
zones with low water vapour pressure in the storage atmosphere due to its own chemical potential. Therefore,
the start of the deterioration can be prevented if the water
vapour within the storage is condensed and extracted
in a controlled manner. In addition, in relation to the use
of dry ice or liquid nitrogen for creating cold centre and
getting the evaporation energy of these substances from
the environment, it is expected that the product can be
cooled for some extent and anaerobic conditions can be
formed quickly in the storage atmosphere. In this way,
respiration, moulding, and pest activities can be limited
and the possibility for grain dust explosions can be diminished.

DESCRIPTION OF THE INVENTION
A container with different height and width dimensions
shall be used as the main silo container (2). A cylindrical
wire cage (3) which is shorter than the main container will
be made inside this container out of a hard sieve wire with
small opening. This cylindrical cage will be bonded at the
low end of another container that will be used as a water
collection container (5) and will be placed at the centre
of the main container. In order to create a cold centre of
dry ice and liquid nitrogen in this mechanism with cage,
a double-walled cylindrical container (4) with vacuumed
thermal insulation will be placed with its wide-open mouth.
Wire-caged water collection container and main container
will be merged with a valved pipe (6, 7) in a sealed way by
opening small holes at their low ends A thermometer (9)
will be placed inside the cage in order to keep track of cold
ambient temperature. The main container prepared in this
way will be filled with the product; the coolant is placed
inside the double-walled cylinder in the centre. Then, the
caged container will be closed with a heat-insulated lid.
Product level will be arranged right above the level of the
cage container; and then the main container will be firmly
closed with the lid (1) on which an atmospheric pressuresensitive outward opening valve (8) is located.
The cold centre of the model silo will act as a heat-insulated container inside the silo. The dry ice or the liquid nitrogen
in the centre is isolated from the outer environment first with
air gap and then the product itself; all the necessary evaporation energy needed in the atmospheric pressure cannot
be met quickly from the environment and so this dry ice or
liquid nitrogen will benefit from its internal energy.
As a consequence, the dry ice or liquid nitrogen in
the centre will protect their coldness after evaporating to
some extent and will stay as a cold centre for a certain
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şekilde bilinen aflatoksin gibi mikotoksinler, haşerelerin
bulaştırdıkları patojen mikroorganizmalar ve geride bıraktıkları vücut parçaları tüketici sağlığı üzerinde önemli riskler oluşturmaktadır.
Silo içerisindeki ürünün bozulmaya başlamasında en
önemli faktör olan su buharı, kendi kimyasal potansiyeli
gereği, depo atmosferi içerisinde su buharı basıncının
düşük olduğu soğuk bölgelere doğru hareket etmektedir. Dolayısıyla depo içerisindeki su buharı, kontrollü
bir şekilde kondense edilip dışarıya alınırsa bozulmanın başlaması engellenebilecektir. Ayrıca soğuk merkez oluşturmada kuru buz veya sıvı azot kullanılması ve
bu maddelerin buharlaşma enerjilerini çevreden alması
sayesinde, ürünün bir miktar soğutulabileceği; depo
atmosferinde hızlı bir şekilde anaerobik şartların oluşmasıyla solunum, küf ve haşere faaliyetinin baskılanabileceği ve tahıl tozu patlamaları ihtimalinin azalabileceği
öngörülmektedir.

BULUŞUN AÇIKLAMASI
Farklı yükseklik ve genişlik ölçülerine sahip bir kap, ana
silo kabı (2) olarak kullanılacaktır. Bu kap içerisine, küçük
gözenek açıklığına sahip sert bir elek telinden, ana kap
yüksekliğinden kısa ve silindirik bir kafes (3) yapılacaktır. Bu
silindirik kafes, su toplama kabı olarak kullanılacak bir başka kap (5) ile alt tarafından birleştirildikten sonra ana kap
merkezine yerleştirilecektir. Bu kafesli düzenek içerisine,
kuru buz ve sıvı azotlu bir soğuk merkez oluşturmak için ısı
yalıtımı vakumla sağlanmış çift cidarlı silindirik bir kap (4),
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ağzı açık olarak yerleştirilecektir. Tel kafesli su toplama kabı
ve ana kap, zeminlerinde küçük bir delik açılarak valfli bir
boru (6, 7) ile sızdırmaz bir şekilde birleştirilecektir. Yine bu
kafes içerisine, soğuk ortamın sıcaklığını takip etmek için
bir sıcaklık ölçer (9) yerleştirilecektir. Bu şekilde hazırlanmış
ana kap, ürün ile doldurulduktan sonra merkezdeki çift cidarlı silindirin içerisine soğutucu madde yerleştirilecek ve
kafesli kap, ısı izolasyonlu bir kapak ile kapatılacaktır. Ürün
seviyesi, kafesli kap seviyesinin hemen üstüne gelecek
şekilde ayarlandıktan sonra ana kap, üzerinde dışa doğru
açılan atmosferik basınca duyarlı bir valf (8) bulunan kapak
(1) ile sıkıca kapatılacaktır.

time without evaporating completely under atmospheric
pressure. Dry ice and liquid nitrogen, in relation to the
design of the container and heat insulation, can stay cold
without evaporation for a long time in a long-necked and
open-mouthed container.
The water vapour, which creates the storage atmosphere relative moisture, constantly moves to the cold
centre due to its chemical potential and it will be frosted
on the cold surface. This condensed ice will be dissolved
when the coolant inside (dry ice or liquid nitrogen) is finished. The dissolved ice will flow into the water collection
container and will be ousted with the drain valve on the
bottom. In this way, the water droplets that lead to the
moulding will be controlled and extracted as being liquid. After extracting condensed water, dry ice or liquid
nitrogen will be filled into the cold centre again and the
continuity will be provided.
While evaporating, the dry ice or liquid nitrogen takes
the evaporation energy from the storage itself and so the
temperature inside the storage will fall. Moreover, the storage atmosphere will collapse due to the fact that the intensity of cold carbon-dioxide or nitrogen gases is higher than
the intensity of the air inside the storage. As a result, the
atmosphere will quickly become anaerobic. In particular,
the anaerobic conditions created by carbon-dioxide will be
formed faster and more permanently in relation to the fact
that the molecular weight of the carbon-dioxide is higher
than the molecular weight of the oxygen.

64

August • Ağustos 2016

Model silonun soğuk merkezi, silo içinde ısı yalıtımlı
bir kap gibi davranacaktır. Merkezde bulunan kuru buz
veya sıvı azot, önce bir hava boşluğu, ardından da ürün
tarafından dış çevreden izole edildiği için atmosferik basınçta ihtiyaç duyduğu buharlaşma enerjisinin tamamını,
hızlı bir şekilde çevreden karşılayamayacağından kendi
iç enerjisinden yararlanacaktır. Bunun sonucu olarak da
merkezdeki kuru buz veya sıvı azot, bir miktar buharlaştıktan sonra aşırı soğukluğunu koruyabilecek ve atmosferik basınçta tamamen buharlaşmadan soğuk bir merkez
olarak bir süre kalabilecektir. Kuru buz ve sıvı azot, içinde
bulundukları kabın tasarımı ve ısı izolasyonuna bağlı olarak, uzun boyunlu ve ağzı açık kap içersinde uzun süreler
buharlaşmadan soğuk olarak kalabilmektedir.
Depodaki atmosfer nispi nemini oluşturan su buharı,
kimyasal potansiyeli gereği sürekli olarak depo içerisinde soğuk merkeze doğru hareket ederek soğuk yüzey
üzerinde kondanse olup buzlaşacaktır. Bu kondanse
buz, içerideki soğutucu madde (kuru buz veya sıvı azot)
bittikten bir süre sonra ise sıvılaşarak su toplama kabına
akacak ve tabandaki boşatma musluğu ile dışarı alınacaktır. Böylelikle küflenmenin başlangıcını oluşturan su
damlacıkları kontrol edilmiş ve su olarak dışarı alınmış
olacaktır. Kondanse su dışarı alındıktan sonra ise soğuk
merkeze kuru buz veya sıvı azot tekrar yüklenerek devamlık sağlanacaktır.
Kuru buz veya sıvı azot depo içerisinde buharlaşırken,
buharlaşma enerjisini depo içerisinden alacağı için depo
içi sıcaklık düşecektir. Bununla birlikte depo atmosferi de,
soğuk karbondioksit veya azot gazlarının yoğunluğunun
depo içi havanın yoğunluğundan daha yüksek olması nedeniyle çökecek ve bunun bir sonucu olarak hızlı bir şekilde anaerobik hale gelecektir. Özellikle karbondioksitin
oluşturduğu anerobik şartlar, molekül ağırlığının oksijenin
molekül ağırlığından daha yüksek olması sebebiyle daha
hızlı ve kalıcı olarak oluşacaktır.
Sonuç olarak; temelde silo içi nispi nem kontrol edilmekle birlikte, sıcaklık ve anaerobik şartlar da kullanılarak
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As a result, the relative humidity inside the storage is controlled and the necessary precautions are created thanks to
the temperature and anaerobic conditions; in this way, the
product degradation during storing will be decreased.

APPLICATION OF THE INVENTION
IN THE INDUSTRY
Thanks to this invention, designed as a new and original silo system, many products such as grains, pulses,
oilseeds and dried food can be stored for a long time
without a loss in product quantity and quality at low humidity, temperature and oxygen concentrations. Moreover, as a physical storing system which does not require
the usage of pesticide and fungicide, this invention can
be widely used in food industry and become an important
application for protecting consumer health.

DEMANDS
1. The invention is a cold-centred silo design; and the
cold centre particularly has a hardware consisting cold
materials such as dry ice and liquid nitrogen.
2. The invention is the cold centre in the Demand 1; its
feature is to be created by using a serpentine or a gas
evaporator with traversing cooling liquid or gas.

ABSTRACT
This invention is about a cold-centred new silo design
which is created by using a serpentine or a gas evaporator
with traversing cold substances such as dry ice and liquid
nitrogen, cooling liquid or gas for the silos used for storing
granular products such as grains, legumes and oilseeds.
Thanks to the created cold centre, the humidity inside
the silo is extracted, the storage atmosphere temperature is
lowered and the storage atmosphere becomes anaerobic.
In this way, respiration, moulding and pests activities can
be limited and the losses during storage can be decreased.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

oluşturulan engeller, depolamada ürün bozulmasının en
düşük seviyeye indirilmesini sağlamış olacaktır.

BULUŞUN SANAYİYE UYGULANMA BİÇİMİ
Yeni ve özgün bir silo sistemi olarak tasarlanan bu buluş ile; tahıl, baklagil, yağlı tohum ve kurutulmuş gıda
gibi birçok ürünün düşük nem, sıcaklık ve oksijen konsantrasyonlarında miktar ve kalite kaybına uğramadan
uzun süre depolanabilmesi sağlanabilecektir. Ayrıca
pestisit ve fungusit kullanımı gerektirmeyen fiziksel bir
depolama sistemi olarak da tüketici sağlığının korunmasında önemli bir uygulama olarak gıda sanayinde yaygınlaşabilecektir.

İSTEMLER
1. Buluş soğuk merkezli bir silo tasarımı olup, özelliği;
soğuk merkezin kuru buz ve sıvı azot gibi soğuk maddelerin kullanımıyla oluşturulan donanımı içermesidir.
2. Buluş istem 1’deki soğuk merkez olup, özelliği; soğuk merkezin içerisinden soğutucu sıvı veya gaz geçen
bir serpantin veya bir gaz evaporatörü kullanılarak oluşturulmasını da içermesidir.

ÖZET
Bu buluş; tahıl, baklagil ve yağlı tohum gibi taneli
ürünlerin depolanması için kullanılan siloların, kuru buz
ve sıvı azot gibi soğuk bir maddeyle, içerisinden soğutucu sıvı veya gaz geçen bir serpantinle veya bir gaz
evaparatörüyle oluşturulan soğuk merkezli yeni bir silo
tasarımını içermektedir
Oluşturulan soğuk merkez yardımıyla silo içerisindeki nemin dışarı alınması, depo atmosfer sıcaklığının
düşürülmesi ve depo atmosferinin anaerobik bir hale
gelmesiyle solunum, küf ve haşere faaliyetlerinin sınırlandırılarak depolama sırasında oluşan zararların azaltılabilmesini içermektedir.
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CONSERFRIO®
GRAIN COOLING
.............................................

CONSERFRIO®
TAHIL SOĞUTUCU
Joan RİUS
Consergra, S.L.

“The Conserfrio® system can be used independently of ambient weather conditions. Even under rain
or fog there’s no risk of rewetting the grain. The system is based on the making of constant conditions
under which the grain storage is easy, natural, safe and profit earning.”
“Conserfrio® sistemi, ortamdaki hava koşularından bağımsız olarak kullanılabilir. Yağmur veya sis
altında bile tahılı tekrar ıslatmada bir risk yoktur. Sistem, tahıl depolanmasının kolay, doğal, güvenli ve
karlı olması için gerekli istikrarlı şartları oluşturma üzerine dayanmıştır.”
Products such as grains, seeds, oilseeds, nuts, and
similar are still alive when stored after harvest. Their vital activity consumes their own mass and oxygen, generating carbon dioxide, water and heat. These create a
multitude of well-known troubles such as stored product
weight loss and quality decrease.

Tahıl, tohum, yağlı tohumlar, fındıklar ve benzeri ürünler,
hasat edildikten sonra depolanlandıklarında hala canlılardır. Canlılık etkinlikleri kendi hacim ve oksijenlerini tüketirken karbondioksit, su ve sıcaklık oluştururlar. Bu da
depolanan üründe ağırlık kaybı ve kalite düşüşü gibi iyi
bilinen çok sayıda soruna yol açar.

Insect infestation is a particular problem in poorly
stored grains. Insects eat and infect the stored product,
which is also reheated due to their vital activity. Insects
start their presence from 13 °C, although the real insect
infestation occurs from 18°C and up with a peak between 30 °C and 40 °C for most insect species. Molds
presence and subsequently dangerous toxins, some of
them carcinogenic, may enter into the food chain. When
using chilled storage most of the micro-flora growth stays
under control, since most micro-flora species develop at
temperatures between 20 °C and 40 °C.

Böcek istilası, kötü şekilde depolanmış tahıllarda ortaya
çıkan belli bir sorundur. Böcekler, kendi canlılık aktiviteleri yüzünden tekrar ısınmış depolanmış tahılı yer ve bozar. Birçok
böcek türünde, gerçek böcek istilası 18 °C civarında başlayıp 30 °C ve 40 °C arasında en yüksek seviyeye ulaşmasına
rağmen, böceklerin varlıkları 13 °C’den itibaren ortaya çıkar.
Küfün varlığı ve sonrasında oluşan, bazıları kanserojen
olan tehlikeli zehirler, gıda zincirine katılabilirler. Microflora
türleri 20 °C ve 40 °C sıcaklıkları arasında oluştuğundan,
soğutulmuş depo kullanıldığında mikroflora gelişimi kontrol altında tutulabiliyor.
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In addition, water condensation
appears inside silos and warehouses, can make grains stick to the silo/
warehouse wall and rot.In the case
of grains with a high oil or fat content, their quality decreases quickly due to the fat oxidation. Heat
speeds up this unwanted process.

Üstelik silo ve antrepolarda görünen su yoğuşması, tahılı silo/antreponun duvarına yapıştırabilir ve
çürütebilir. Tahıl yüksek yağlı veya
katı yağ içerikliyse, yağ oksidasyonundan dolayı kaliteleri hızlı bir şekilde düşer. Bu istenmeyen süreçte
sıcaklık yükselir.

Some products like rice change
flavor and colour under inadequate
storage conditions. For example,
rice changes its colour from white to
yellowish, and later to orange. The
colour change is a clear indication of
product damage during storing, and
its price drop a lot.

Pirinç gibi bazı ürünler, bu yetersiz depolama koşularında tat ve renk
değiştirir. Örneğin, pirincin rengi beyazdan sarımtırağa dönüşür sonradan da turuncu olur. Bu renk değişimi depolama sırasında ürünün zarar
gördüğünün açık belirtisidir ve bu da
fiyatını bir hayli düşürür.

THE EVIDENCE
Graph I shows different effects of storing a product (in the
case, shown graph is suitable for wheat, barley and corn)
under different conditions of temperature and water content.
From the graph it is evident that a high product temperature
or moisture, or both, will damage the grain irreversibly.
Table I shows the weight loss that typically occurs during any grain storage depending on different grain conditions. In just three months, the weight loss may be the 3
percent of all storage. Quality loss occurs also although
is not accounted in the table.

KANIT
Grafik 1, bir ürünü (gösterilen grafiğin buğday, arpa ve
mısır için uygun olduğu durumda) farklı sıcaklık ve su miktarı koşullarında depolamanın farklı etkilerini göstermektedir. Grafikten anlaşıldığı üzere, yüksek bir ürün sıcaklığının
veya neminin veya her ikisinin, tahıla geri döndürülemeyecek şekilde zarar vereceği aşikârdır.
Tablo 1, farklı tahıl koşullarına bağlı olarak herhangi bir
tahıl depolanması sırasında normal olarak ortaya çıkan
ağırlık kaybını göstermektedir. Sadece üç ayda, ağırlık
kaybı toplam depolamanın yüzde 3'ü kadar olabilir. Tabloda hesap edilmemesine
rağmen kalite kaybı da
yaşanır.

DEPOLAMA
SORUNLARINI
ÇÖZME

SOLVING STORAGE ISSUES
Traditional methods to try and solve these issues include natural aeration. Under cold weather, ambient aeration is an excellent practice. It must however be expertly
used since the different ambient air conditions between
day and nights may create uncontrolled dryings or rewettings of the stored product.
Under hot or hot and humid weather conditions, aeration is not applicable since the air doesn’t have the right
conditions to be blown into the stored product. If air is
blown into the product in such conditions, there is a high
risk of product reheating and or product rewetting that
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Bu sorunları geleneksel yollarla çözmeye çalışmak veya çözmenin
yolu, doğal havalandırmadan geçer. Soğuk havalarda, ortamdaki havalandırma mükemmel yöntemdir.
Ancak, gece ve gündüz arasındaki farklı ortam havası
koşulları, depolanan ürünün kontrol edilemeyecek şekilde kurumasına veya tekrar ıslanmasına sebep olabileceğinden usta bir şekilde kullanılmalıdır.
Sıcak veya sıcak ve nemli hava koşularında, hava ürüne
verilmek için olması gereken şartları taşımadığından havalandırma uygulanabilir değildir. Bu şartlarda eğer ürüne bu hava verilirse, ürünün yüksek oranda tekrar ısınma
veya tekrar ıslanma riski vardır ve bu da ürünü yakında
mahvedecektir. Böcek istilasını azaltmak için en genel
yöntem fumigasyon kullanımıdır. Güvenlik gereği, kimya-
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will ruin it soon. To reduce insect infestation, a common
practice is the use of fumigation. Chemical products have
to expertly and carefully managed, for safety reason. And
do not decrease grain temperature.

