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Kasım- Aralık 2021 sayısını yayımlarken, 2022’ye yöne-
lik bir yazı için biraz erken olabilir. Genelde bu tip yazılar 
Aralık ya da Ocak sayısında yazılır ancak ben FEFANA İle-
tişim Müdürü Chiara Bellone de Grecis ile Feed & Addi-
tive Magazine için gerçekleştirdiğimiz söyleşiden de ilham 
alarak biraz erken davrandım.

Malum, küresel hayvancılık endüstrisinin gündemi son 
derece yoğun. Belki de bugüne kadar hiç olmadığı kadar...  
Bu gündemde antibiyotiksiz üretim, sürdürülebilirlik, ve-
rimlilik, çevresel ayak izi, karbon emisyonları, alternatif 
proteinler, yem güvenliği, gıda güvenliği ve hayvan refa-
hı gibi son derece dikkat çekici ve hayati birçok konu yer 
alıyor. Her bir konu başlığı bir soruyu temsil ediyor ve 
endüstri temsilcileri, her bir sorunun cevabı için yüzlerce 
farklı araştırma yapıyor, alternatifler geliştirmeye yoğun-
laşıyor...  

Peki 2022’de endüstrinin ana gündemi, bu konulardan 
hangileri olacak? Bütün bu konu başlıklarının merkezinde 
yer alan yem katkı maddeleri endüstrisi, “Nasıl?” sorusuna 
cevap verebilecek çözümler sunuyor mu? 

Endüstrinin yoğun olarak üzerinde çalıştığı konu başlık-
ları, bize yukarıdaki tüm başlıkların 2022’de de gündemi-
mizdeki yegane konular olacağını söylüyor zaten. Ancak 
özellikle iki konunun öne çıkacağını tahmin ediyorum. 
Bunlardan ilki hayvansal üretimde karbon ayak izini ya da 
daha geniş bir ifadeyle çevresel ayak izini düşürmek olacak-

tır. Zira iklim değişikliğiyle mücadelenin ne kadar önemli 
olduğu, özellikle son birkaç yılda çok daha iyi anlaşıldı. 
Konunun artık her yerde daha fazla gündeme gelmesi, 
tartışılması da zaten bunun göstergesi. Özellikle Avrupa 
Birliği’nin 2050’ye kadar sıfır karbon taahhüdü ve bunun-
la ilgili yayınlayacağı yasalar, başta metan salınımı olmak 
üzere sera gazı emisyonlarına önemli bir katkısı olduğu 
düşünülen hayvancılık endüstrini de 2022’de yoğun bir 
şekilde etkileyecektir.

Bir diğer önemli gündem konusu da elbette “Sürdürüle-
bilirlik”... Aslında sürdürülebilirlik, yukarıda bahsettiğim 
her bir gündem maddesini kapsayan çok geniş bir yaklaşı-
mı temsil ediyor. Çevresel ayak izinden verimliliğe, antibi-
yotiksiz üretimden alternatif proteinlere, yem güvenliğin-
den hayvan refahına kadar her bir konu, “Sürdürülebilir 
üretim”e geçiş için birer anahtar niteliğinde... Zira artan 
bir dünya nüfusu, artan beslenme ihtiyacı ve buna karşı-
lık iklim değişikliğinin de etkisiyle daha riskli hale gelen 
sınırlı kaynaklar...  

Neyi, neden ve nasıl kullanacağımızı ve kullandığımızda 
sonuçlarının neler olacağını iyi araştırmak zorunda kala-
cağımız yıllara doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Yem katkı 
endüstrisi, araştırmaları ve geliştirdiği çözümleriyle umarız 
ki tüm bu konularda endüstriye rehberlik etmeye devam 
edecek...

İyi okumalar... 
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Akdeniz Entegre’den evcil hayvan mamasına 
10 milyon Euro’luk yatırım
Akdeniz Entegre, 10 milyon Euro yatırımla yaş kedi-köpek maması için tesis 
kuruyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kabaali, “Et konservesinde, 
ihracatta üç yılda 30 ülkeye ulaştıysak, yaş mama grubunda çok daha fazlasına 
ulaşabileceğimize inanıyorum.” dedi.