THE CONSERFRIO® SYSTEM
The Conserfrio® system can be used independently
of ambient weather conditions. Even under rain or fog
there’s no risk of rewetting the grain. The system is based
on the making of constant conditions under which the
grain storage is easy, natural, safe and profit earning.
Practices like turning the grain to cool it have weak
success and waste lots of energy, also breaking some
percentage of grains.
There are many direct savings and benefits related to
a correct chilled conservation. The most important are:
• Avoiding fumigation, it means cost savings.
• Less weight loss, in other words higher product output
at the end of storage time.
• Higher product quality, it means a higher selling price.
• Higher head grains after the milling process. This point
is especially important in the rice industry.
• Energy saving in the drying process. It is possible and
safe to store product with a higher moisture content if
grain temperature is low. A drying-cooling combination
achieves relevant energy savings.
All of these benefits give a very quick payback of the
capital investment in the chillers, typically achieved in
one or two years. Conserfrio® system is suitable to be
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sal ürünler ustaca ve dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

CONSERFRIO® SİSTEMİ
Conserfrio® sistemi, ortamdaki hava koşularından bağımsız olarak kullanılabilir. Yağmur veya sis altında bile
tahılı tekrar ıslatmada bir risk yoktur. Sistem, tahıl depolanmasının kolay, doğal, güvenli ve karlı olması için gerekli istikrarlı şartları oluşturma üzerine dayanmıştır.
Ürünü soğutmak için kullanılan döndürme gibi yöntemler, yetersiz bir başarıya sürükler, fazla enerji sarfiyatına
yol açar ve aynı zamanda belli bir dereceye kadar tahıl
yüzdeliğini bozar.
Doğru soğuk muhafazalara ilişkin birçok doğrudan
kazanç ve yarar vardır. En önemlileri şunlardır:
• Fumigasyondan kaçınma, maliyet tasarrufu anlamına gelir.
• Daha az ağırlık kaybı, başka bir deyişle depolama süresinin sonunda daha yüksek ürün veriminlamına gelir.
• Daha yüksek ürün kalitesi, daha yüksek bir satış fiyatı
anlamına gelir.
• Öğütme işleminde sonra daha yüksek baş taneleri. Bu
özellikle pirinç sanayisinde önemlidir.
• Kurutma işleminde enerji tasarrufu. Eğer tahıl sıcaklığı
azsa, ürünü daha yüksek bir nemde depolamak mümkün
ve güvenlidir. Kurutma-soğutma birleşimi gerekli enerji tasarrufunu sağlar.
Bu yararların tümü, soğutuculuğa yatırılan sermayeyi,
genelde bir veya iki yıl gibi çok kısa bir sürede telafi eder.
Conserfrio® sistemi, ek yapılara gerek duyulmaksızın silolarda (metal veya betondan yapılma, düz dipli veya ko-

MILLER MAGAZINE

COVER STORY • KAPAK DOSYASI

used in silos (made of metal or concrete, flat bottom or
conical bottom) and warehouses, not needing additional
civil works. The cooling units need electric energy only,
and replace traditional aeration fan. The chilled, dry air is
introduced into the silos through existing ducts. In warehouses, the chilled air may be introduced through ducts
placed under or over floor. In both cases a ducting system must be previously installed.

nik dipli) ve antrepolarda kullanılmaya uygundur. Soğutucu birimler, sadece elektrik enerjisine ihtiyaç duyar ve
geleneksel havalandırma fanının yerini tutar. Soğutulmuş
kuru hava mevcut kanallarla silolara verilir. Antrepolarda, soğutulmuş hava, zeminin altına veya üstüne açılmış
kanallarla verilir. Her iki durumda da önceden bir kanal
sistemi kurulmalıdır.

SONUÇ
CONCLUSION
The system has demonstrated for near to 50 years now
to be the most natural and cost-effective way to preserve
grains, seeds and perishable granulates during storage.
A low grain temperature not only reduces the product
vital metabolic activity but also most of the troubles of a
storage without control.

Bu sistem şimdiden başlayıp bir 50 yıla kadar, depolama sırasında tahılları, tohumları ve kolay bozulabilir taneleri muhafaza etmenin en doğal, en uygun maliyetli yöntemi olacaktır. Düşük bir tahıl sıcaklığı sadece ürünün hayati
metabolik aktivitelerini değil, aynı zamanda kontrol altına
alınamayan depolama sorunlarının çoğunu da azaltıyor.

Typical users of chilled aeration are from small farms
with as little as 100 metric ton storage up to the largest plants with storing capacities of 100,000, 500,000
or even 1,000,000 MT. Rice mills, flour mills, feed mills,
malting plants, oilseed crushing plants and grain storage
facilities can all benefit of this technology.

Soğutulmuş havalandırmanın tipik kullanıcıları 100 ton
kadar az depolama yapan küçük çiftliklerden depolama
kapasiteleri 100 bin, 500 bin ve hatta 1 milyon ton olan
en geniş tesislere kadar uzanmaktadır. Pirinç değirmenleri, un değirmenleri, yem değirmenleri, malt arpa tesisleri,
yağ tohumu ezme tesisleri ve tahıl depolama tesislerinin
hepsi bu teknolojiden yararlanabilir.

One of the key points in the successful chilled grain
conservation is experience. Consergra has many decades of experience and is pioneer in the application of
chilled aeration in many products, with units installed in
many countries all over the world.

Başarılı bir şekilde soğutulmuş tahıl muhafazasındaki
önemli kilit noktalarda biri tecrübedir. Consergra yılların
tecrübesine sahiptir ve dünya çapındaki birçok ülkede
kuruluş birimleri ile birçok ürüne soğutulmuş hava uygulamada öncüdür.

Throughout the years, Consergra gained lots of experience in the bulk preservation of products such as paddy
rice in all its varieties and lengths, cargo rice, milled rice,
maize, wheat, barley, sunflower seeds, rapeseed, cotton
seeds, beans, soybeans, green coffee beans, nuts…,
to name but a few. In benefit of the human and animal
health and of the environment as well, grains and seeds
must be responsibly treated as food.

Yıllar boyunca Consergra, birkaç isim vermek gerekirse, tüm çeşit ve boyutlardaki çeltik, kargo pirinci, öğütülmüş pirinç, mısır, buğday, arpa, ayçiçeği tohumu, kolza
tohumu, pamuk tohumu, fasulye, soya fasulyesi, yeşil
kahve çekirdeği ve fındık gibi ürünleri muhafaza etmede
birçok tecrübe kazandı. İnsan ve hayvan sağlığı, çevrenin
yararı için tahıl ve tohumlar, yiyecek olarak sorumlu bir
şekilde ele alınmalıdır.
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Quality management for grain and
oilseeds becomes ever more important
......................................................................................................................................

Tahıl ve yağlı tohumların kalite yönetimi artık her
zamankinden daha önemli
Dipl.-Ing. Ralph E. KOLB, Amtzell
Ravensburg, Almanya

“To protect the quality of the harvest, it is essential to bring grain and oilseeds to stable storage conditions very quickly. Mould growth, beetle infestation and respiration losses are prevented effectively.
The state of the art to achieve this is fully automatic grain cooling units.”
“Mahsulün kalitesini korumak için tahıl ve yağlı tohumların hızlıca sabit depolama koşullarına konulması gerekir. Böylece küf oluşumu, böcek istilası ve solunum kayıpları etkili bir şekilde önlenir. Bunu
tamamıyla en iyi şekilde başarmanın yolu otomatik tahıl soğutma birimleridir.”
Grains and oilseeds are economic commodities. Due to
economic demands and quality requirements, the storing
and processing establishments need to implement efficient
operating logistics and controlled quality management. For
this purpose, a number of criteria have to be met.

Tahıl ve yağlı tohumlar ekonomik ürünlerdir. Ekonomik
talepler ve kalite gerekliliği nedeniyle depolama ve işleme
kuruluşları, etkili işletim lojistikleri ve kontrollü kalite yönetimlerini uygulamalılar. Bu amaçla, bir takım kriterlerin
karşılanması gerekiyor.

On the one hand, the staff must have specific knowledge
and skills; on the other hand, appropriate technical conditions must be established. The staff must be acquainted
with the quality objectives, and must know the specific
properties of stored goods. The ability to evaluate air humidity and an understanding of absorption isotherms and

Bir yandan personelin özel bilgi ve beceriye sahip olması, diğer yandan da uygun teknik koşulların sağlanması gerekiyor. Personel kalite hedeflerine aşina olmalıdır ve depolanan ürünlere özgü özellikleri bilmelidir. Hava
nemini değerlendirebilme yeteneği, emme izotermlerini
ve işlem esaslarını anlamak, temel gerekliliklerdir.
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process fundamentals
are essential requirements.
If only ventilators are
being used, their operation is dependent
on outside air conditions. If it is too warm
and/or humid outside,
ventilation is not permitted. With humid air
(relative humidity above
65%) the grain would
be moistened, which
would result in serious problems such as
mould growth.
A cooling unit could
provide 100% operational reliability. The
reason is that a cooling unit can be operated under all outside conditions. The
harvested goods can
be brought into safe
storage conditions in a quick, safe and controlled way.
Development of mould and/or insects are reliably prevented, and respiration losses
are minimised.
The Mollier h, x-diagram shows
the progression of the grain cooling
process. The fan heats the intake
air (sample point 1). After the fan
(sample point 2), the air is cooled
down in the evaporator (cooler) to
the desired temperature (sample
point 3). After that, the relative
humidity is lowered to the desired
value (sample point 4). Note that
the relative humidity must be set to
lower values for e.g. seed crops or
malt, in comparison to wheat. For
wheat, a relative humidity of 65%
must be maintained for air contact
with the stored goods

CONCLUSION:
To protect the quality of the
harvest, it is essential to bring
grain and oilseeds to stable
storage conditions very quickly.
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Sadece
vantilatörler kullanılırsa, işleyişleri
çevredeki hava koşullarına bağlı olacaktır. Eğer
dışarısı çok sıcak ve ve/
ya nemliyse, vantilatörler
kullanılamaz. Nemli hava
ile (bağıl nemin %65'in
üzerinde olması) tahıl
nemlenecek, bu da küflenme gibi ciddi sorunlara
yol açacaktır.
Bir soğutma ünitesi,
%100 işletim güvenirliği
sağlayabilir. Sebebi ise
bu soğutma ünitesinin
tüm dış koşullar altında
çalışabilmesidir. Hasat
edilmiş ürün, hızlı, güvenli ve kontrolü bir şekilde güvenli depolama
koşullarına
konulabilir.
Küf ve/ya böcek oluşumu güvenli bir şekilde
önlenir ve solunum kayıpları en aza indirgenir.
Molyer h, x diyagramı, tahılı soğutma işleminin ilerlemesini gösterir. Fan, emilen havayı ısıtır (1. örnek noktası). Fandan sonra (2. örnek
noktası), hava, buharlaştırıcıda
(soğutucu) arzu edilen sıcaklığa
kadar soğutulur ( 3. örnek noktası). Bundan sonra, bağıl nem
arzu edilen değere düşürülür (4.
örnek noktası). Bağıl nemin; örneğin, buğdaya kıyasla tohum
bitkileri ve malt için daha düşük
değerlerde ayarlanması gerektiğine dikkat edin. Buğday için,
depolanmış ürünlerle hava teması için %65'lik bir bağıl nemin
sağlanması gerekiyor.

SONUÇ:
Mahsulün kalitesini korumak
için tahıl ve yağlı tohumların hızlıca sabit depolama koşullarına
konulması gerekir. Böylece küf
oluşumu, böcek istilası ve solunum kayıpları etkili bir şekilde
önlenir. Bunu tamamıyla en iyi
şekilde başarmanın yolu otomatik tahıl soğutma birimleridir.
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HUNGARIAN MILLERS

are open to new
technologies

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

Macar
değirmenciler yeni
teknolojilere açık

Zoltán LAKATOS, HGFA: “Further technological development, monitoring technological innovations, applying energysaving solutions is necessary in order to
be able to improve the profitability of the
industry. Milling companies are opened to
new technologies. An intensive modernisation process has been started in 2003.
Several technological developments have
been implemented whereby old mills have
been renewed, modern mills have been
built. Nowadays 80% of flour manufactured by advanced technologies.”

Zoltán LAKATOS, HGFA: “İleri teknolojik gelişmeleri, teknolojik yenilikleri izlemek ve enerji tasarruflu çözümlere başvurmak sanayinin karlılığını arttırabilmek için gereklidir. 2003’te Macaristan’da yoğun bir modernleşme süreci başladı. Eski değirmenler yenilenip modern değirmenler inşa edilirken
birçok teknolojik gelişme uygulandı. Bugünlerde unun %80’i ileri teknolojiyle üretiliyor.”
This month, Miller Magazine features Zoltán Lakatos, President of Hungarian Grain and Feed Association (HGFA).
Successfully representing the professional interests of mill-
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Dergimizin bu ayki konuğu Macaristan Tahıl ve Yem Derneği (HGFA) Başkanı Zoltán LAKATOS. 1991 yılından bu yana
Macaristan’daki değirmencileri, tahıl işleyicilerini, yağlı tohum
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ers, grain processors, grain and oilseed traders and feed
manufacturers since 1991, HGFA is in co-operation with
authorities, national and international professional organizations to protect their members’ interests. The President
of the Association Zoltán Lakatos states that the mills in
Hungary have been in an intensive modernization process
and so that 80% of flour is manufactured by advanced
technologies. Saying that as an association their aim is to
retain their self-supply and export position, Lakatos also
stated their main target is to convince government officials
to reduce VAT of flour products to 5% and by this way to
help in whitening market of milling products and increase
profitability of the sector.
We talked about the development and potential of the industry and the targets of the association in the industry with
the President of Hungarian Grain and Feed Association
(HGFA) Zoltán Lakatos. We take the details from Lakatos.
Dr. Zoltán Lakatos, firstly could you please give us some
information about Hungarian Grain and Feed Association? How many members do you have and what are
your activities as an association in the industry? What
can you say about the members that you represent?
Since 1991 the Hungarian Grain and Feed Association has
been successfully representing the professional interests
of millers, grain processors, grain and oilseed traders and
feed manufacturers. Among our members you can find
storekeepers, laboratories and a bank providing service to
the companies of the grain sector. Our about 100 members represent a significant market share. The Association
is operating three separated sections to be able to form
and represent specified professional opinions: Grain Processors, Grain Traders and Feed Producers.
In total, there are 13 milling companies involved in Grain
Processors Section representing 67% of total wheat use
for flour production. From the 10 biggest milling companies 6 are among our members the rest 7 are medium size
and small mills. The main task of our Association is the
lobby activity both on national and international levels. We
help our members to reach a common professional opinion and offer professional representation and protection
of their interests. We are in co-operation with authorities,
national and international professional organizations. The
Association supplies the members with updated information keeping continuous contact with them.
After the Accession to the EU the significance of international relations has grown. That is why it is necessary for
the Association to be member of international organizations and to be represented in COCERAL (The European
Grain and Feed Trade Association) and FEFAC (European
Feed Manufacturers' Federation).
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tüccarlarını ve gıda üreticilerini başarılı bir şekilde temsil eden
HGFA, ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlarla iş birliği kurarak sektörün çıkarlarını koruyor. Derneğin Başkanı Zoltán
Lakatos, Macaristan’daki değirmenlerin 2003 yılından itibaren
modernleşme sürecinde olduğunu ve bugün yüzde 80’inin
ileri teknolojilerle üretim yaptığını belirtiyor. Bir dernek olarak
amaçlarının sektörde kendi kendine tedariki devam ettirmek
ve ihracata yönelmek olduğunu ifade eden Lakatos, asıl hedeflerinin hükümet yetkililerini un ürünleri KDV'sini %5'e indirmesi için ikna etmek olduğunu ve bu sayede değirmencilik
ürünleri piyasasında kar oranının artabileceğini belirtiyor.
Macaristan Tahıl ve Yem Derneği Başkanı Zoltán Lakatos
ile sektörün gelişimini, potansiyelini ve derneğin sektördeki hedeflerini konuştuk. Detayları Lakatos’tan alıyoruz.
Sayın Zoltán Lakatos, öncelikle bize Macaristan Tahıl ve Yem Derneği ile ilgili biraz bilgi verir misiniz?
Kaç üyeniz var ve bir dernek olarak endüstrideki aktiviteleriniz nelerdir? Temsil ettiğiniz üyeleriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Macaristan Tahıl ve Yem Derneği, 1991’den beri değirmencilerin, tahıl işleyenlerin, yağlı tohum tüccarlarının ve
gıda üreticilerinin mesleki çıkarlarını başarılı bir şekilde
temsil etmiştir. Üyelerimiz arasında ambarcıları, laboratuvarları ve tahıl sektöründeki şirketlere hizmet sağlayan
bir bankayı da bulabilirsiniz. Yaklaşık 100 kişiden oluşan
üyelerimiz piyasanın ciddi bir bölümünü temsil ediyor. Birlik, belirlenmiş mesleki fikirleri oluşturmak ve temsil etmek
için üç bölüm şeklinde çalışıyor: Tahıl İşleyenler, Tahıl Ticareti Yapanlar ve Gıda Üreticileri.
Un üretiminde kullanılan toplam buğdayın %67’lik bir
bölümünü temsil eden Tahıl İşleme Bölümünde toplamda 13 değirmenci var. En büyük 10 öğütme şirketinden
6’sı bizim üyemiz ve geri kalan 7 tanesi de ortak ortaboy
ve küçük değirmenler.
Birliğimizin asıl görevi hem ulusal hem de uluslararası
seviyelerde lobi faaliyetleridir. Üyelerimize ortak mesleki
fikirlere ulaşmalarında yardım ediyoruz ve kendi çıkarları
için onlara koruma ve temsil hizmeti sunuyoruz. Biz, yetkililerle, ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlarla işbirliği
halindeyiz. Birlik sürekli üyeleriyle bağlantı içinde kalarak
onlara en yeni bilgileri sağlıyor.
AB'ye katılımdan sonra uluslararası ilişkilerin önemi arttı.
Birliğin uluslararası kuruluşların bir üyesi olması ve COCERAL (Avrupa Mahsul ve Beslenme Ticareti Derneği) ve
FEFAC (Avrupa Yem Üreticileri Federasyonu) içinde temsil
edilmesi gerektiği işte bu yüzden önemlidir.
Macaristan’ın değirmencilik endüstrisinden biraz daha
bahseder misiniz? Değirmenlerin sayısı ve kapasitesi,
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Could you please give some information about Hungarian milling industry? What can you say about the
number of the mills, milling capacities, technology usage level, and manufactured product groups?
During the last years the Hungarian milling industry has
changed a lot. New mills appeared in the market and at
the same time other operators had to finish their activities. The Hungarian milling industry – like in many other
European countries – is struggling with overcapacity (average use of capacity is 60%). HGFA made its first register
of mills in 1999 and updates it yearly. Data show long-term
consolidation, where smaller mills are the most affected.
While 92 milling companies operated 142 mills in 1999 (total capacity/24 hours was 10,058 tons) nowadays the total
number of milling companies is 41 operating 52 mills with
total capacity/24 hours of 7,248 t.
How is the approach of the milling companies towards
the new technologies? Is there any increase in the recent milling and technology investments?
Milling companies are opened to new technologies. An
intensive modernization process has been started in
2003. Several technological developments have been
implemented whereby old mills have been renewed,
modern mills have been built. Nowadays 80% of flour
manufactured by advanced technologies. Further capacity extension is not desired. But further technological development, monitoring technological innovations,
applying energy-saving solutions is necessary in order
to be able to improve the profitability of the industry.
Do all of the mills in Hungary realize their production
completely for the domestic consumption? If there are,
which countries are the export targets and, if you have
the information, what is the amount of these exports?
Hungarian milling industry produces flour not only for internal market. In 2015 our wheat flour export was 206
thousand tons. This level is close to the average exported
quantity from the pre EU-accession period (before 2004).
Main destinations are Romania and Slovakia.
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?
In recent years (from 2013) Hungarian common wheat production was high, over 5 million tons. We are looking for good harvest this year as well. Hungarian wheat, rye and durum wheat
production covers 100% of the milling industry demand. So
the raw material demand of mills is totally covered by local
production, which is not common in Hungarian food industry.
In 2015 mills used 1.25 million tons of common wheat
and produced 1.006 tons of flour. The 10 market lead-
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kullanılan teknolojinin seviyesi ve üretilen ürün grupları
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Son yıllarda Macaristan öğütme sanayisi epey değişti. Piyasaya yeni değirmenler eklenirken diğer işletmelerin de
aynı zamanda aktivitelerini sonlandırmaları gerekiyordu.
Macaristan’daki değirmencilik endüstrisi, çoğu Avrupa
ülkesinde olduğu gibi aşırı kapasite ile cebelleşiyor (Ortalama kapasite kullanımı %60'tır). Değirmenciler HGFA’ya
ilk kez 1999'da kaydolmaya başladılar ve bu her yıl güncellendi. Veriler, en çok küçük olan değirmenlerin etkilendiği uzun dönemli birleşmeleri gösteriyor. 1999’da 142
değirmen 92 firma tarafından işletirken (toplam kapasite
24 saat/10,058 tondu), bugünlerde 24 saat/7,248 ton
kapasiteyle çalışan 52 değirmen toplam 41 firma tarafından işletiliyor.
Değirmenlerin yeni teknolojilere yaklaşımı nedir? Son
zamanlarda değirmencilik ve teknoloji yatırımlarında
bir artış yaşandı mı?
Macar değirmenciler yeni teknolojilere açık. 2003’te yoğun bir modernleşme süreci başladı. Eski değirmenler
yenilenip modern değirmenler inşa edilirken birçok teknolojik gelişme uygulandı. Bugünlerde unun %80’i ileri teknolojiyle üretiliyor. Daha fazla kapasite artırımı istenmiyor.
Ancak ileri teknolojik gelişmeleri, teknolojik yenilikleri izlemek ve enerji tasarruflu çözümlere başvurmak sanayinin
karlılığını arttırabilmek için gereklidir.
Macaristan’daki tüm değirmenler üretimlerini tamamen yurtiçi tüketim için mi gerçekleştiriyor? Eğer varsa, ihracattaki hedef ülkeler hangileri ve elinizdeki veriler ışığında bu ihracatın miktarı ne kadar?
Macaristan’daki değirmencilik endüstrisi sadece iç piyasa
için un üretmiyor. 2015'teki buğday unu ihracatımız 206
bin tondu. Bu seviye AB’ye katılım öncesi süreçte ihraç
edilen ortalama miktara yakındır (2004’ten önce). En çok
Romanya ve Slovakya'ya ihracat yapılıyor.
Ülkenizdeki hammadde seviyesi nedir? Değirmenlerde
işletilen hammaddenin ne kadarı ülkenizde üretiliyor
ve ne kadarı ithal ediliyor? İthalat için hangi ülkeleri
tercih ediyorsunuz?
Son yıllarda (2013’ten beri), Macaristan’ın ortalama buğday
üretimi oldukça yükseldi; 5 milyon tonun üzerinde. Bu yıl da
iyi bir hasat bekliyoruz. Macar buğdayı, çavdarı ve durum
buğdayının üretimi değirmencilik endüstrisinin talebini %100
karşılıyor. Yani değirmenlerin hammadde talebi tamamıyla
yerel üreticiler tarafından karşılanıyor. Bu da Macaristan gıda
endüstrisinde pek yaygın olan bir şey değil.
2015’te değirmenler 1.25 milyon ton ekmeklik buğday
kulandılar ve 1.006 ton un ürettiler. 10 pazar lideri buğday
kullanımının %84'ünü temsil ederken, bunların en büyük-
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ers represent 84% of wheat usage while the 6 biggest
companies 74%. Rye procession was 3,600 tons while
durum wheat usage was 35,000 tons in 2015.

leri olan 6 şirket %74’ünü temsil ediyor. 2015’te, durum
buğdayı kullanımı 35.000 ton iken, işlem gören çavdar
miktarı 3,600 tondu.

Could you please give us some information about
flour consumption amount and consumption culture of
Hungary? What are the preferences of your consumers in bakery product consumption?
According to Hungarian Central Statistical Office data and
industry presentation of Hungarian Baker Association annual flour consumption is 82 kg per capita, bread consumption is 45 kg. Scale of bakery products consist of 150-160
different products from that 17-18% farmhouse bread, 20%
other bread (rye and packed bread), 62-63% white and
semi-brown bread. Confectionery consumption is 13 kg/
capita/year. Confectionery product selection is wider, there
are approximately 450-480 types: 52% water-based bread
roll, 24 % milk-contained product and 24% other products.

Macaristan’daki un tüketim miktarı ve tüketim kültürü
hakkında bizi biraz daha bilgilendirir misiniz? Unlu mamul tüketiminde tüketicilerin tercihleri nelerdir?
Macaristan Merkezi İstatistik Ofisi'nin verileri ve Macaristan Fırıncılar Birliği'nin sanayi raporlarına göre, yıllık
un tüketimi kişi başına 82 kg, ekmek tüketimi 45 kg’dır.
Fırın ürünleri yelpazesi, %17-18’i köy ekmeği, %20’si diğer ekmekler (çavdar ve paketlenmiş ekmek), %62-63’ü
beyaz ve yarı esmer ekmek olmak üzere 150–160 farklı
ürünü içeriyor. Şekerleme tüketimi her yıl kişi başına 13
kg. Şekerlemelerdeki ürün seçimi ise daha geniş, yaklaşık 450–480 çeşit bulunuyor. Bunların %52'si su bazlı
küçük yuvarlak ekmeklerden, %24'ü süt içeren ürünlerden ve %24'ü diğer ürünlerden oluşuyor.

What do you think about your position when you compare your country to other countries in the world in
terms of milling and grain processing? What do you
aim in order to strengthen the position of your industry
throughout the world in the future?
Hungarian mill industry is in the middle among European
countries regarding wheat usage for flour production.
The aim is to retain our self-supply and export position.

Değirmencilik ve tahıl işleme açısından ülkenizi dünyadaki diğer ülkelerle kıyasladığınızda, konumunuzla
ilgili ne düşünüyorsunuz? Gelecekte, sanayinizi dünya
çapında güçlendirmek için neyi amaçlıyorsunuz?
Macaristan değirmencilik endüstrisi, un üretimi için buğday kullanımında Avrupa ülkelerinin ortasındadır. Amacımız
kendi kendimize tedariki sürdürmek ve ihracat yapmak.

As especially an association, do you have any projects
for your industry that are being realized right now or
will be realized in the coming years?
High VAT (28%) leaves room for black economy. Our main
target is to convince government officials to reduce VAT of
flour products to 5%. This could help in whitening market
of milling products and increase profitability of the sector.
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Özellikle bir dernek olarak, endüstriniz ile ilgili olarak
şu anda gerçekleştirdiğiniz veya gelecek yıllarda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projeleriniz var mı?
Yüksek KDV’ler (%28) yerini kara paraya bırakıyor. Asıl
hedefimiz, hükümet yetkililerini, un ürünlerinin KDV'sini
%5'e indirmesi için ikna etmek. Bu, öğütme ürünlerinin
piyasasını kara paradan kurtarmaya ve sektörümüzün
karlılığını arttırmaya yarayabilir.
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Downtrend
for wheat prices continues
.........................................................

Buğday fiyatı için
düşüş trendi devam ediyor

“The downtrend of the wheat prices for September in Chicago Mercantile Exchange still continues.
The lowest levels observed in July will be monitored as a support level. If we get below these levels,
the sales may speed up again. We are going to follow whether 450 cent/bushel level is passed or not
for the upstream reactions."
“Şikago Ticaret Borsası'nda Eylül vadeli buğday fiyatı için düşüş trendi halen devam ediyor. Temmuz ayında görülen en düşük seviyeler destek seviyesi olarak izlenecektir. Bu seviyelerin altına
geçilmesi durumunda satışlar yeniden hızlanabilir. Yukarı yönlü tepkilerde ise 450 cent/bushel seviyesinin geçilip geçilemeyeceğini takip edeceğiz.”
Wheat prices regressed due to harsh sales in June and
continued to decrease in July. Yet, the decline seems to cut
speed in July. At these levels, some short positions were
partially closed. Wheat prices started to rise in the beginning of July. The buying process slightly continued until the
new production estimates were declared. But then, with
the announcement of the new production estimates, the
selling pressure became effective again. We observed the
reflection of high production estimates on the future deliveries. Although the period-end stocks decreased, the market focused on an increase in production forecasts. The
increased production expectations in Russia and Ukraine
led to an increase in the supply expectations of the market.
Production expectations also increased across Europe.
Due to the rainy weather in Europe, a concern about production occurred. In particular, there were rumours about
a production decrease in France and Germany. Although
the production expectations in France regressed, we saw
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Haziran ayında sert satışlar ile gerileyen buğday fiyatları, Temmuz ayında da düşüşünü sürdürdü. Fakat Temmuz
ayında düşüşün hız kestiği görülüyor. Bu seviyelerde kısmen bazı kısa pozisyonların kapandığı görüldü. Buğday
fiyatları, Temmuz ayına yükselerek başlamıştı. Yeni üretim
tahminleri açıklanıncaya kadar da hafif alıcılı seyir devam
etti. Fakat sonrasında yeni üretim tahminlerinin açıklanması ile yeniden satış baskısı etkili oldu. Üretim tahminlerindeki yüksek artışın, vadeli işlemlere yansımasını
izledik. Her ne kadar dönem sonu stokları azalmış olsa
da, piyasanın üretim tahminlerindeki artışa odaklandığı
anlaşılıyor. Rusya ve Ukrayna’da artan üretim beklentileri de piyasadaki arz beklentilerinin artmasına yol açtı.
Avrupa genelinde de üretim beklentileri artış gösterdi.
Avrupa'da etkili olan yağışlı hava nedeniyle üretim endişelerinde artış yaşanmıştı. Özellikle Fransa ve Almanya
için üretimin azalabileceği haberleri vardı. Her ne kadar
Fransa’da üretim beklentileri azalsa da Avrupa genelinde
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an increase in production expectations across Europe.
Likewise, there was an increase in production expectations
in Australia. From this perspective, an increase in sales
pressure seems normal. In addition to the production forecasts, economic developments also became effective in
future deliveries. The economical concerns occurred after
Brexit were also decreased. Nevertheless, the possibility of
an increase in interest rates by central banks fades away
and this led to a liquidity increase in the commodity markets. We already saw some reaction purchases in many
commodities. Change in currency exchange rates was also
felt in this period.

üretim beklentilerinde artış olduğunu gördük. Aynı şekilde Avustralya’da da üretim beklentilerinde artış oldu. Bu
açıdan bakıldığında satış baskısının artması normal olarak
görülmektedir. Üretim tahminlerinin yanı sıra ekonomik
gelişmeler de vadeli işlemlerde etkili oldu. Brexit sonrasında yaşanan ekonomik endişelerin azaldığı görüldü.
Bununla beraber merkez bankalarının faiz artışına gitme
ihtimallerinin azalması, emtia piyasalarında likidite artışına
yol açtı. Zaten bu süreçte birçok emtiada tepki alımlarını
görmüştük. Aynı şekilde döviz kurlarındaki değişim de bu
dönemde etkisini hissettirdi.

TÜRKİYE'DEKİ GÜÇLÜ TALEP DEVAM EDİYOR
STRONG DEMAND IN TURKEY CONTINUES
The long-lasting strong demand in Turkey is still effective. Global markets experienced a hard fall in June and
this partially affected the market in Turkey. In this period,
the purchase price for the hard red bread wheat is determined as 910 liras per ton. The grain harvest in Turkey
began in May. Soil Products Office (TMO) declared that
the wheat production is expected to be 20.5 million tons
with a decrease of 9.3 percent. In a period of about two
years, wheat prices managed to stay above a certain level. Despite the increase in production, the prices remain
high; this proves that this demand is not temporary but
permanent. The increase in immigrant population could
be the reason for this case. In this way, the consumption
demand for wheat also increases. From this perspective,
a decrease in production in the short and long term and a
decline in demand are not expected. Thus, a sales pressure on the local wheat price is very unlikely. As a result, I
strongly believe that the prices in Turkey will remain strong
regardless of the international markets in 2016.

CHINA HOLDS THE WORLD'S
LARGEST WHEAT STOCK
According to a report released by the U.S. Department
of Agriculture (USDA), the production forecast increased
by 7.68 million tons compared to the previous month.
Thus, the expectation for a decrease in the previous season turned into an increase. This means that 4.46 million tons increase is expected in comparison to the last
season. 738.51 million tons of wheat production is expected for the last year. Yet, there is a detail that needs
attention: The increase in production forecasts for the last
ten months became 15.61 million tons. The new season
expectations included a decrease in production; yet in
the last expectation report, this turned into an increase.
Anyway, we already see its reflection on the future deliveries. In addition, the increase in production is still high
with respect to 2012: The increase was 78.5 million tons.
When we consider that Turkey’s annual average of wheat
production is 20 million tons, the effect of this increase
can be understood better. When we consider the future
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Türkiye'de uzun zamandan beri devam eden güçlü
talebin halen etkili olduğunu görüyoruz. Haziran ayında küresel piyasalarda yaşanan sert düşüş, bir miktar
Türkiye piyasasına da yansıdı. Bu dönemde kırmızı sert
ekmeklik buğday alım fiyatının ton başına 910 lira olarak
belirlendiği açıklandı. Türkiye’de Mayıs ayında hububat
hasadı da başlamıştı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bu
yıl buğday üretiminin yüzde 9,3 düşüş göstererek 20,5
milyon tona gerilemesinin beklendiğini açıkladı. Yaklaşık
iki yıla yaklaşan bir sürede buğday fiyatları belli bir seviyenin üzerinde kalmayı başardı. Üretimdeki artışa rağmen fiyatların yüksek kalması, talebin geçici değil, kalıcı
olduğuna işaret ediyor. Bunun nedeni olarak göçmen
nüfusunda yaşanan artış gösterilebilir. Bu sayede tüketilen buğday talebi de artıyor. Bu açıdan bakıldığında kısa
ve uzun dönemde ne üretimde ne de talepte bir düşüş
beklenmiyor. Böylece yerel buğday fiyatının üzerinde de
bir satış baskısı oluşması çok olası görünüyor. Sonuç
olarak Türkiye için fiyatların, 2016 içerisinde de uluslararası piyasalardan bağımsız olarak güçlü kalacağına yönelik tahminim devam ediyor.

ÇİN YİNE DÜNYANIN EN FAZLA BUĞDAY
STOKU BULUNDURAN ÜLKESİ
ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) gelecek sezona yönelik yayımladığı rapora göre üretim tahmini önceki aya
göre 7,68 milyon ton artış gösterdi. Böylece önceki sezona göre üretimdeki düşüş beklentisi de artışa döndü.
Yani, önceki sezona göre 4,46 milyon ton artış olması
bekleniyor. Gelecek sene için buğday üretiminin 738,51
milyon ton olması bekleniyor. Fakat dikkat edilmesi gereken ve başka yerlerde pek yazılmayan bir ayrıntı var:
Son 10 aydaki üretim tahminlerindeki artış, 15,61 milyon
ton oldu. Yani yeni sezon tahminleri açıklandığında beklenen üretimdeki düşüş, son tahmin raporunda önceki
sezona göre artışa dönmüş oldu. Zaten bunun vadeli işlemlere yansımasını da izliyoruz. Ayrıca 2012 yılına göre
üretimdeki artış halen yüksek: artış 78,5 milyon ton olarak gerçekleştiği görülüyor. Türkiye’nin yıllık buğday üretiminin ortalama 20 milyon ton olduğu varsayıldığında,
üretimdeki bu artışın etkisi daha iyi anlaşılabilir. Gelecek
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season expectations, we see that 5 million tons increase
in production expectations is based on the USA. Moreover, there is an increase in production expectations in
Russia and Europe. According to the same report, period-end stock forecasts regressed to 253.7 million tons
by decreasing up to 4.4 million. In this way, the increase
in wheat stocks became 30.56 million tons in the last
eight months. Although there is a monthly decrease in
the period-end stocks, a significant increase is expected
in comparison to the previous season. However, the decrease of 5.5 million tons in the period-end stocks is due
to the declining stocks of China. We already know that
China is in stock sales for a while. But China will continue
to be the country which holds most of the world wheat
stocks. Stocks of wheat in China will reach to 112.5 million tons next season. This figure corresponds to the 44
percent of the world’s wheat stockpiles. North Africa,
Southeast Asia and the Middle East will continue to be
the largest wheat importers. European region (including
Ukraine and Russia) is still the largest exporter. European
region, China and India will actualise nearly half of the
world's wheat production.

WORLD WHEAT PRODUCTION IS
EXPECTED TO BE 729 MILLION TONS
International Grain Commission (IGC) expected that
world wheat production will be 729 million tons during
2016-17 season. There is an increase of 7 million tons
compared to the previous estimates. The decrease in
production regressed to 5 million tons in comparison to
the last year. Following the expectations for the new season, IGC raised its expectations by 18 million tons. Such
a correction after the first estimates implies a serious deviation. In comparison to the previous month, period-end
stocks increased by 3 million tons and became 226 million tons. Despite a decrease in production compared to
the previous year, period-end stocks reached out to the
highest level of the last five years. In short, we could
imply that there is a significant decrease in demand. The
period-end stocks which were about 170 million tons in
2012 will reach to 226 million tons in 2017. Accordingly,
the increase in wheat stocks will be approximately 56 million tons. Briefly, the wheat supply will continue to be high
in the world market.

"THE PERIOD-END STOCKS WILL
REACH TO 216.9 MILLION TONS"
According to the estimates by World Food and Agriculture Organization (FAO) in the 2016-17 seasons, wheat
production is expected to be increased by 8.1 million and
become 732.1 million tons. Yet, the most striking fact is
about the estimates on the stocks. FAO estimates that
period-end stocks will rise to 216.9 million tons. The increase in the stock estimates for the last two months be-
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sezona yönelik tahminlere baktığımızda, üretim beklentilerindeki 5 milyon tonluk artışın ABD kaynaklı olduğunu görüyoruz. Ayrıca Rusya ve Avrupa'da da üretim
beklentilerinde artış görülüyor. Aynı rapora göre dönem
sonu stok tahminleri 4,4 milyon azalarak 253,7 milyon
tona geriledi. Böylece son 8 ayda buğday stoklarındaki
artış miktarı 30,56 milyon ton oldu. Yani her ne kadar
dönem sonu stoklarında aylık bazda bir düşüş görünse
de, genel olarak önceki sezona göre stoklarda önemli
bir artış bekleniyor. Bununla beraber dönem sonu stoklarındaki düşüşün 5,5 milyon tonluk kısmı Çin’in azalan
stoklarından kaynaklanmış. Zaten Çin’in bir süreden beri
stoklarından satış yaptığını biliyoruz. Fakat Çin yine dünyanın en fazla buğday stoku bulunduran ülkesi olmayı
sürdürecek. Çin'deki buğday stokları, gelecek sezon
112,5 milyon tona ulaşacak. Bu rakam, dünya buğday
stoklarının yüzde 44'üne denk geliyor. Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya ve Ortadoğu, en büyük buğday ithalatçısı
olmayı sürdürecekler. Avrupa Bölgesi (Ukrayna ve Rusya dahil) ise en büyük ihracatçı olma özelliğini koruyor.
Avrupa Bölgesi, Çin ve Hindistan, neredeyse dünyadaki
buğday üretiminin yarısını gerçekleştirecek.