Antakya Organize Sanayi 
Bölgesi’nde ürettiği tavuk 

eti konservesini 33 ülkeye ihraç 
eden Akdeniz Entegre, kedi-kö-
pek yaş maması yatırımına baş-
ladı. Dünya Gazetesi’nden Eray 
ŞEN’in haberine göre; şirket, 10 
milyon Euro yatırımla, Antakya 
OSB’de 62 bin metrekare alanda 
yeni tesis kuruyor. Yapılacak üre-
tim 2022 sonunda tüketici ile bu-
luşacak. Bugüne kadar yüzde 100 
ihracata çalışan Akdeniz Entegre, 
kedi-köpek yaş maması ile hem 
iç, hem dış pazarda yer alacak. 
Şirket, tavuk konservesi ile ulaş-
tığı yıllık 10 milyon dolarlık ih-
racatını, kedi-köpek yaş mamaları 
ile 25 milyon dolara yükseltmeyi 
hedefliyor.

Akdeniz Entegre Yönetim Ku-
rulu Başkanı Tahsin Kabaali, 
2018 yılında başladıkları et kon-
servesi sektöründe, beş kıtada 
33 ülkeye ulaştıklarını söyledi. 
Konserve işini genişletmek sure-
tiyle yeni bir yatırım için adım 
attıklarını açıklayan Kabaali, 
“Yaş mamada hedefimiz Avrupa 
ve Amerika” diye konuştu. Tür-
kiye’nin bu alanda hızla geliştiği-
ni, pandemi ile beraber ithalatın 
arttığını ifade eden Kabaali, 2020 
sonu itibariyle yaş mama grubun-
da ithalatın 100 milyon Euro’ya 
yaklaştığını bildirdi. “Bu ürünleri 
hem ikame edip hem de ihracata 
sunmak istiyoruz” diyen Kabaali, 
şöyle devam etti: “Et konserve-
sinde üç yılda ihracatta 30 ülkeye 

ulaştıysak, yaş mama grubunda 
çok daha fazlasına ulaşabilece-
ğimize inanıyorum. İhracatta üç 
yılın sonunda en az 75 ülkeyi he-
defliyoruz. Şirketimizi Turquality 
destek sürecine hazırlıyoruz.”

Aksaray’da küçükbaş hayvancılık için 
dikkat çekici yatırım

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Valilik Top-
lantı Salonu'nda düzenlenen proje ruhsatlan-

dırma toplantısının ardından, Aksaray Belediye Baş-
kanı Evren Dinçer, Tarım İl Müdürü Bülent Saklav,  
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Mahmut Aktürk, yatırımcı Koyuncu Grup Otomo-

tiv ve Hayvancılık Grup Başkanı Kerim Oflaz ile 
yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin ve Avru-
pa'nın en büyük küçükbaş hayvan yetiştirme tesisini 
Aksaray’ın Eskil ilçesine kuracaklarını duyurdu.

Aksaray için çok önemli bir projeye imza attıklarını 
anlatan Aydoğdu, "Proje bittiğinde maliyeti yaklaşık 

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük küçükbaş 
hayvan işletmesinin Aksaray’a kurulacağını duyurdu. Koyuncu Grup 
öncülüğünde 200 milyon liralık yatırımla kurulacak tesiste, 25 bin küçükbaş 
hayvan yetiştirilecek.

Tahsin Kabaali
Akdeniz Entegre 

Yönetim Kurulu Başkanı
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Metro Türkiye’nin raflarındaki tüm yumurtalar 
%100 kafessiz olacak

Sürdürülebilirlik ilkesi çer-
çevesinde çalışmalarını sür-

düren Metro Türkiye, doğaya ve 
hayvan haklarına karşı saygılı 
duruşuyla standartların ötesinde 
uygulamalar geliştirmeye devam 
ederek sağlıklı ve güvenli hayvan-
sal gıdaları müşterilerine sunu-
yor. Bu kapsamda tüm hayvanlar 
için refah kriterlerine önem veren 
Metro Türkiye, kafessiz yumurta 
çalışmalarına dikkat çekti.

Hayvan refahı ve kafessiz yu-
murta konusundaki çalışmaları 
hakkında bilgi veren Metro Tür-
kiye Kalite Güvence Grup Mü-
dürü Tülay Özel, “Metro Türkiye 
olarak hayvanların daha iyi ko-
şullarda yetişmesini, hayvan refa-