DÜNYA BUĞDAY ÜRETİMİNİN
729 MİLYON TON OLMASI BEKLİYOR
Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), 2016-17 sezonunda
dünya buğday üretiminin 729 milyon ton olmasını bekliyor. Önceki tahminlere göre yaklaşık 7 milyon ton artış
var. Önceki yıla göre ise üretimdeki düşüş 5 milyon tona
geriledi. Yani yeni sezona yönelik tahminler sonrasında IGC beklentilerini 18 milyon ton yükseltmiş oldu. İlk
tahminler sonrasında yapılan bu miktarda bir düzeltme
ise ciddi bir sapma olduğunu gösteriyor. Dönem sonu
stokları önceki aya göre 3 milyon artarak 226 milyon ton
seviyesinde gerçekleşti. Üretim, önceki yıla göre azalmasına rağmen dönem sonu stoklarının son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktığı görülüyor. Kısaca talepte ciddi bir
düşüş yaşandığı anlaşılıyor. 2012 yılında 170 milyon ton
olan dönem sonu stokları, 2017 yılında 226 milyon tona
ulaşacak. Buna göre buğday stoklarındaki artış yaklaşık
56 milyon ton olacak. Kısaca dünya buğday piyasasında
buğday arzı yüksek seyretmeye devam edecek.

“DÖNEM SONU STOKLARI
216,9 MİLYON TONA YÜKSELECEK”
Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2016-17 sezonuna yönelik tahminlerine göre dünya buğday üretiminin
8,1 milyon artarak 732,1 milyon ton olması bekleniyor.
Fakat FAO raporunda asıl dikkat çekenin stoklara yönelik
olarak yapılan tahminler olduğu görülüyor. FAO'nun tahminlerine göre dönem sonu stokları 216,9 milyon tona
yükselecek. Son iki ayda stok tahminlerindeki artış 21,8
milyon ton oldu. İki ayda yaşanan bu orandaki bir tahmin
değişimi, fiyatlarda da dalgalanmaya yol açıyor. Üretimde
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came 21.8 million tons. Such a change in the estimates in
only two months led to the fluctuation in prices. The USA,
European region and Russia are effective in the production. The production is expected to be high again in China
and India; yet, production in Turkey can remain below expectations due to low rainfall in the country.

ABD, Avrupa Bölgesi ve Rusya'nın etkili olduğu açıklanmaktadır. Çin ve Hindistan’da üretimin yine yüksek olması
beklenirken, Türkiye’deki düşük yağışlar nedeniyle üretimin beklentilerin altında kalabileceği belirtiliyor.

DOWNTREND OF WHEAT PRICES CONTINUES

Sonuç olarak, hububat piyasalarında küresel tahmin
gerçekleştiren üç kuruluşun tahmin ortalamaları göz önüne alındığında, dünya buğday üretiminin ortalama 733,2
milyon ton olması bekleniyor. Önceki aya göre 7,59 tonluk bir artış olacağı öngörülüyor. Dönem sonu stokları ise
232,2 milyon tona yükselecek. Kısaca önceki aya göre
870 bin ton artış olması bekleniyor.

As a result, when we consider the average global expectations by three agencies in grain markets, the world
wheat production is expected to be 733.2 million tons.
An increase of 7.59 tons is expected in comparison to the
previous month. Period-end stocks will reach to 232.2
million tons. In short, 870 thousand tons increase is expected compared to the previous month.
September futures on the Chicago Mercantile Exchange for wheat price downtrend still continue. The lowest levels observed in July will be monitored as a support
level. If we get below these levels, the sales may speed
up again. We are going to follow whether 450 cent/bushel
level is passed or not for the upstream reactions. If this
level is passed, we can observe actions towards a base
formation. Yet, I think that the upstream reactions will be
limited due to the increase in production estimates. Interest rate decisions and exchange rates affect liquidity and
so have a significant impact on commodities. For this reason, we closely follow the announcements by the central
banks and the new production estimates.
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BUĞDAY FİYATINDA DÜŞÜŞ
TRENDİ DEVAM EDİYOR

Şikago Ticaret Borsası'nda Eylül vadeli buğday fiyatı
için düşüş trendi halen devam ediyor. Temmuz ayında
görülen en düşük seviyeler destek seviyesi olarak izlenecektir. Bu seviyelerin altına geçilmesi durumunda
satışlar yeniden hızlanabilir. Yukarı yönlü tepkilerde ise
450 cent/bushel seviyesinin geçilip geçilemeyeceğini takip edeceğiz. Bu seviyenin geçilmesi durumunda
taban oluşumuna yönelik hareketler görebiliriz. Fakat
üretimdeki artış tahminleri nedeniyle yukarı yönlü tepkilerin sınırlı kalacağını tahmin etmekteyim. Faiz kararı ve
döviz kurları, likiditeyi etkilediğinden emtialar üzerinde
önemli bir etkiye sahip. Bu nedenle merkez bankalarının açıklamaları ve yeni üretim tahminlerini yakından
takip etmeye devam ediyoruz.
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WORLD RYE AND
OATS MARKET
Dünya Çavdar ve
Yulaf Pazarı
Global production of rye and oats which is highly limited compared to the cereals like wheat, rice,
corn and barley started to gain value especially with trending nutritional habits. Majority of average
annual production of 12-14 million tons of rye in the world is provided by EU and Russia. According
to USDA data; world rye production which was recorded as 12.1 million tons in the 2015/16 season
will increase and reach at 22.8 million tons in the new season.
Buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlı miktarda üretimi yapılan
çavdar ve yulaf, özellikle yeni beslenme alışkanları nedeniyle yeniden değer kazanmaya başlamıştır.
Yılda 12-14 milyon ton dolayında olan dünya çavdar üretiminin çok büyük bir bölümünü AB ülkeleri
ve Rusya sağlamaktadır. USDA verilerine göre; 2015/16 sezonunda 12,1 milyon ton olarak gerçekleşen dünya çavdar üretimi, 2016/17 sezonunda artışa gidecek ve 13 milyon tona ulaşacak. Yulafta ise
2015/16 sezonunda 22,1 milyon ton olan üretimin, yeni sezonda 22,8 milyon tona ulaşması bekleniyor.
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Oat is also another cereal grain; however its appearance is highly different than wheat, barley and rye. Oat
which can be easily distinguished from the other cereal
grains with its scattered spike -shaped bunches has
higher production amount compared to rye. Oat which is
used mostly for animal feed and contains many starch,
protein, vitamin and minerals is not used for bread making due to its swelling problem. Oat flour is mostly used
for foods like porridge and flatbread; it seeds are generally used in grain mixtures having high nutritional value
and biscuit production.
Oat is also another cereal grain; however its appearance is highly different than wheat, barley and rye. Oat
which can be easily distinguished from the other cereal grains with its scattered spike -shaped bunches has
higher production amount compared to rye. Oat which is
used mostly for animal feed and contains many starch,
protein, vitamin and minerals is not used for bread mak-

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır
ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Buğdaygiller familyasından olan çavdar, görünüm
olarak arpaya çok benzer. Taneleri buğdaya göre daha
ince uzun, kavuzları daha dar, kılçıkları da oldukça kısadır.
Daha çok ekmeklik un ve hayvan yemi olarak değerlendirilen çavdarın bileşiminde karbonhidrat, protein, potasyum
ve B vitamini bulunur. Çavdar unundan yapılan ekmek de
buğday ekmeği gibi hafif olur. Buğday ve çavdar ununda
bulunan protein karışımları (glüten) hamurun kabararak
esnek ve yumuşak olmasını sağlar. Bu yüzden, başka tahılların unundan ekmek yapılırken hamura buğday ya da
çavdar unu katılması tavsiye edilen bir yöntemdir.
Yulaf da buğdaygiller familyasında yer alan bir tahıl ürünüdür ancak görünümü buğday, arpa ve çavdardan son
derece farklıdır. Salkım şeklindeki dağınık başaklarıyla diğer tahıl ürünlerinden rahatlıkla ayırt edilebilir olan yulaf,
çavdara kıyasla daha yüksek bir üretim miktarına sahiptir.
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ing due to its swelling problem. Oat flour is mostly used
for foods like porridge and flatbread; it seeds are generally used in grain mixtures having high nutritional value
and biscuit production.

WORLD OATS PRODUCTION
AND CONSUMPTION
An important part of production of oats that the annual average is around 22 million tons is offered by EU,
Russia, Canada and Australia. According to USDA data;
21.1 million tons in 2012/13 realized as the actual world
oat production, increased approximately 2 million tons in
2013/14, up to 23.4 million tons. Production receding to
22.5 million tons in the 2014/15 season, decreased to
22.1 million tons in the 2015/16 season. It is expected
that production will increase a little and reach at 22.8
million tons in 2016/17.
Regarding the country ranking in terms of estimates
for 2016/17 season, EU countries are in the first place
with 8.1 million tons in global oats production as in rye
production. EU countries were in the first place with
7.5 million tons in 2015/16 season. EU countries are
followed by Russia with 4.5 million tons, Canada with
3.2 million tons, Australia with 1.5 million tons and
USA with 1.1, Brazil with 650 thousand tons, China
with 600 thousand tons. Expectations are the lowest
for Canada and USA compared to 2015/16 season.
It is expected that Australia which produced 3.4 million tons of oats in 2015/16 season will produce 230
thousand tons in 2016/16, and USA which produced
1.3 million tons in 2015/16 season will produce 200
thousand tons in 2016/17.
The consumption of oats is intense where it is produced and shows a similar table with production as in
rye consumption. It is seen that oats consumption is
around 21-24 million tons in the whole world. 2012/13
world consumption of around 21.9 million tons of oats
increased to 23 million tons in the 2013/14 season and
has declined to 22.4 million tons in the 2014/15 season.
Global oats consumption which continues to decline and
remain around 22.2 million tons in 2015/16 season is
expected to increase a little and reach at 22.8 million
tons in 2016/17.
In 2015/16 season, the largest share in total world
consumption of 22.2 million belongs to the EU countries with 7.5 million tons of consumption (as it is also
the same in production).
EU countries are estimated to increase its consumption amount and reach at 7.8 million tons in 2016/17
season. EU countries are expected to be followed with
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Daha çok hayvan yemi olarak değerlendirilen ve bol miktarda nişasta, protein, vitamin ve mineraller içeren yulaf,
kabarma sorunu nedeniyle ekmek yapımında tercih edilmez. Yulaf unundan daha çok lapa ya da gözleme gibi
yiyecekler yapılır; taneleri ise özellikle kahvaltı için hazırlanan, besleyici değeri yüksek tahıl karışımlarında ve bisküvi üretiminde kullanılır.

DÜNYA YULAF ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Yılda ortalama 22 milyon ton dolayında olan dünya
yulaf üretiminin önemli bir bölümünü AB, Rusya, Kanada ve Avustralya sağlamaktadır. USDA verilerine göre;
2012/13 sezonunda 21,1 milyon ton olarak gerçekleşen
dünya yulaf üretimi, 2013/14 sezonunda yaklaşık 2 milyon tonluk artışla 23,4 milyon tona yükselmiştir. 2014/15
sezonunda 22,5 milyon tona gerileyen üretim, 2015/16
sezonunda 22,1 milyon tona kadar gerilemeye devam etmiştir. 2016/17 sezonunda ise üretimde bir miktar artış
yaşanacağı ve dünya yulaf üretim miktarının 22,8 milyon
tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.
2016/17 sezonu tahminlerinde ülke sıralamasına baktığımızda; AB ülkelerinin 8,1 milyon tonla, çavdar üretiminde olduğu gibi dünya yulaf üretiminde de ilk sırada yer
aldığını görüyoruz. AB ülkeleri 2015/16 sezonunda da 7,5
milyon tonla ilk sırada yer almıştır. AB ülkelerini 4,5 milyon
tonla Rusya, 3,2 milyon tonla Kanada, 1,5 milyon tonla
Avustralya ve 1,1 milyon tonla ABD, 650 bin tonla Brezilya
ve 600 bin tonla Çin takip etmektedir. Kanada ve ABD,
2015/16 sezonuna kıyasla üretimdeki düşüş beklentisinin en yüksek olduğu iki ülke konumundadır. 2015/16
sezonunda 3,4 milyon ton yulaf üreten Avustralya’nın,
2016/17 sezonunda 230 bin ton; 2015/16 sezonunda
1,3 milyon ton üretim gerçekleştiren ABD’nin ise 2016/17
sezonunda yaklaşık 200 bin ton kayıp yaşayacağı tahmin
edilmektedir.
Çavdarda olduğu gibi yulafta da tüketim, üretimin gerçekleştirildiği bölgelerde yoğunlaşmakta ve üretimdekine
benzer bir tablo sergilemektedir. Genel olarak dünya genelinde 21-24 milyon ton arasında bir yulaf kullanımının
olduğu gözükmektedir. 2012/13 sezonunda 21,9 milyon
ton civarında olan dünya yulaf tüketimi, 2013/14 sezonunda 23 milyon tona yükselmiş, 2014/15 sezonunda ise
22,4 milyon tona gerilemiştir. 2015/16 sezonunda da gerilemesini sürdüren ve 22,2 milyon tonda seyreden dünya
yulaf tüketiminin, 2016/17 sezonunda bir miktar artması
ve 22,8 milyon tona ulaşması bekleniyor.
2015/16 sezonundaki 22,2 milyonluk toplam dünya
tüketiminde en büyük pay, 7,5 milyon tonluk tüketim
miktarıyla (üretimde de olduğu gibi) AB ülkelerine aittir.
AB ülkelerinin 2016/17 sezonunda tüketim miktarını bir
miktar arttıracağı ve 7,8 milyon tona ulaşacağı tahmin
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consumption of 4.5 million tons by Russia, with consumption of 2.6 million tons by USA, 1.6 million tons
of consumption by Canada and with 1.1 million tons
of consumption by Australia in 2016/17 season. Compared to 2015/16 season, the highest increase is expected to be in Brazil with 300 thousand tons, EU with
225 thousand tons, Australia with 200 thousand tons;
and the lowest will be Russia with 100 thousand tons
and Argentina with 50 thousand tons.

DEĞİRMENCİ DERGİSİ

edilmektedir. 2016/17 sezonunda AB ülkelerini 4,5 milyon tonluk tüketimle Rusya, 2,6 milyon tonluk tüketimle
ABD, 1,6 milyon tonluk tüketimle Kanada ve 1,1 milyon tonluk tüketimle Avustralya’nın takip edeceği tahmin edilmektedir. Yulaf tüketiminde 2015/16 sezonuna
kıyasla en büyük artışın 300 bin tonla Brezilya, 225 bin
tonla Avrupa Birliği ve 200 bin tonla Avustralya’da; en
yüksek düşüşün ise 100 bin tonla Rusya ve 50 bin tonla
Arjantin’de gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
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WORLD OATS TRADE

DÜNYA YULAF TİCARETİ

Amount of rye in the world trade is very small as in
oats production. Every year average 2 million tons of
oats are exported and imported. In world oats trade, the
largest export share belongs to Canada. Canada is the
country almost realizing more than 70 percent of oats
exports of the world. It is foreseen for Canada which
exported 1.6 million tons of oats in 2015/16 season to
perform an oats export of 1.7 million tons in 2016/17
season. Canadian oats exports are followed by Australia
with 300 thousand tons and EU countries with 200 million tons in 2016/17 season.

Çavdarda olduğu gibi yulafta da dünya ticaretine konu
olan miktar çok azdır. Her yıl ortalama 2-2,5 milyon ton
yulaf, ihraç ve ithal edilmektedir. Dünya yulaf ticaretinde,
en büyük ihracat payı Kanada’nındır. Kanada, dünya yulaf ihracatının yüzde 70’inden fazlasını gerçekleştiren ülke
konumundadır. 2015/16 sezonunda 1,6 milyon ton yulaf
ihracatı gerçekleştiren Kanada’nın, 2016/17 sezonunda
da 1,7 milyon ton civarında bir ihracat gerçekleştireceği
tahmin edilmektedir. 2016/17 sezonuna yönelik yulaf ihracatı tahminlerinde Kanada’yı 300 bin tonla Avustralya,
200 bin tonla AB ülkeleri takip etmektedir.

A similar table in the oats export table of the world
is seen in the oats imports. Referring to the world oats

Yulaf ihracatındaki tabloya benzer bir tablo da dünya
yulaf ithalatında karşımıza çıkmaktadır. Yulaf ithalatına ba-

86

August • Ağustos 2016

MILLER MAGAZINE

RESEARCH • ARAŞTIRMA

imports, it is seen that almost all of the world’s imports
are performed by the United States. 1.5 million tons of
oats import of USA in the 2015/16 season is expected
to perform the import of 1.6 million tons in 2016/17 season. In world oats import USA is followed by China with
200 thousand tons, Mexico with 100 thousand tons and
Japan with 50 thousand tons.

WORLD RYE PRODUCTION
AND CONSUMPTION
Most of the world production of rye which 12-14 million tons per year in average is provided by EU countries and Russia. According United States Department
of Agriculture, Foreign Agriculture Service (USDA FAS)
data; 13.7 million tons in 2012/13 as the actual world rye
production, increased approximately 15.7 million tons in
2010/11 with an increase of 2 million tons. Starting to
decrease again in 2014/15 season and reaching at 14.4
million tons, the production amount decreased to 12.1
million tons in 2015/16 season. According to the data of
USDA, global rye production will continue to increase in
2016/17 season and remain around 13 million tons.
According to the estimates of USDA for 2016/17, EU
takes first place with 8.1 million tons in global rye production of 13 million tons. Russia with 2.5 million tons, Belarus
with 800 thousand tons, Ukraine with 350 thousand tons,
Turkey with 350 thousand tons, and Canada with 325
thousand tons and USA with 311 thousand tons follow EU
countries respectively. As to these estimates, rye production of EU countries will be higher of 350 thousand tons
compared to 2015/16 season. The decline is expected in
any leading rye producer countries except for Ukraine.

kıldığında, dünya ithalatının neredeyse tamamının ABD tarafından yapıldığı görülmektedir. 2015/16 sezonunda 1,5
milyon ton yulaf ithalatı gerçekleştiren ABD’nin, 2016/17
sezonunda da 1,6 milyon ton ithalat gerçekleştireceği
tahmin edilmektedir. Dünya yulaf ithalatında ABD’yi 200
bin tonluk ithalatla Çin, 100 bin tonla Meksika ve 50 bin
tonla Japonya takip etmektedir.

DÜNYA ÇAVDAR ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Yılda 12-14 milyon ton dolayında olan dünya çavdar
üretiminin çok büyük bir bölümünü AB ülkeleri ve Rusya sağlamaktadır. Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım
Servisi (USDA FAS) verilerine göre; 2012/13 sezonunda 13,7 milyon ton olarak gerçekleşen dünya çavdar
üretimi, 2013/14 sezonunda yaklaşık 2 milyon tonluk
artışla 15,7 milyon tona yükselmiştir. 2014/15 düşüşe
geçen ve 14,4 milyon tona gerileyen üretim, 2015/16
sezonunda 12,1 milyon tona kadar düşmüştür. USDA
verilerine göre, dünya çavdar üretimi 2016/17 sezonunda artışa gidecek ve 13 milyon ton civarında olarak
gerçekleşecek.
USDA’nın 2016/17 sezonuna dönük tahminlerinde, AB
ülkelerinin 8,1 milyonluk üretimle, 13 milyon tonluk dünya
çavdar üretiminde ilk sırada yer aldığı görülmektedir. AB
ülkelerini 2,5 milyon tonla Rusya, 800 bin tonla Belarus,
350 bin tonla Ukrayna, 350 bin tonla Türkiye, 325 bin tonla Kanada ve 311 bin tonla ABD takip etmektedir. Bu tahminlere göre AB ülkelerinin çavdar üretimi, 2015/16 sezonuna kıyasla yaklaşık 350 bin ton daha yüksek olacak.
Ukrayna hariç, diğer önde gelen çavdar üreticisi ülkelerin
üretiminde herhangi bir düşüş beklenmiyor.

Majority of rye is consumed where it is produced.
Therefore, consumption amount and the ranking of the
countries are nearly the same with the production. According to USDA data, global consumption amount of rye
which was around 13.5 million tons in 2012/13 increase
by about 2 million tons to 15.1 million tons in 2013/14. In
the 2014/15 season world rye consumption which was
at the level of 14.3 million tons decreased to 12.6 million tons in the 2015/16 season. Rye consumption is expected to be around 13 million tons in 2016/17 season.

Çavdarın çok önemli bir bölümü üretildiği bölgede tüketilmektedir. Bu yüzden ülkelerin çavdar tüketim miktarı ve
sıralaması, üretimle hemen hemen aynıdır. USDA verilerinde; 2012/13 sezonunda 13,5 milyon ton civarında gerçekleşen dünya çavdar tüketiminin, 2013/14 sezonunda
yaklaşık 2 milyon ton artışla 15,1 milyon tona yükseldiği
görülmektedir. 2014/15 sezonunda da 14,3 milyon ton
seviyelerinde seyreden tüketim, 2015/16 sezonunda 12,6
milyon tona gerilemiştir. Çavdar tüketiminin, 2016/17 sezonunda da 13 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği
tahmin edilmektedir.

The consumption ranking of the countries seems to be
the same with the production ranking in 2016/17 season. According to USDA data, the rye consumption of EU
countries was 8.1 million tons in 2015/16 season. This
amount will increase to 8.2 million tons in 2016/17 season. However, EU countries will continue to be the top
in consumption ranking in both situations. The largest
consumption amount on country basis belongs to Russia as in production. Russia which is assumed to have

2016/17 sezonunda ülkeler bazında tüketim sıralamasının, üretimdeki sıralama ile hemen hemen aynı olduğu
görülmektedir. USDA verilerine göre 2015/16 sezonunda
AB ülkelerinin gerçekleştirdiği çavar tüketimi 8,1 milyon
tondur. 2016/17 sezonunda ise bu oran 8,2 milyon ton
seviyesine yükselecek. Ancak her iki durumda da AB ülkeleri tüketim sıralamasında ilk sırada yer almaya devam
edecek. Tek ülke bazında en büyük tüketim, üretimde de
olduğu gibi Rusya’ya aittir. 2016/17 sezonunda 2,3 mil-
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consumed 2.3 million tons of rye in 2016/17 season is
followed by Belarus with 850 thousand tons, USA with
525 thousand tons and Ukraine with 350 thousand tons.

WORLD RYE TRADE

yon tonluk çavdar tüketimi gerçekleştireceği tahmin edilen Rusya’yı, 850 bin tonla Belarus, 525 bin tonla ABD,
350 bin tonla Ukrayna takip etmektedir.

DÜNYA ÇAVDAR TİCARETİ

As it can be observed from production and consumption data majority of rye is consumed in the country it is
produced or a very small amount is exported to neighboring countries. Therefore, the global rye trade is only
around 340 thousand tons in the 2015/16 season. This
amount is estimated to increase 420 thousand tons in
2016/17 season.

Üretim ve tüketim verilerinden de anlaşıldığı gibi çavdarın büyük bir bölümü üretildiği ülkede tüketilmekte; çok
küçük bir miktarı ise komşu ülkelere ihraç edilmektedir.
Bu yüzden dünya ticaretine konu olan çavdar miktarı,
2015/16 sezonunda sadece 340 bin ton civarında kalmıştır. 2016/17 sezonunda ise bu miktarın 420 bin tona
yükseleceği tahmin edilmektedir.

Approximately half of the global rye trade in 2015/16
season (160 thousand tons) was exported by EU coun-

2015/16 sezonunda dünya ticaretine konu olan çavdar
miktarının yarısına yakınını (160 bin ton) AB ülkeleri ihraç
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tries. It is estimated that export amount of EU countries
will decrease to 150 thousand tons in 2016/17 season.
Both ways, EU will be top in exports as in production
and consumption.

etmiştir. 2016/17 sezonunda da AB’nin ihraç miktarının
150 bin tona gerileyeceği tahmin edilmektedir. Her iki durumda da AB, üretim ve tüketimde olduğu gibi ihracatta
da ilk sırada yer almaya devam edecek.

Russia taking the second place in the world rye export in 2014/15 season exported 50 thousand tons and
ranked in the third place in 2015/16 season. It is estimated that Russia will continue to be the third with 100
thousand tons in 2016/17 season. Canada which exported 89 thousand tons in 2014/15 season and lost its
place to Russia with this amount is estimated to share
the second place with Russia with 100 thousand tons
in 2015/16 season. It is estimated that Canada remains
second with an export amount of 150 thousand tons in
2016/17 season.

2014/15 sezonunda dünya çavdar ihracatında ikinci sırada yer alan Rusya, 2015/16 sezonunda 50 bin tonluk
ihracatla üçüncü sırada yer almıştır. Rusya’nın 2016/17
sezonunda da 100 bin tonla üçüncü sırada kalmaya
devam edeceği tahmin edilmektedir. 2014/15 sezonunda 89 bin tonluk ihracat gerçekleştiren ve bu miktarla
dünya çavdar ihracatındaki ikinciliğini Rusya’ya kaptıran
Kanada’nın, 2015/16 sezonunda 100 bin tonluk ihracatla yeniden ikinciliğe yükseldiği görülmektedir. Kanada’nın
2016/17 sezonunda da 150 bin tonluk ihracatla ikinciliğini
koruyacağı tahmin edilmektedir.

As it is understood from the difference between production and consumption, the largest share of imports
of rye is in the United States. Rye import amount carried
out in the USA in 2015/16 season is 200 thousand tons.
This is estimated to be around 200 thousand tons in
2016/17 season. In global rye imports in 2016/17 sea-

Üretim ve tüketim arasındaki farktan da anlaşılacağı
üzere dünya çavdar ithalatında en büyük pay ABD’ye
aittir. ABD’nin 2015/16 sezonunda gerçekleştirdiği çavdar ithalatı 200 bin tondur. Bunun 2016/17 sezonunda
da 200 bin ton civarında olacağı tahmin edilmektedir.
2016/17 sezonunda dünya çavdar ithalatında ABD’yi
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son, EU countries follow USA in import with 100 thousand tons, with 25 thousand tons Israel, 20 thousand
tons with Japan and Norway.

RYE AND OATS PRODUCTION IN TURKEY
Rye and oats cultivation areas in Turkey; come after
wheat, barley, maize and rice. Rye cultivation area in
Turkey in 1960 which was 670 thousand hectares has
dropped to 242 thousand hectares in 1987. Products
derived from this area were approximately 380 thousand
tons, according to 1987 data. The present contraction
in cultivation areas has been continued till today and in
2011 they were decreased to 128 thousand hectares.
Cultivation areas which showed some increase in 2012
reaching to 143 thousand hectares remained at 138
thousand hectares in 2013 and decreased to 115 thousand tons in 2014. It decreased to 115 thousand hectares in 2014 and 112 thousand tons in 2015.
Despite the contraction of cultivation areas the increase
in productivity has been effective in increasing production. According to the data of Turkey Statistical Institute
(TSI), rye production which was 220 thousand tons of in
Turkey in 2001, reached to 270 thousand tons in 2005,
343 thousand tons in 2009, and in 2013 365 thousand
tons. However, a significant decrease has been realized
in 2014 and rye production of Turkey remained at 300
thousand tons. Production increased again and reached
at 330 thousand tons in 2015. Efficiency showed an increase of 41 percent in the last 10 years and reached to
294 kg in 2015 while it was 208 kg in 2005.
Oats cultivation area in Turkey is much lower when com-
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100 bin tonla AB ülkelerinin, 25 bin tonla İsrail’in, 20’şer
bin tonla da Japonya ve Norveç’in takip edeceği tahmin
edilmektedir.

TÜRKİYE’DE ÇAVDAR VE YULAF ÜRETİMİ
Türkiye’de çavdar ve yulaf ekim alanları; buğday, arpa,
mısır ve pirincin gerisinden gelmektedir. Türkiye'de 1960
yılında 670 bin hektar olan çavdar ekim alanı, 1987'de
242 bin hektara kadar düşmüştür. Bu alandan elde edilen ürün 1987 verilerine göre 380 bin ton dolayındadır.
Ekim alanlarındaki daralma günümüze kadar devam etmiş ve 2011 yılında 128 bin hektara kadar düşmüştür.
2012 yılında bir miktar artış göstererek 143 bin hektara ulaşan ekim alanı, 2013’te 138 bin hektarda kalmış,
2014 yılında 115 bin hektara, 2015 yılında ise 112 bin
hektara gerilemiştir.
Ekim alanlarındaki daralmaya rağmen verimlilikte yaşanan artış, üretimin artışında etkili olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2001 yılında 220
bin ton olan Türkiye çavdar üretimi, 2005 yılında 270
bin tona, 2009 yılında 343 bin tona, 2013 yılında ise
365 bin tona ulaşmıştır. Ancak 2014 yılında önemli bir
gerileme yaşanmış ve Türkiye’nin çavdar üretimi 300 bin
ton seviyesinde kalmıştır. 2015 yılında ise üretim yeniden artışa geçmiş ve 330 bin ton seviyesine ulaşmıştır.
Verimlilik ise son 10 yılda yüzde 41 civarında artış göstermiş, 2005 yılında dekara 208 kg olan verimlilik 2015
yılına 294 kg’a ulaşmıştır.
Türkiye’de çavdara kıyasla yulaf ekim alanları çok
daha düşüktür. 1938-1960 arasında yulaf ekim alanlarında istikrarlı bir artış söz konusu iken sonraki yıllarda
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pared to rye. Between 1938 and 1960, there was a steady
increase in oats cultivation areas and began narrowing in
subsequent years. In 1938, an oats cultivation area which
was 248 thousand hectares has reached to 430 thousand
hectares in 1960. However, a narrowing began in cultivation areas since 1960 and in 1975 decreased to 260 thousand hectares, 133 thousand hectares in 2005, in 2012
to 89 thousand hectares which was a very small area. In
2013 the cultivation are of oats was 93 thousand hectares
and in 2014 it reached to 94 thousand hectares with an
increase and 103 thousand tons in 2015.
The production parallel to the cultivation area has increased in recent years and was followed by a steady
decline for the next years. In 1964 oats production was
reached to 550 thousand tons, 355 thousand tons in
1980 and dropped to 270 thousand tons in 1990. Since
the 1990s, stability has not been achieved in the manufacturing and in 2000 production which was realized as
314 thousand tons fell to 189 thousand tons in 2007,
increased in the following years and in 2012 reached
to 210 thousand tons. In 2013, 235 thousand tons of
oats production occurring in 2014 season remained at
210 thousand tons. Production increased as in cultivation area and yield amount and reached at 250 thousand
tons in 2015.

ekim alanları daralmaya başlamıştır. 1938'de 248 bin
hektar olan yulaf ekim alanları, 1960'ta 430 bin hektara
kadar ulaşmıştır. Ancak 1960’tan itibaren daralma başlamış ve ekim alanları 1975'te 260 bin hektara, 2005
yılında 133 bin hektara, 2012 yılında ise 89 bin hektar
gibi çok küçük bir alana gerilemiştir. 2013 yılında 92
bin hektar olan Türkiye’nin yulaf ekim alanı, 2014'te bir
miktar artarak 94 bin hektara, 2015 yılında da 103 bin
hektara ulaşmıştır.
Ekim alanına paralel olarak üretim, alanın arttığı yıllarda artmış, sonraki yıllarda ise sürekli bir düşüş seyri
izlemiştir. 1964 yılında 550 bin tona kadar ulaşan yulaf
üretimi, 1980'de 355 bin tona, 1990'da 270 bin tona
düşmüştür. 1990'lı yıllardan bu yana da üretimde bir
istikrar yakalanamamış ve 2000 yılında 314 bin ton
olarak gerçekleşen üretim, 2007'de 189 bin tona kadar gerilemiş, sonraki yıllarda yeniden artışa geçmiş ve
2012 yılında 210 bin tona ulaşmıştır. 2013 yılında da
devam eden artış nedeniyle üretim 235 bin tona ulaşmış, ancak 2014 yılında yeniden gerileme yaşanmış ve
Türkiye’nin yulaf üretimi 210 bin tonda kalmıştır. 2015
yılında ise ekim alanı ve verimdeki artışla paralel olarak
üretim artışa geçmiş ve 250 bin tona ulaşmıştır.
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GRAIN AND FLOUR MARKET IN
MACEDONIA AND SERBIA
Makedonya ve Sırbistan’da
Tahıl ve Un Pazarı
It is known that the milling industry in Macedonia meets nearly 65
percent of the total flour demand in the country. The remaining 35
percent is imported. On the other hand, Serbia has more than 280
mills. 85% of them are low-capacity mills, while the two biggest
mills have a capacity of 300 tons per day.
Makedonya değirmencilik endüstrisinin, ülkedeki toplam un talebinin yüzde 65’ini karşıladığı bilinmektedir. Kalan yüzde 35 ise ithal
edilmektedir. Sırbistan ise 280’den fazla değirmene sahiptir. Bunların yüzde 85’i düşük kapasiteli değirmenler olmakla birlikte, en
büyük iki değirmen ise günde 300 ton kapasite ile çalışmaktadır.
Macedonia, one of Europe's relatively less developed countries, gained
its independence 18 years ago; and
since then, it changed its planned
and central economy to a free market
economy and the country is still going through some problems. Thanks
to the nomination process for the EU
and the macroeconomic stability due
to related reforms that are carried out
over the past few years, the economic
growth and restructuring process in
Macedonia are still in progress.
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Avrupa’nın ekonomik açıdan görece daha az gelişmiş ülkelerden biri
olan Makedonya, 18 yıl önce bağımsızlığını kazanmasından bu yana,
merkezi ve planlı ekonomiden serbest
piyasa ekonomisine geçmiş ve bunun
sıkıntılarını halen yaşamaktadır. AB’ye
adaylık süreci ve bununla bağlantılı
olarak son birkaç yıldır gerçekleştirilen reformlar sonucunda sağlanan
makroekonomik istikrar sayesinde,
ekonomideki büyüme ve yeniden yapılanma devam etmektedir.
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The economic structure of Serbia, a mid-sized market with a population of 7.2 million, undergoes a change
from agriculture and industry to service sector like the
developed economies. However, it is acknowledged that
the agricultural sector in Serbia has a potential in terms
of production growth and productivity. In the event that
the right policies are applied to the sector in the medium
and long terms, the agriculture can play a key role in the
country’s economic growth.

GENERAL ECONOMIC OVERVIEW
Macedonia, which is bordered by Serbia and Kosovo
to the North, Albania to the West, Greece to the South,
Bulgaria to the East, declared its independence from Yugoslavia in 1991. Macedonia's population is estimated
to be 2.1 million. The capital city of the country is Skopje. According to the figures in 2015, the country has
a population of 961 thousand workable people. 18.3%
of this workforce is employed in the agricultural sector,
29.1% work in the industry and 52.6% work in the services industry. Industrial infrastructure is limited to a few
investments which were inherited from the former Yugoslavia period.
Serbia is bordered by Hungary to the North, BosniaHerzegovina and Croatia to the West, Macedonia and
Kosovo to the South, Romania and Bulgaria to the
East. The country is covered with rich forests. Serbia
is largely based on a transitional economy dominated
by market forces. On the other hand, the state sector
in the economy still dominates a wide range and many
structural reforms are needed. The Serbian economy is
mainly based on exportation and the manufacturing sector which is supported by foreign capital. The financial
crisis in the world disrupted the structural economic reforms that are needed for a long-term development of
the country. Yet, Serbia tries to resolve these problems
gradually. The distribution of GDP by the sectors in 2014
is estimated as follows: agricultural and livestock sector
by 8.2%, industry by 36.9%, services sector by 54.9%.

THE PLACE AND IMPORTANCE
OF AGRICULTURE
The agricultural sector traditionally holds an important
place in the economy of Macedonia. On the other hand,
the climate and soil structure of the country is very suitable for agriculture. When we consider the fact that the
arable areas in Macedonia are not contaminated and
tired, the importance of the agricultural and livestock
sector is increasing more and more. The agricultural sector constitutes up to 10.2% of GDP and includes 18.3%
of the active population. Its main agricultural products
are rice, cotton, tobacco and various fruits. Sheep and
goat husbandry is just as important.
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7,2 milyonluk nüfusu ile orta ölçekli bir pazar olarak kabul edilen Sırbistan’ın ekonomik yapısı ise, gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi, tarım ve sanayiden hizmetler sektörüne doğru değişim göstermektedir. Ancak Sırbistan’da
tarım sektörünün verimlilik ve üretim artışı bakımından
potansiyel ortaya koyduğu kabul edilmektedir. Sektörün
uygulanacak doğru politikalarla orta ve uzun vadede ülkenin ekonomik büyümesinde kilit rol oynaması mümkün
görünmektedir.

GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, Batıda Arnavutluk, Güneyde Yunanistan, Doğuda Bulgaristan ile komşu olan
Makedonya, 1991 yılında Yugoslavya'dan bağımsızlığını
ilan etmiştir. Makedonya’nın nüfusunun 2,1 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Ülkenin başkenti ise Üsküp’tür.
Ülkede 2015 yılı rakamlarına göre 961 bin civarında çalışabilir nüfus bulunduğu düşünülmektedir. Bu işgücünün
% 18,3’ü tarım, % 29,1’i sanayi, % 52,6’sı hizmetler
sektöründe çalışmaktadır. Sanayi altyapısı, eski Yugoslavya döneminden miras kalan birkaç yatırımdan ibarettir.
Kuzeyde Macaristan, Batıda Hırvatistan ve Bosna Hersek, Güneyde Makedonya ve Kosova, Doğuda ise Romanya ve Bulgaristan ile komşu olan Sırbistan, zengin
ormanlarla kaplıdır. Sırbistan, büyük ölçüde pazar güçlerinin hâkim olduğu bir geçiş ekonomisine sahip olmakla
birlikte, ekonomide devlet sektörü geniş bir alanda hüküm sürmekte ve birçok yapısal reforma hala ihtiyaç duyulmaktadır. Sırp ekonomisi temel olarak yabancı sermaye destekli imalat sektörüne ve ihracata dayanmaktadır.
Dünyadaki finansal kriz, uzun vadede ülkenin kalkınması
için ihtiyaç duyulan yapısal ekonomik reformları sekteye
uğratmışsa da Sırbistan bu olumsuzlukları yavaş da olsa
gidermeye çalışmaktadır. 2014 yılında GSYİH’nın sektörlere göre dağılımının; tarım ve hayvancılık % 8,2, sanayi % 36,9, hizmetler % 54,9 olarak gerçekleştiği tahmin
edilmektedir.

TARIMIN YERİ VE ÖNEMİ
Makedonya ekonomisi içinde tarım sektörü geleneksel
olarak önemli bir yer tutmaktadır. Diğer taraftan, ülkenin
toprak yapısı ve iklimi tarıma çok elverişli olup, özellikle Makedonya’daki ekilebilir alanlardaki toprağın yorgun
ve kirlenmiş olmaması da dikkate alındığında, tarım ve
hayvancılık sektörünün önemi daha da artmaktadır. Tarım
sektörü GSYİH’nın %10,2’sini oluşturmakta ve aktif nüfusun da % 18,3’ünü içermektedir. Başlıca tarım ürünleri;
pirinç, pamuk, tütün ve çeşitli meyvelerdir. Koyun ve keçi
besiciliği de bir o kadar önemlidir.
Sırbistan’da tarım, halen ekonominin temeli ve kırsal alanların gelişimindeki en önemli sektördür. Ülkede
nüfusun %44’ü kırsal alanlarda yaşamakta ve %24’ü
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Agriculture in Serbia is still the basis of the economy
and the most important sector in the development of
rural areas. 44% of the population in the country live in
rural areas and 24% of this population make their living from agriculture. The agricultural sector in Serbia
formed 7.9% of the GDP in 2013. At the same time, the
agricultural sector is the only sector which provides a
positive balance of foreign trade in Serbia’s economy.
The most important agricultural export commodities are
corn, sugar, wheat and sunflower oil. Nearly 60% of the
agricultural areas are used for cultivating corn, wheat,
barley, sunflower, soybean and sugar beet products.
The agricultural sector is concentrated in the region of
Vojvodina, located in the north of the country, and 84%
of total production is carried out here. Serbia has a total
of 4.2 million hectares arable lands and 90% of these
lands belong to the individuals.

GRAIN PRODUCTION AND
CONSUMPTION IN MACEDONIA
When the data from U.S. Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service (USDA FAS) is examined,
it is inferred that the wheat has the highest proportion
in the grain production of Macedonia. The wheat production by Macedonia between the seasons of 2006/07
and 2016/17 ranges around 200-300 thousand tons. In
2006/07 season, Macedonia produced 293 thousand
tons of wheat; the production was declined to 256 thousand tons in 2011/12 season. In 2012/13 season, wheat
production decreased to 215 thousand tons and started
to increase by the following seasons. According to the
data of USDA, wheat production which was 250 thousand tons in 2015/16 season is expected to increase
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de geçimini tarımla sağlamaktadır. Sırbistan tarım
sektörü, 2013 yılında GSYİH’nın %7,9’unu oluşturmuştur. Aynı zamanda tarım sektörü, Sırbistan ekonomisinde pozitif dış ticaret dengesi veren tek sektördür.
En önemli tarım ihraç malları mısır, şeker, buğday ve
ayçiçeği yağıdır. Tarım alanlarının %60 kadarı mısır,
buğday, arpa, ayçiçeği, soya ve şeker pancarı gibi
ürünlerin ekimi için kullanılmaktadır. Tarım sektörünün
yoğunlaştığı bölge ülkenin kuzeyinde yer alan ve toplam üretimin %84’ünün yapıldığı Voyvodina bölgesidir.
Sırbistan toplam 4,2 milyon hektar ekilebilir araziye sahip olup, bunun %90’ı kişilere aittir.

MAKEDONYA’DA TAHIL ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
Amerikan Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi (USDA FAS)
verileri incelendiğinde Makedonya’nın tahıl üretiminde
en yüksek miktarın buğdaya ait olduğu görülmektedir.
Makedonya’nın 2006/07 ve 2016/17 sezonları arasında
gerçekleştirdiği buğday üretimi, 200-300 bin ton arasında
değişmektedir. 2006/07 sezonunda 293 bin ton buğday
üreten Makedonya, bu miktarı 2011/12 sezonunda 256
bin tona düşürmüştür. 2012/13 sezonunda üretim 215
bin tona kadar gerilemiş, sonraki sezonlarda ise yeniden
artışa geçmiştir. USDA verilerine göre 2015/16 sezonunda 250 bin ton seviyesinde gerçekleşen buğday üretimin,
2016/17 sezonunda da artmaya devam etmesi ve 300
bin tona ulaşması beklenmektedir.
Makedonya’nın buğday tüketimi ise 2006/07 ve
2016/17 sezonları arasında 300-400 bin ton arasında
değişen rakamlarla kaydedilmiştir. 2008/09 sezonunda
440 bin tona yükselen buğday tüketimi, 2012/13 sezonunda 375 bin tona gerilemiş, 2014/15 sezonunda ise
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until 2016/17 season and reach at 300 thousand tons.
Macedonia’s wheat consumption ranges around 300400 thousand tons between the seasons of 2006/07
and 2016/17. The wheat consumption increased to 440
thousand tons in 2008/09 season; and then the consumption decreased to 375 thousand tons in 2012/13
season and increased to 400 thousand tons in 2014 season. Data of USDA, the amount of wheat consumption
which was recorded in 2015/16 season and 2016/17
equals to 405 thousand tons.
The second most important product in the grain production of Macedonia is
the corn. Corn production
in 2006/07 season was
recorded as 147 thousand
tons. Although the amount
of production was increased to 158 thousand
tons in 2009/10 season,
it started to fall since then
and became 119 thousand tons in 2012/13 season. The corn production
has also been recorded as
119 thousand tons in the
later seasons and this is
slightly less than the consumption amount. Corn
consumption was recorded as 225 thousand tons
in 2006/07 season and
then it decreased to 175
thousand tons in 2012/13
season. Data of USDA shows that corn production of the
country continues on nearly the same level.
Another important grain product in Macedonia is barley. Between the seasons 2006/07 and 2016/17, a regression was observed in barley production. The amount
of production reached over 100 thousand tons between
the seasons of 2006/07 and 2011/12; and beginning
from 2012/13 season, the production was recorded as
90 thousand tons. As for the consumption, the figures
were above 100 thousand tons until 2011/12 season;
yet consumption rate was recorded as 90 thousand tons
beginning from 2012/13 season as in the production
amount. In 2016 season, some increase to be realized
and barley consumption will reach at 100 thousand tons.

GRAIN PRODUCTION AND
CONSUMPTION IN SERBIA
According to data from the USDA FAS, the leading
grain product in Serbia is the corn. Corn production was
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bir miktar artış göstererek 400 bin tona ulaşmıştır. USDA
verileri 2015/16 sezonunda 405 bin ton seviyesinde olan
tüketimin, 2016/17 sezonunda da aynı seviyelerde gerçekleşeceğini tahmin etmektedir.
Makedonya’nın tahıl üretiminde ikinci en önemli ürün
ise mısırdır. Mısır üretimi 2006/07 sezonunda 147 bin
ton olarak kaydedilmiştir. Her ne kadar üretim miktarı
2009/10 sezonunda 158 bin tona yükselse de bu tarihten
itibaren düşmeye başlamış ve 2012/13 sezonunda 119
bin tona kadar gerilemiştir. Sonraki sezonlarda da 119
bin ton olarak kaydedilen mısır üretiminin, tüketim miktarından bir miktar daha
az olduğu görülmektedir. Mısır tüketimi ise
2006/07 sezonunda 225
bin ton olarak kaydedilirken 2012/13 sezonunda
175 bin tona düşmüştür.
USDA verileri ülkenin
mısır tüketiminin sonraki
yıllarda da hemen hemen bu seviyede seyretmeye devam ettiğini
göstermektedir.
Makedonya’nın
tahıl üretiminde bir diğer
önemli tahıl ürünü ise
arpadır. Arpa üretiminde 2006/07 ve 2016/17
sezonları arasında düşüş
gözlenmektedir.
2006/07 ve 2011/12
sezonları arasında 100 bin tonun üzerinde gerçekleşen
üretim miktarı, 2012/13 sezonundan itibaren 90 bin ton
olarak kaydedilmiştir. Tüketimde de 2011/12 sezonunda kadar 100 bin tonun üzerinde rakamlar gözlenirken,
2012/13 sezonundan itibaren üretime paralel olarak tüketim miktarının da 90 bin ton olarak kaydedildiği görülmektedir. 2016/17 sezonunda ise bir miktar artış olacağı
ve arpa tüketiminin 100 bin ton olarak gerçekleşeceği
tahmin edilmektedir.

SIRBİSTAN’DA TAHIL ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ
USDA FAS’ın verilerine göre Sırbistan’ın tahıl üretiminde ilk sırada gelen ürün mısırdır. 2006/07 ve 2011/12 sezonları arasında mısır üretiminin 6 milyon tonun üzerinde
gerçekleştiği gözlenirken, bu miktar 2012/13 sezonunda
3,7 milyon tona düşmüştür. 2013/14 sezonunda 5,9 milyon tona, 2014/15 sezonunda ise 7,7 milyon tona yükselen mısır üretimi, 2015/16 sezonunda tekrar 6 milyon
tona gerilemiştir. 2016/17 sezonunda ise 7 milyon ton
olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Mısır tüketi-
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actualised above 6 million tons between the seasons of
2006/07 and 2011/12; this amount was declined to 3.7
million tons in 2012/13 season. Corn production was
increased to 5.9 million tons in 2013/14 season and
7.7 million tons in 2014/15 season. Then it regressed
to 6 million tons in 2015/16 season and was recorded
as 7 million tons in 2016/17 season. It is expected that
it will be 7 million tons in 2016/17 season. Approximate
figures are observed in corn consumption. The consumption rate was around 4-5 million tons between the
seasons of 2007/08 and 2011/12. In 2012/13 season,
it regressed to 3.5 million tons and it became more
than 4 million tons again since 2013/14 season. Corn
production which was recorded as 4.5 million tons in
2015/16 season is expected to stay around the same
level in 2016/17 season. The recorded corn production
in 2015/16 season and 2016 equals to 4.5 million tons.
The second leading grain product in Serbia is the
wheat. Wheat production during the seasons of 2006/07
and 2012/13 was recorded at a range between 1.6 and
2.1 million tons. Wheat production was increased to 2.7
million tons in 2013/14 season; it was recorded as 2.4
million in 2014/15 season, 2.6 million tons in 2015/16
season; it is expected to increase a little and reach at 2.5
million tons in 2016/17 season. Proximate figures are
applicable in wheat consumption. With a consideration
of the consumption data for the last ten seasons, it is
observed that Serbia has consumed wheat at a slightly ranging amount of 1.5 and 1.7 million tons. Wheat
consumption in 2014/15 season equals to 1.5 million
tons, 1,6 million tons in 2015/16 season. The wheat
consumption in the country is expected to continue to
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minde, birbirine yakın rakamlar izlenmektedir. 2007/08
ve 2011/12 sezonları arasında 4 ile 5 milyon ton arasında gerçekleşen üretim, 2012/13 sezonunda 3,5 milyon
tona gerilemiş, 2013/14 sezonundan itibarense tekrar 4
milyon tonun üzerine çıkmıştır. 2015/16 sezonunda 4,5
milyon ton olarak kaydedilen ülkedeki mısır tüketiminin,
2016/17 sezonunda da yine aynı seviyelerde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Sırbistan’ın tahıl üretiminde ikinci sırada gelen ürün
buğdaydır. Buğday üretimi 2006/07 ve 2012/13 sezonları arasında 1,6 ve 2,1 milyon ton arasında değişen rakamlarla kaydedilmiştir. 2013/14 sezonunda 2,7 milyon
tona yükselen buğday üretimi, 2014/15 sezonunda 2,4
milyon, 2015/16 sezonunda ise 2,6 milyon ton olarak
kaydedilmiştir. Ülkedeki buğday üretiminin 2016/17 sezonunda bir miktar artacağı ve 3 milyon tonu bulacağı
tahmin edilmektedir. Buğday tüketiminde birbirine yakın
rakamlar söz konusudur. Son 10 yılın tüketim verilerine
bakıldığında Sırbistan’ın 1,5 ve 1,7 milyon ton arasında buğday tükettiği görülmektedir. 2014/15 sezonunda
gerçekleştirilen buğday tüketimi 1,5 milyon ton, 2015/16
sezonunda ise 1,6 milyon tondur. Ülkedeki buğday tüketiminin 2017/18 sezonunda artmaya devam edeceği ve
1,8 milyon ton seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Ülkenin tahıl üretiminde bir diğer önemli ürün ise arpadır. Arpa üretiminin 200 ile 400 bin ton arasında gerçekleştiği görülmektedir. Arpa üretiminde en düşük miktar 244 bin tonla 2010/11 sezonunda gerçekleşirken, en
yüksek üretim miktarının 400 bin tonla 2016/17 sezonunda gerçekleşmesi beklenmektedir. Arpa tüketiminde
ise üretimdekine yakın rakamlar söz konusudur. Son üç

August • Ağustos 2016

97

COUNTRY PROFILE • ÜLKE PROFİLİ

increase in 2017/18 season and stay at 1,8 million tons.
Another important grain product in Serbia is the barley. Barley production ranges between 200 thousand
tons and 400 thousand tons. The lowest amount in barley production was actualised in 2010/11 season with
244 thousand tons. The highest amount is expected
to be succeeded in 2016/17 season with an amount of
400 thousand tons. The figures in barley consumption
are close to the figures in production. The consumption
amounts of the last three seasons can be indicated respectively as follows: 325 thousand tons (2013/14), 315
thousand tons (2014/15), 340 thousand tons (2015/16)
and 340 thousand tons (2016/17). The consumption
amount is expected to be the same in 2016/17 season.

sezonda gerçekleşen tüketim miktarları sırasıyla 325 bin
ton (2013/14), 315 bin ton (2014/15) ve 340 bin tondur
(2015/16). Tüketimin 2016/17 sezonunda da aynı kalacağı tahmin edilmektedir.

MAKEDONYA’DA TAHIL TİCARETİ
Hububat üretiminin giderek yetersiz kaldığı Makedonya’da
üretimin iç talebi karşılamaya yetmemesi nedeniyle tahıl ithalat miktarı da her geçen yıl artmaktadır. Buna göre,
Makedonya’da ticarete en çok konu olan tahıl ürünü buğdaydır. Buğday ithalatı, 2007/08 sezonundan itibaren 100 bin
tonun üzerinde seyretmiştir. En yüksek ithalat miktarına 217
bin tonla 2011/12 sezonunda ulaşılmış, bu tarihten itibaren
ithalat miktarı gerileme gösterse de 2015/16 sezonunda tekrar 150 bin tona yükselmiştir. 2016/17 sezonunda ithal edilen
buğday miktarının ise 135 bin ton olması beklenmektedir.

GRAIN TRADE IN MACEDONIA
Grain production is gradually
becoming insufficient in Macedonia and the production is
not enough to meet domestic
demand; so the grain importation increases with every passing season. Accordingly, the
most traded grain product in
Macedonia is the wheat. Wheat
importation has been realised
above 100 thousand tons since
2007/08 season. The highest
import rate was achieved in
2012/13 season with an amount
of 217 thousand tons. Despite
the regression in export rates
since then, the importation
reached to 150 thousand tons
in 2015/16 season. The amount
of imported wheat in 2016/17
season is expected to be equal
to 135 thousand tons.
Another important grain product in Macedonia’s grain
trade is the corn. Corn importation was ranged below
100 thousand tons between the seasons of 2006/07
and 2016/17. Corn importation was recorded as 44
thousand tons in 2013/14 season. It increased to 54
thousand tons in 2014/15 season and reached to the
highest volume in the ten seasons in 2015/16 season
by an amount of 75 thousand tons. The imported corn
in 2016/17 season is expected to be equal to 60 thousand tons.

GRAIN TRADE IN SERBIA
Serbia's grain trade centres upon corn and wheat export. Grain imports are quite low in Serbia and the most
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Makedonya’nın tahıl ticaretinde bir diğer önemli ürün ise
mısırdır. Mısır ithalatı 2006/07
ve 2016/17 sezonları arasında
100 bin tonun altına seyretmiştir. 2013/14 sezonunda 44
bin ton olarak kaydedilen mısır
ithalatı, 2014/15 sezonunda
54 bine, 2015/16 sezonunda
ise son 10 sezonun en yüksek
miktarı olan 75 bin tona yükselmiştir. 2016/17 sezonunda ithal
edilen mısır miktarının ise 60 bin
ton olacağı tahmin edilmektedir.

SIRBİSTAN’DA
TAHIL TİCARETİ
Sırbistan’ın tahıl ticaretinin
mısır ve buğday ihracatı üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Oldukça düşük miktarlarda
tahıl ithal eden Sırbistan’ın en
çok ihraç ettiği ürün ise mısırdır. 2008/09 sezonunda 1
milyon tonun üzerine çıkan mısır ithalatı, 2011/12 sezonunda 2,3 milyon tona ulaşmış ve sonraki 2 sezonda
düşüş yaşansa da 2014/15 sezonunda 2,9 milyon tonla en yüksek rakama ulaşmıştır. 2015/16 sezonunda
mısır ithalatı 1,7 milyon ton olarak kaydedilirken, bu
miktarın 2016/17 sezonunda 2,2 milyon tona yükselmesi beklenmektedir.
Buğday ihracatında ise son 10 sezonda genel itibariyle
artış gözlenmektedir. 2012/13 sezonunda 688 bin tona
ulaşan buğday ihracatı, 2013/14 sezonunda 1,1 milyon
ton ile en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 2014/15 sezonunda
593 bin tona gerilen buğday ihracatının, 2015/16 sezonunda 950 bin tona ulaştığı görülmektedir. 2016/17 se-
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exports product is the corn. Corn importation reached over 1 million ton in
2008/09 season and then 2.3 million
tons in 2011/12 season. Despite the
decline in the next two seasons, corn
importation reached to the highest rate
in 2014/15 season by 2.9 million tons.
Corn import was recorded as 1.7 million tons in 2015/16 season, and this
amount is expected to increase to 2.2
million tons in 2016/17 season.
There is an observable increase in
wheat exportation in the last 10 seasons. Wheat exportation reached to
688 thousand tons in 2012/13 season and achieved the highest level
in 2013/14 season by 1.1 million
tons. Wheat exportation regressed
to 593 thousand tons in 2014/15
season; yet it reached to 950 thousand tons in 2015/16 season. It is
also expected to reach 1 million tons
in 2016/17 season. As for the corn and wheat importation, considerably low numbers were observed and
importation rates fall behind 13 thousand tons in the
last three seasons.

FLOUR INDUSTRY IN MACEDONIA
AND SERBIA
It is known that the milling industry in Macedonia
meets nearly 65 percent of the total flour demand in the
country. The remaining 35 percent is imported. It also
indicates that the millers in Macedonia work with a capacity of 65 percent. It is known that nearly 60 percent
of the processed wheat by the domestic millers is imported. The analyses state that the biggest problem in
the industry is the lack of competition. The inability to
compete with imported flour prices might be an example. The price of imported wheat occasionally approximates to the price of imported flour; this creates serious
concern in the milling industry.
According to the data from Mlinpek Zavod, one of the
important representatives of the milling and bakery industry in the country, Serbia has more than 280 mills.
85% of these are low capacity (less than 1.5 tons/hour)
mills, but the two biggest mills have a capacity of 300
tons per day. Serbia produces nearly 2 million tons of
wheat per year to be used within the borders of the
country. From time to time, Serbia imports high quality wheat from Hungary and Austria. Serbia processes
1.2 million tons of wheat every year and produces 860
thousand tons of flour.
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zonunda ise 1 milyon tonu bulması beklenmektedir. Mısır
ve buğday ithalatında ise oldukça düşük rakamlar gözlenmekte, ithalat miktarları son üç sezonda 13 bin tonun
altında kalmaktadır.

MAKEDONYA VE SIRBİSTAN’DA
UN ENDÜSTRİSİ
Makedonya değirmencilik endüstrisinin, ülkedeki
toplam un talebinin yüzde 65’ini karşıladığı bilinmektedir. Kalan yüzde 35 ise ithal edilmektedir. Bu da
aynı zamanda Makedonya’daki değirmencilerin yüzde 65 kapasiteyle çalıştığının da göstergesidir. Yerli
değirmenciler tarafından işlemden geçirilen buğdayın
ise yaklaşık yüzde 60’ının ithal edildiği bilinmektedir.
Yapılan analizlerde sektörün en büyük probleminin endüstrideki rekabet eksikliği olduğu belirtilmektedir. İthal
un fiyatları ile rekabet edilememesi buna bir örnektir.
Zaman zaman ithal buğdayın fiyatı ithal unun fiyatına
oldukça yaklaşmakta, bu da değirmencilik endüstrisini
ciddi endişelere sokmaktadır.
Sırbistan değirmencilik ve fırıncılık endüstrisinin önemli temsilcilerinden biri olan Mlinpek Zavod’un verilerine göre
Sırbistan, 280’den fazla değirmene sahiptir. Bunların yüzde
85’i düşük kapasiteli (1,5 ton/saatten az) değirmenler olmakla birlikte, en büyük iki değirmen ise günde 300 ton kapasite
ile çalışmaktadır. Sırbistan tamamen ülke içinde kullanılmak
üzere yılda yaklaşık 2 milyon ton buğday üretmektedir. Zaman zaman Macaristan ve Avusturya’dan da kaliteli buğday
ithal edilmektedir. Sırbistan yılda 1,2 milyon ton buğdayı işlemden geçirmekte ve 860 bin ton un üretmektedir.
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Energy savings
in plant production

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

Tahıl üretiminde
enerji tasarrufu

T. Jokiniemi1, H. Mikkola1, H. Rossner2, L. Talgre2, E. Lauringson2, M. Hovi3, J. Ahokas1
Department of Agrotechnology, University of Helsinki,
Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Estonian University of Life Science,
3. Institute of Technology, Estonian University of Life Science,
1.
2.

“In grain drying alone with simple heat insulation a considerable saving can be achieved (10–30%).
Grain drying efficiencies can be further improved with better process control and fossil energy use can
easily be changed to renewable use. Grain drying heat insulation is the cheapest way to improve efficiency, the payback time is around three to five years depending on fuel price and insulation costs.”
“Sadece tahıl kurutmada, basit bir ısı yalıtımı ile ciddi anlamda tasarruf elde edilebilir ( % 10-30). Tahıl
kurutma etkinliği daha iyi bir süreç kontrolü ile daha da geliştirilebilir ve fosil enerji kullanımı kolayca
yenilenebilir kullanımla değiştirilebilir. Tahıl kurutma ısı yalıtımı etkinliği geliştirmenin en ucuz yoludur;
geriye ödeme süresi, benzin ücretleri ve yalıtım masraflarına bağlı olarak üç ile beş sene arasıdır.”
ABSTRACT
At the moment energy costs in agriculture are relatively
low compared to other costs. In 2010 energy costs were
10% of the total agricultural costs in Finland. However,
energy costs are expected to grow. The EU has made a
directive on Energy End-Use Efficiency and Energy Services, which claims that agriculture must save 9% of their
average energy consumption of the period 2001–2005.
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ÖZET
Günümüzde, tarım alanındaki enerji masrafları diğer
masraflarla karşılaştırıldığında göreceli olarak düşüktür.
2010 yılında enerji masrafları Finlandiya'daki toplam tarım masraflarının % 10'unu oluşturmaktaydı. Ancak enerji
masraflarının artması beklenmektedir. AB, Enerji Son Kullanım Etkinliği ve Enerji Hizmetleri hakkında hazırladığı Direktifle 2001-2005 arasında tarımın ortalama enerji tüke-
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The highest energy consumptions in plant production
originate from agro-chemicals (fertilizers, lime and pesticides). However, regarding energy statistics, energy consumption for agrochemicals is allocated to the industrial
sector. Chemicals are for this reason seen as indirect energy in agriculture.
Direct energy input in agriculture consists of fuels and
electricity. The most dominating direct energy input in
plant production is diesel and heating oil. Energy consumption can be easily decreased in plant production by
some 10–30%. For instance, 10–20% of energy can be
saved in grain drying by heat insulation. In machine operations the dominating factor in energy consumption is
the driver. With properly implemented maintenance and
adjustment and efficient driving habits, 10–30% savings
can be achieved.

timinde % 9 tasarruf yapması gerektiğini ileri sürmüştür.
Bitki üretiminde en yüksek enerji tüketimi tarım kimyasallarından (gübreler, kireç ve böcek zehirleri) kaynaklanmaktadır. Ancak, enerji istatistikleri açısından bakıldığında, tarım kimyasalları için enerji tüketimi sanayi sektörüne
tahsis edilmiştir. Kimyasallar bu nedenle tarımda dolaylı
enerji olarak görülmektedirler.
Tarımdaki doğrudan enerji girdisi yakıt ve elektriktir. Bitki üretimindeki en baskın doğrudan enerji girdisi dizel ve
ısıtıcı yağdır. Bitki üretiminde enerji tüketimi % 10-30 arasında kolayca azaltılabilir. Örneğin, ısı yalıtımı sayesinde
tahılların kurutulmasıyla % 10-20 oranında enerji tasarrufu
sağlanabilir. Makineyle yapılan faaliyetlerde enerji tüketimindeki baskın faktör sürücüdür. Düzgün bir biçimde uygulanan bakım, düzenleme ve etkin sürücülük yetenekleriyle, % 10-30 arası tasarruf elde edilebilir.

INTRODUCTION
GİRİŞ

The share of energy costs have increased during recent years. Fig. 1 shows the direct energy costs percentage share from the year 2000 to the preliminary figure
of the year 2011 (Maatalouden kokonaislaskenta). The
share of direct energy costs have doubled during the 11
year period. Because fossil energy resources are limited
and at the same time consumption has increased, the
fossil energy costs will be even higher in future. The fuel
consumption in agriculture is about 300 million liters in
Finland and in Estonia 100 million liters annually (Tietohaarukka 2011, Statistics Estonia).

Enerji masraflarının payı yakın zamanda artmıştır. Şekil
1 2000 yılından 2011 yılına dek doğrudan enerji masraflarının yüzdelik payını göstermektedir (Maatalouden kokonaislaskenta). 11 yıllık dönemde doğrudan enerji masraflarının payı iki katına çıkmıştır. Fosil enerji kaynakları sınırlı
olduğundan ve aynı zamanda tüketim de arttığından, gelecekte fosil enerji masrafları daha da yüksek olacaktır.
Tarımda yakıt tüketimi yıllık olarak Finlandiya'da 300 milyon litre, Estonya'da ise 100 milyon litredir (Tietohaarukka
2011, Statistics Estonia).

EU Energy Service Directive (EU 2006/32/EC) has stated that member states should save 9% of energy by the
year 2016 compared to the years 2001–2005. The energy saving is calculated from the total energy end use not
including shipping, aviation and industry, which are under
emission trading. The energy consumption in Finnish agriculture has been estimated to be 12 TWh (Maatilojen
energiaohjelman vuosiraportti, 2010). This
means that the saving should be about 1
TWh, which is about
100 million litres of
diesel oil.

AB Enerji Hizmeti Direktifi (EU 2006/32/EC), 2001-2005
yıllarıyla karşılaştırıldığında üye devletlerin 2016 yılı itibariyle % 9 enerji tasarrufu yapmaları gerektiğini belirtmiştir.
Enerji tasarrufu; sevkiyat, hava taşıma ve endüstri gibi
emisyon ticareti kapsamında olanlar hariç, toplam enerji
nihai kullanımından hesaplanır. Finlandiya'da tarım alanındaki enerji tüketimi yaklaşık olarak 12 TWh'dir (Maatilojen energiaohjelman
vuosiraportti, 2010).
Bu, tasarrufun yaklaşık olarak 100 milyon
litre dizel yakıta eşdeğer 1 TWh olması
gerektiğini gösterir.
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versity of Applied Sciences and Jyväskylä University of
Applied Sciences, have two EU funded energy projects
ongoing, and this article is a review on the findings of
these projects.

Üniversitesi ve Jyvaskyla Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
devam eden iki adet AB fonlu enerji projesi yürütmektedir
ve bu makale söz konusu projelerin bulgularının incelenmesidir.

Fig. 2 shows a typical direct energy use in conventional
barley production. The main direct energy consumption
in crop production accounts for tillage work, combine
harvesting and grain drying. Transport energy consumption depends on the field plot structure of the farms. If the
plots are far away from the farm center, then transport
fuel consumption is high. If indirect energy consumption
is also included, then production intensity usually determines the consumption of mineral fertilizer and fuel.
Studies have shown production and utilization of mineral fertilizers account for up to a third and to more than
half of the total energy used in agricultural production in
developed countries (Hülsbergen et al., 2001; Rathke et
al., 2002; Baali et al., 2005; Mikkola and Ahokas, 2009).
Leguminous and catch crops in the crop rotation enable
some savings from mineral nitrogen, which is the most
costly part of mineral fertilizers, but the effect depends
strongly on the weather conditions.

Şekil 2, geleneksel arpa üretiminde tipik doğrudan enerji kullanımını göstermektedir. Mahsul üretiminde doğrudan
enerji tüketiminde esas olarak toprağın işlenmesi, hasat
ve tahılların kurutulması başı çeker. Taşıma sırasındaki
enerji tüketimi çiftliklerin arazi yapısına göre değişir. Eğer
arazi çiftlik merkezinden uzaktaysa, taşıma yakıt tüketimi
yüksek olacaktır. Dolaylı enerji tüketimi de dahil edilirse,
üretim yoğunluğu mineral gübre ve yakıtın tüketimini de
belirler. Çalışmalar, mineral gübrelerin üretim ve kullanımının gelişmiş ülkelerdeki tarımsal üretimde kullanılan toplam enerjinin üçte biri ile yarısı arasına tekabül ettiğini göstermiştir (Hülsbergen v.d., 2001; Rathke v.d., 2002; Baali
v.d., 2005; Mikkola ve Ahokas, 2009). Mahsullerdeki baklagiller ve ara ürünler, mineral gübreler arasında en masraflısı olan mineral azotlardan tasarruf yapılmasını sağlar;
ama bunun etkisi daha çok hava koşullarına bağlıdır.

However, in field operations the driver plays the most
influential part. He decides how to adjust the implement,
which gear to use during the work and how he drives the
tractor or self-propelled working machine.
Fig. 3 shows a typical diesel engine performance
curves. The minimum specific fuel consumption is 204
g kWh -1. In order to utilize this, the engine power must
be about 90% of the nominal power and speed about
80% of nominal speed.
When the power need is
low, there can be quite
a difference in consumption depending on how
the driver uses the tractor. For instance, if 20%
of the nominal power is
needed, the consumption
can be between 230–400
g kWh -1. This is due to the
fact that at high engine
speed and low power
output the fuel power is
lost in engine friction and
engine gas exchange.
For low fuel consumption the old advice 'shift
up, throttle down' also
works for tractor diesel
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Ancak, saha operasyonlarından en etkili olan sürücüdür.
Sürücü uygulamayı nasıl ayarlayacağını, çalışma sırasında
hangi vitesi kullanacağını ve traktörü ya da kendinden yürür iş makinesini nasıl süreceğini kendisi belirler.
Şekil 3 tipik dizel motor performans eğrilerini gösterir.
Minimum spesifik benzin tüketimi 204 g kWh-1'dir. Bunu
kullanmak için, motor gücü nominal gücün % 90'ı, hızı da
nominal hızın % 80'i kadar olmalıdır. Güç ihtiyacı düşükse,
sürücünün traktörü nasıl kullandığına bağlı olarak tüketimde farklılık olabilir. Örneğin, nominal gücün % 20'sine
gerek varsa, tüketim 230–
400 g kWh-1 arasında olabilir. Bunun nedeni, yüksek motor hızı ve düşük
enerji çıktısında, yakıt gücünün motor sürtünmesi
ve motor gaz değişiminde
azalmasıdır.
Düşük yakıt tüketimi için
eski tavsiye olan "vites
yukarı hız aşağı" traktör
dizel motorları için de işe
yarar. Şekil 4 tırmıklama
sırasında yapılan bir test
örneğidir (Ahokas & Mikkola, 1986). Bu resimdeki
referans 5. vites ve tam
motor hızıdır. 6. vites ve
düşük motor hızı kullanıldığında, iş oranı ve traktör
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engines. Fig. 4 shows an example of a test done during
harrowing (Ahokas & Mikkola, 1986). The reference in
this picture is 5th gear and full engine speed. When 6th
gear and reduced engine speed was used, the work
rate and tractor speed was about the same as in 5th
gear, but fuel consumption was some 30% lower. It is
up to the driver how he drives the tractor. With proper
consumption meters, which show the consumption in
l ha -1, the driver could see the result easily. Consumption figures in l ha -1do not take into account the work
rate. The work rate and consumption in l ha -1 should be
combined to show l ha -1 figures. At the moment more
and more tractors and implements are equipped with
on board computers and ISOBUS (ISO 11783) communication protocol. In these tractors with stepless
CVT-transmission it is possible to program the tractor
to work in an energy efficient way.
In ploughing the plough adjustment also has an effect
on fuel consumption. Ahokas & Mikkola (1986) found that
plough inclination towards the ploughed soil increased
friction forces so that the total draft increased some 50%.
During the year 2000 the global cereal production depended on mineral fertilizers by 64% (Roostalu, 2008).
In Estonia the transitional period induced changes in fertilisation intensities. In 1992 the total available organic
fertilizers accounted for up to 7.0 mill t, while in 2010
the amount was 2.6 mill t. The use of mineral fertilizers
decreased until the turn of the century, and showed an
increasing trend thereafter. The amount of active substance of N/P2O5/K2O per fertilized area in 2000 was 82
kg ha-1 and increased up to 126 kg ha-1 by 2010. National
level analyses show negative plant nutrient balance of arable soils in Estonia (Astover, 2007).
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hızı 5. vitestekiyle aynıydı ama yakıt tüketimi % 30 oranında düşüktü. Traktörü nasıl sürdüğü sürücüye bağlıdır.
l ha-1 tüketimi gösteren düzgün tüketim ölçüm aletleriyle sürücü sonucu kolayca görebilir. l ha-1'deki tüketim
rakamları çalışma oranını hesaba katmazlar. l ha-1'deki
çalışma oranı ve tüketim l ha-1 rakamlarını gösterecek
şekilde birleştirilmelidir. Şu anda daha fazla sayıda traktör
ve tarım aleti pano bilgisayarlarla ve ISOBUS (ISO 11783)
iletişim protokolüyle donatılmaktadır. Kademesiz CVTaktarımlı bu traktörlerde, traktörü enerji açısından verimli
bir şekilde programlamak mümkündür.
Şekil 5 pullukla sürme derinliğinin etkisini göstermektedir. Sürme derinliği 20 cm.den az ise, tüketim 12-13 l ha1
'dır. 27 cm. çalışma derinliği ile tüketim 181 ha-1 olmuş
ve % 50 artmıştır (Ahokas & Mikkola, 1986). Pulluk ile sürerken, pulluğun ayarlanmasının da yakıt tüketimi üzerinde etkisi vardır. Ahokas & Mikkola (1986), sürülmüş olan
toprağa yönelik pulluk eğiminin, sürtünme gücünü arttırdığını ve toplam yükün % 50 arttığını ortaya koymuşlardır.
2000 yılında küresel tahıl üretimi % 64 oranında mineral
gübrelere dayalı olmuştur (Roostalu, 2008). Estonya'da
geçiş dönemi, gübreleme yoğunluklarına neden olmuştur.
1992 yılında toplam mevcut organik gübreler 7.0 milyon
ton iken, 2010 yılında bu miktar 2.6 milyon ton olmuştur. Mineral gübrelerin kullanımı yüzyılın başında azalmaya
başlamış olup, bu düşüş artmıştır. N/P205/K20 maddesinin gübrelenmiş bölgedeki miktarı 2000 yılında 82 kg ha-1
iken bu rakam 2010 yılında 126 kg ha-1 olmuştur. Ulusal
düzey analizleri Estonya'daki ekilebilir arazilerdeki negatif
bitki besin maddesi dengesini göstermektedir (Astover,
2007).
Finlandiya'da gübre kullanımı 1990 yılında en üst seviyedeyken, sonrasında düşmeye başlamıştır. 1995 yılında
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In Finland the fertilizer use has decreased
since 1990 when it was
at its highest. In 1995 the
terms for environmental
subsidies set limits to fertilizer use. The maximum
nitrogen and phosphorus
amounts depend on the
plant, soil type and region of the country. Subsidies are paid only for
those farms which use
fertilizers according to
the regulations. In 1990,
110 kg nitrogen was
used for one hectare and
in 2008/2009 the corresponding figure was 59.4
kg ha -1. The use of phosphorus has decreased during
the same time from 30 kg ha -1 to 4.7 kg ha -1. Potassium
use was 14.4 kg ha -1 during 2008/2009 When nitrogen,
phosphosurs and potassium are added together, 78.5
kg ha -1 was used in 2008/2009 overall. (Työryhmämuistio MMM 2009:1; Maatilatilastollinen vuosikirja 2010).

çevre
yardımlarıyla ilgili koşullar
gübre
kullanımı
için sınırlar belirlemiştir. Azami azot
ve fosfor miktarları bitki, toprak
türü ve bölgeye
bağlı olarak değişmektedir. Yardımlar, sadece bu
gübreleri
yönetmeliklere
uygun
biçimde kullanan
çiftliklere
ödenmektedir.
1990
yılında bir hektarda 110 kg.azot
kullanılmışken
2008/2009 yılında bu rakam 59.4 kg ha-1 olmuştur. Aynı
zaman dilimi içerisinde fosfor kullanımı da 30 kg ha-1'dan
4.7 kg ha-1'ya düşmüştür. Potasyum kullanımı 2008/2009
için 14.4 kg ha-1 idi. Azot, fosfor ve potasyum eklendiğinde 2008/2009 yılında genel olarak 78.5 g ha-1 kullanılmaktaydı. (Työryhmämuistio MMM 2009:1; Maatilatilastollinen
vuosikirja 2010).

MATERIALS AND METHODS
During the ENPOS project, tractor and grain drying
energy consumptions has been measured on several Estonian and Finnish farms. The tractor fuel consumption
was measured by bookkeeping and by simple data logging systems (Jokiniemi et al.,2012). These figures are
compared to figures measured on other farms and found
in literature.
Grain drying measurements were also done on several farms in Finland and Estonia. The energy consumption was measured with the method described by
Jokiniemi et al (2011). A comparative study was also
made with two identical grain dryers with and without
heat insulation.
Fertilizer use was studied mainly in Estonia. The results are based on the trials carried out during 2004 to
2010 growing seasons at the Department of Field Crop
Husbandry in Estonian University of Life Sciences (EMU),
Institute of Agricultural 90 and Environmental Sciences
(58°23N, 26°44E). The soil type of the experiment area
was sandy loam Stagnic Luvisol by WRB 1998 classification with low organic carbon content (1.1–1.2%), and
pHKCl (5.9).
The studied green manure crops were: a) legume
pure sowings (i) red clover (Trifolium pratense), (ii) lu-
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MATERYALLER VE YÖNTEMLER
ENPOS projesi sırasında, çeşitli Estonya ve Finlandiya
çiftliklerindeki traktör ve tahıl kurutma enerji tüketimleri
ölçülmüştür. Traktör yakıt tüketimi defter tutularak ve basit veri kayıt sistemleri kullanılarak ölçülmüştür (Jokiniemi
v.d., 2012). Bu rakamlar diğer çiftliklerde olan ve literatürde bulunan rakamlarla karşılaştırılmıştır.
Finlandiya ve Estonya'da çeşitli çiftliklerde tahıl kurutma ölçümleri de yapılmıştır. Enerji tüketimi Jokiniemi v.d.
(2011) tarafından açıklanmış olan yöntemle ölçülmüştür.
Isı yalıtımı olan ve olmayan iki birbirine benzer tahıl kurutucu ile karşılaştırmalı bir çalışma da yapılmıştır.
Gübre kullanımı temel olarak Estonya'da çalışılmıştır.
Sonuçlar Estonya Fen Bilimleri Üniversitesi, Tarım ve Çevre Bilimleri Enstitüsü (EMU) (58°23N, 26°44E) Arazi Mahsul Yetiştirme Bölümündeki 2004-2010 arası yapılan denemelere dayalıdır. Deney sahasındaki toprak türü kumlu
Stagnic Luvisol, WRB 1998 sınıflandırmasına göredir ve
düşük organik karbon içeriği (% 1.1-1.2) ile pHKCI (5.9)
bulunmaktadır.
Çalışma yapılan yeşil gübre mahsulleri: a) taneli ekimliler
(i) kırmızı yonca (Trifolium pratense), (ii) yonca (Medicago
sativa), (iii) melez yonca (Medicago media), (iv) gazal boynuzu (Lotus corniculatus), (v) bezelye (Pisum sativum), (vi)
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cerne (Medicago sativa), (iii) hybrid lucerne (Medicago
media), (iv) bird’s-foot trefoil (Lotus corniculatus), (v)
pea (Pisum sativum) (vi) melilotus (Melilotus albus); b)
spring barely with undersowings of (i) red clover, (ii) lucerne, (iii) hybrid lucerne, (iv) bird’s-foot trefoil, (v) pea,
(vi) westerwold ryegrass (Lolium multiflorum westerwoldicum Wittm) (vii) melilotus (Melilotus albus); c) spring
barley with dairy manure applied in autumn (60 Mg
ha–1); d) spring barley with mineral fertiliser rates (i) N0
– the control variant, (ii) N50, (iii) N 100. The effect of
legumes was studied on oats, spring- and winter wheat
during the first succeeding year and on barley during
the second succeeding year.

RESULTS AND DISCUSSION
Table 1 shows the results of fuel consumptions on
farms. When compared to the figures given by Mikkola &
Ahokas (2009), these figures are of the same magnitude
but in ploughing and combine harvesting the figures differ
considerably. Mikkola & Ahokas (2009) took the figures
mainly from central European measurements. Different
circumstances and yield levels is one reason for the differences in figures. Soil conditions and driving habits also
have an effect on this. The figures show that there can be
quite a difference in consumption figures and figures from
different circumstances are not always correct.
From table 1 we can also see that the production arrangement has effect on consumption. When hay making, baling and loader wagon are compared, the consumptions are quite different. By choosing the right
production system and machines, energy can be saved
during the work.
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sarı yonca (Melilotus albus); b) aşağıdakilerin az mahsulleri: (i) kırmızı yonca, (ii) yonca, (iii) melez yonca, (iv) gazal
boynuzu, (v) bezelye, (vi) westerwold ryegrass (Lolium
multiflorum westerwoldicum Wittm), (vii) yonca Melilotus
albus); c) sonbaharda uygulanan gübreli arpa (60 Mg ha-1)
ve d) mineral gübre oranlı arpa (i) NO- kontrol değişkeni,
(ii) N50 (iii) N 100 . Baklagillerin etkileri yulaflarda, ilkbahar ve
kış buğdayında takip eden ilk sene için çalışılmış ve ikinci
senede de arpa üzerinde çalışılmıştır.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Tablo 1 çiftliklerde yakıt tüketiminin sonuçlarını göstermektedir. Mikkola & Ahokas (2009) tarafından verilen
rakamlarla karşılaştırıldığında bu rakamlar aynı büyüklüktedir; ancak pullukla sürme ve kombine hasatta rakamlar
ciddi anlamda farklılık göstermektedir. Mikkola & Ahokas
(2009) rakamları temel olarak orta Avrupa ölçümlerinden
almışlardır. Rakamlardaki farklılıkların bir nedeni farklı
koşullar ve verim seviyeleridir. Toprak koşulları ve sürüş
alışkanlıklarının da bunun üstünde etkisi vardır. Rakamlar,
tüketimle ilgili rakamlarda ciddi farklılıklar olabileceğini ve
farklı koşulların rakamlarının her zaman doğru olmadığını
göstermektedir.
Tablo 1'de aynı zamanda üretim düzenlemesinin de tüketim üzerinde bir etkisi olduğunu görebiliyoruz. Saman
yapma, balyalama ve yük arabası karşılaştırıldığında tüketim miktarları oldukça farklıdır. Doğru üretim sistemi
ve makineler seçilerek, çalışma sırasında enerji tasarrufu
yapılabilir.
Tahıl kurutma en kötü durumlarda, saha operasyonlarında kullanıldığı kadar enerji tüketebilir. Kurutucular yıl bo-
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Grain drying can consume in worst cases as much energy as is used in the field operations altogether. Dryers
are used for only a few weeks during the year and for this
reason the investment must be kept low. However, grain
dryer efficiency can be increased with low investments.
Normally the dryer is not heat insulated and the pipes
and dryer intake surfaces have surface temperatures of
50–60°C, which cause some 300–500 w (m2)-1 heat loss.
Two identical dryers' energy consumption was measured
during normal drying operation. One of these was un-insulated and the other one had heat insulation on the inlet
ducts. With insulation the energy consumption could be
decreased some 10–30%. Fig. 6 shows an example of
grain dryer insulation.

yunca sadece bir kaç hafta kullanılabilirler ve bu nedenle
yatırım düşük tutulmalıdır. Ancak, düşük yatırımlarla tahıl
kurutucunun etkinliği arttırılabilir. Normal olarak kurutucu
ısı yalıtımlı değildir ve borular ile kurutucu ağız yüzeylerinin
yüzey sıcaklıkları 50–60°C olup, bu da 300–500 w (m2)-1
ısı kaybına neden olmaktadır. Birbirine benzeyen iki kurutucunun normal kurutma işlemi sırasındaki enerji tüketimleri ölçülmüştür. Bunlardan birisinde yalıtım yapılmamışken diğerinin emme borusunda ısı yalıtımı bulunmaktaydı.
Yalıtımla, enerji tüketimi % 10-30 arası azaltılabildi. Şekil
6, tahıl kurutucu yalıtımının bir örneğini göstermektedir.

High drying temperature improves drying energy efficiency. In fig. 7 a theoretical calculation is shown of this.
In batch dryers when the outlet temperature increases,
high drying temperature gives better efficiency, especially at the end of drying. The limits for drying temperature
depend on the use of grain. For seed production a low
temperature is needed to insure germination, but for feed
production high temperatures do not spoil the nutritional
value.

dir. Kesikli kurutucularda çıktı ısısı arttığında, daha yüksek
kurutma ısısı özellikle kurutmanın sonunda daha etkin sonuçlar vermektedir. Kurutma ısısı limitleri tahılın kullanımına bağlıdır. Tohum üretimi için, çimlenmeyi garantilemek
için düşük ısıya ihtiyaç vardır ama yem üretiminde yüksek
ısı olması beslenme değerine zarar vermez.

Grain dryer efficiencies could be improved further with
more advanced process control and with heat recovery
systems. The energy saving could be more than 50%,
but at the moment it is not economical (Ahokas & Koivisto, 1983). Renewable fuel can also be used in grain dryers. This does not improve energy efficiency, but reduces
plant production dependence on fossil energy.
Organic fertilizers play a central role in sustaining soil
fertility and crop productivity. In specialized crop farms
where the use of animal manure is limited, green manures
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Yüksek kurutma ısısı kurutma enerji etkinliğini geliştirir.
Şekil 7'de bunun teorik bir hesaplaması gösterilmekte-

Tahıl kurutucu etkinlikleri, daha gelişmiş süreç kontrolü
ve ısı kurtarma sistemleri ile daha da geliştirilebilir. Enerji
tasarrufu % 50'den fazla olabilir ama şu anda ekonomik
değildir (Ahokas & Koivisto, 1983). Tahıl kurutucularında
yenilenebilir yakıt da kullanılabilir. Bu enerji etkinliğini arttırmaz ama bitki korumanın fosil enerjiye bağlılığını azaltır.
Organik gübreler toprak üretkenliği ve ürün üretkenliğini sürdürmede merkezi bir rol oynarlar. Hayvan
gübresi kullanımının sınırlı olduğu uzmanlaşmış tahıl
çiftliklerinde yeşil gübreler diğer tahıllar için N arzını
geliştirmede en etkin rolü oynarlar (Thorup-Kristensen
v.d., 2003). Estonya iklim koşulları ve saf baklagil yeşil
gübre mahsuller üzerine yapılan çalışmalar; cinse, ha-
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provide the most effective way to improve
the N supply for succeeding crops (ThorupKristensen et al., 2003).
Studies in Estonian pedo-climatic conditions
with pure sowing leguminous green-manure
crops have shown high
total biomass N content (70–274 kg ha-1)
depending on the species, weather and the
year of harvesting (Talgre et al., 2009).
The effect of nitrogen
applied into soil by leguminous plants was assessed by the yield of the succeeding
crop compared to mineral nitrogen norm 100 kg ha-1. Undersowings with barley provides a significant increase in the N
supply for the succeeding crop without any yield loss of the
main product yield compared to the unfertilized variant (N0). If
100 kg of nitrogen is applied to the soil by leguminous plants,
the first year after effect gives a yield increase of 43%, second
and third year after effect accordingly 34 and 10% compared
to unfertilized plots. Twice higher nitrogen amount (200 kg
ha-1) applied to the soil by leguminous crops, which is realistic when pure sowings are used, gives an additional yield on
the first, second and third year accordingly of 86%, 68% and
20%. The first year yield increase is comparable with mineral
nitrogen norm 100 kg ha-1. The effect of nitrogen applied into
the soil with green manure on succeeding crops depends on
the C/N ratio of the applied organic matter and the time of application. Green manure with high nitrogen content should be
ploughed into the soil in spring, thereby decreasing the leaching potential of nitrogen and environmental pollution. The results of the trials in Estonia attest with spring ploughing, as the
efficiency of green manure is up to 600 kg ha–1 greater on
the yield of cereals grown as succeeding crops than with the
autumn ploughing-in of green manure (Talgre et al., 2009). By
substituting mineral N by legumes the energy saving during
first year succeeding crop can even be 100% depending on
the crop and year. The second year after effect is lower (35%),
but considerable. In plant production leguminous crops are
usually grown as under-sowings to the main crops. It is economically low cost demanding. Energy costs are done for
seed materials and sowing operation which can be considered about 0.3 GJ ha-1. Preparation of the field for pure sowings is about 1.4 GJ ha-1. Total energy costs in Enpos project
plant production case farms in Estonia were about 8 GJ ha-1
and fertilisation accounts ca 60% of total costs (Rossner et
al., 2012). The costs for seedbed preparation and sowing of
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vaya ve hasat yılına
bağlı olarak yüksek oranda toplam
biyokütle N içeriği
göstermişlerdir (70274 kg. ha -1) (Talgre
v.d., 2009).
Baklagiller
tarafından
toprağa
uygulanan azotun
etkileri, 100 kg a -1
mineral azot normuyla
karşılaştırıldığında
sonraki
mahsul verimi ile
değerlendirilmiştir.
Arpa ile ekim gübrelenmemiş
olan
değişkenle (N0) karşılaştırıldığında N arzında ciddi verim kaybı olmadan ciddi bir artış sunmuştur. Baklagil
bitkilerin olduğu toprağa 100 kg azot uygulanırsa, etki
sonrası gübrelenmemiş alanlarla karşılaştırıldığında ilk
sene % 43, ikinci yıl % 34 ve üçüncü yıl % 10 daha
fazla verim artışı görülmektedir. Baklagil bitkilerin olduğu toprağa iki kat azot uygulandığında (200 kg ha -1),
özellikle saf ekimler kullanıldığında daha gerçekçi olarak, birinci ikinci ve üçüncü senelerde sırasıyla % 86,
% 68 ve % 20 ek verim ortaya konmaktadır. İlk sene
verim artışı mineral azot normu 100 kg ha -1 ile karşılaştırılabilir. Yeşil gübreli toprağa uygulanan azotun sonraki mahsullere etkisi, uygulanan organik maddenin C/N
oranına ve uygulama zamanına bağlıdır. Yüksek azot
içerikli yeşil gübre ilkbaharda toprağa sürülmelidir, böylece azotun sıvılama potansiyeli ve çevre kirliliği riski
azaltılır. Estonya'da yapılan denemelerin sonuçları da
ilkbaharda sürüm yapmanın uygunluğunu ortaya koymuştur; yeşil gübrenin 600 kg ha–1 kadar olan etkinliği,
sonbaharda sürülen yeşil gübreye göre daha sonraki
mahsullerde daha fazla olmuştur (Talgre v.d., 2009). N
mineralini baklagillerle değiştirerek ilk sene ortaya çıkacak olan enerji tasarrufu, mahsule ve seneye bağlı
olarak % 100'e dek ulaşabilir. Etki sonrasında ikinci
sene bu oran daha düşüktür (% 35), ama yine de dikkate değer. Bitki üretiminde, baklagiller genelde ana
mahsulün altında ekilerek büyütülür. Ekonomik olarak
düşük masraflıdır. Tohum malzemeleri ve ekim işlemi
için enerji masrafları yapılmıştır, bu da 0.3 GJ ha–1 olarak ele alınabilir. Arazinin saf ekim için hazırlanması 1.4
GJ ha–1 civarındadır. Estonya'daki Enpos projesi bitki
üretim örnek çiftliklerinde bulunan toplam enerji masrafları 8 GJ ha–1 ve gübreleme de toplam masrafların
% 60'ı civarında olmuştur (Rossner v.d. 2012). Tohum
yatağı hazırlama ve baklagil bitkilerin ekimi masrafları
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leguminous plants were divided by two years as having the
main effect on succeeding crops. The complementary mineral nitrogen amounts by under-sown legumes (table 2) can
save energy 2–4 GJ ha-1 (25–60%) of total costs depending
on the year and succeeding crop. The effect of under-sowings on second year succeeding crop was 0.6–2.0 GJ ha-1
(10–25%) of total costs. Effect of pure sowings on the first
and second year succeeding crop can give savings accordingly of 3–5.3 (30–65%) GJ ha-1 and 1–2.2 GJ ha-1 (12–27%).
On a farm scale the energy savings depends on crop
rotation and the proportion of legumes in it and their
growing time. It should also be kept in mind that weather
conditions affect the green manure biomass yield to a
large extent.

CONCLUSION

iki seneye bölünmüş, ve bir sonraki sene mahsullerinde de ana etkiye sahip olmuştur. Az ekimli baklagillerin
(tablo 2) tamamlayıcısı mineral azot miktarları, o seneki ve bir sonraki sene mahsulüne bağlı olarak toplam
masrafların 2-4 GJ ha–1 (% 25-60) kadarında tasarruf
sağlayabilir. İkinci senedeki mahsulün alt ekimlerinin etkisi toplam masrafların 0.6-2.0 GJ ha–1 (% 10-25) olmuştur. Birnci ve ikinci sene mahsullerine saf ekimlerin
etkileri 3-5.3 (% 30-65) GJ ha–1 ve 1-2.2 GJ ha–1 (%
12-27) kadar tasarruf sağlayabilir.
Çiftlik ölçeğinde enerji tasarrufu mahsul rotasyonuna ve
bunun içindeki baklagil oranıyla büyüme sürelerine bağlıdır. Yine, hava koşullarının yeşil gübre biyokütle verimini
büyük ölçüde etkilediği unutulmamalıdır.

SONUÇ

In field work the easiest and most cost effective way to
save fuel is by educating the drivers. The driver affects
fuel consumption in the following ways:
• By choosing the optimum engine load (gear/engine speed)
• By choosing the right working speed
• By choosing the working depth
• By adjusting the machine correctly
• By maintaining the machine correctly
• By choosing the energy effective production methods.

Arazi çalışmasından yakıttan tasarruf etmenin en kolay
ve etkin yolu sürücüleri eğitmektir. Sürücü yakıt tüketimini
aşağıdaki şekillerde etkiler:
• Optimum motor yükünü seçerek (vites/ motor hızı)
• Doğru çalışma hızını seçerek
• Çalışma derinliğini seçerek
• Makineyi doğru biçimde düzenleyerek
• Makineye doğru biçimde bakarak
• Enerji etkinliğine sahip üretim yöntemlerini seçerek.

The driver can save energy by 10–30% depending on
the driving habits. This saving can be done without any
investment in proper education material. Modern tractors
have in many cases on-board computers. It is possible

Sürücü, sürme alışkanlıklarına bağlı olarak % 10-30
arası enerji tasarrufu sağlayabilir. Bu tasarruf uygun
eğitim materyallerine yatırım yapmadan bile başarılabilir. Modern traktörlerin çoğunun takılı bilgisayarları bu-
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lunmaktadır. Traktörleri,
özellikle
kademesiz
aktarımlar yoluyla enerji
açısından etkin bir
biçimde programlamak mümkündür.

to program the tractors to work energy
efficiently, especially
with stepless transmissions.
In grain drying alone
with simple heat insulation a considerable
saving can be achieved
(10–30%). Grain drying
efficiencies can be further improved with better process control and
fossil energy use can
easily be changed to
renewable use. Grain drying heat insulation is the cheapest
way to improve efficiency, the payback time is around three
to five years depending on fuel price and insulation costs.
Fertilizer use and indirect energy consumption can be
reduced by using leguminous crops. In addition these
play a central role in sustaining soil fertility and crop productivity. Under-sowings of leguminous crops (red clover
and melilotus) can save energy on first and second year
succeeding crops accordingly of 25–60% and 10– 25%
of total costs. Energy saving effect of pure sowings was
13–65% and 12–25% respectively. During the first succeeding year leguminous may cover 100% of fertilizers
energy costs. However, weather conditions affect the
green manure biomass yield to a large extent and for this
reason the leguminous plants nutrient binding effect can´t
be considered as a guaranteed saving option.
The fuel consumption in agriculture in Estonia and Finland combined is about 400 million litres. A 10% saving,
which is quite realistic, means 40 million litres annually.
With this fuel amount about 15,000 small houses could
be heated annually.

Sadece tahıl kurutmada, basit bir ısı
yalıtımı ile ciddi anlamda tasarruf elde
edilebilir ( % 10-30).
Tahıl kurutma etkinliği daha iyi bir süreç
kontrolü ile daha da
geliştirilebilir ve fosil enerji kullanımı kolayca yenilenebilir
kullanımla değiştirilebilir. Tahıl kurutma ısı yalıtımı etkinliği geliştirmenin en ucuz yoludur; geriye ödeme süresi,
benzin ücretleri ve yalıtım masraflarına bağlı olarak üç ile
beş sene arasıdır.
Gübre kullanımı ve dolaylı enerji tüketimi baklagiller
kullanarak azaltılabilir. Bunlar aynı zamanda toprak
üretkenliği ve ürün üretkenliğini sürdürmede merkezi
bir rol oynarlar. Baklagillerin alt ekimleri (kırmızı yonca
ve yonca) birinci ve ikinci sene mahsüllerinde toplam
masrafların % 25-60 ve % 10-25'i kadar bir tasarruf
sağlayabilir. Saf ekimlerin enerji tasarrufu etkisi sırasıyla
% 13-65 ve % 12-25 olmuştur. İlk sene baklagiller gübrelerin enerji masraflarının % 100'ünü kapsayabilir. Ancak iklim koşulları yeşil gübre biyokütle verimini yüksek
miktarda etkileyebilir ve bu nedenle baklagil bitkilerin
besleyici etkisi garantili bir tasarruf seçeneği olarak ele
alınamaz.
Estonya ve Finlandiya'da tarımdaki yakıt tüketimi toplamda 400 milyon litredir. Gerçekçi olan % 10 oranında
tasarruf yıllık olarak 40 milyon litredir. Bu yakıt miktarıyla
yılda yaklaşık 15.000 küçük ev ısıtılabilir.
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