hını gözeterek üretim yapılması-
nı destekliyoruz. Müşterilerimize 
sağlıklı ve güvenli hayvansal gıda 
ürünleri sunarken doğaya ve hay-
van haklarına saygıyı işimizin 
bir parçası olarak görüyoruz. Bu 
kapsamda Metro Türkiye olarak 
2023 yılı sonuna kadar Metro 
Chef markalı yumurtalarımızın, 
2025 yılı itibarıyla da raflarımız-
daki tüm yumurtaların kafessiz 
olmasını taahhüt ediyoruz. Tür-
kiye’de bu taahhütte bulunan 
ilk ve tek perakende şirketiyiz. 
Bu amaca ulaşmak için hayvan 
refahı konusunda standartların 
ötesinde uygulamalar geliştir-
meye devam ediyoruz. Sektörün 
önemli bir oyuncusu olarak, sa-

tın alma gücümüzü tedarikçile-
rimizi ve sektörü dönüştürmek 
üzere kullanıyoruz. Hayvan re-
fahı konusunda tedarikçilere 
her yıl eğitimler veriyor, gerekli 
denetimleri bağımsız akredite 
kuruluşa bağlı uzman denetçiler 
tarafından çiftliklerde gerçekleş-
tiriyoruz. Bu denetimlerde yasal 
ve hayvan refahı kriterleri, tavuk 
başına düşen yeterli alanlar, fol-
luk, tünek, yemlik suluk gibi de-
taylar, hayvanların sağlık planla-
rı, kümesin hijyenik şartları gibi 
birçok konu titizlikle inceleni-
yor. Metro Türkiye olarak sadece 
bu incelemelerden geçen tavuk 
ve yumurta ürünlerimize rafları-
mızda yer veriyoruz.” dedi.

Hayvan refahı yaklaşımı doğrultusunda standartların ötesinde uygulamalar 
geliştirmeye devam eden Metro Türkiye, 2025 yılı itibariyle raflarındaki tüm 
yumurtaların %100 kafessiz olmasını taahhüt ediyor.

200 milyon lirayı bulacak, 100 kişiyi de istihdam 
edeceğiz. Proje kapsamında 25 bin küçükbaş hayvan 
yetiştirilecek. Küçükbaş hayvancılık alanında tek ka-
lemde yapılmış en büyük yatırımlardan biri. Bu yatı-
rım, Aksaray'da küçükbaş hayvancılık noktasında bir 
çığır açacak. İç piyasa ve çevre şehirlerdeki küçükbaş 
hayvancılığı da hareketlenecek. Projede 72 ağıl, 6 sa-
ğım evi, 29 yem deposuyla birlikte idare binaları ola-
cak. 96 dönüm üzerine tesisimiz kurulacak. Vatana, 
millete hayırlı uğurlu olsun."

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’de yaptığı 
açıklamada Eskil ilçe OSB’ye yapılacak ilk yatırım 
olacak işletmenin hayvancılık sektörüne önemli bir 
ivme kazandıracağını belirterek yatırımın hayırlı ol-
ması dileğinde bulundu.

Koyuncu Grup Otomotiv ve Hayvancılık Grup 
Başkanı Kerim Oflaz ise Türkiye'nin en büyüğü 

olacak çiftliği, Eskil ilçesine kuracaklarını belirtti. 
Proje bittiğinde 12 bini sağılabilir toplam 25 bin 
küçükbaşa ulaşacaklarını aktaran Oflaz, kendilerine 
destek olanlara teşekkür etti.

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut 
Aktürk de yapılacak yatırım için ihtiyaç duyulacak 
küçükbaş hayvanların iç piyasadan temini sağlamayı 
amaçladıklarını belirtti.
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Kolostrum yönetimi buzağıların ilk günlerinde 
hayati önem taşıyor
Doğumdan hemen sonra salgılanmaya başlayan ve ağız sütü olarak ifade edilen 
kolostrum, zengin besin, yüksek kuru madde ve bağışıklık sistemini destekleyen 
immunoglobulinler içeriği sayesinde buzağıların doğumdan sonra alması 
gereken mucizevi bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor. Trouw Nutrition Türkiye 
CMR Ülke Müdürü ve B2F Satış Direktörü Tanzer Kılcıoğlu, yaptığı açıklamada 
buzağılarda kolostrumun önemini anlattı.

Kolostrum insanlarda oldu-
ğu gibi hayvanlarda da ya-

şamın ilk günlerinde sağlıklı bü-
yüme ve gelişim açısından hayati 
önem taşıyor. Buzağıların hayata 
sağlıklı bir başlangıç yapabilme-
leri için bol miktarda kaliteli ko-
lostrum ile beslenerek bağışıklık 
kazanmaları gerekiyor. Metabolik 
potansiyeli artıran kolostrum, pa-
tojenlere karşı antikorsuz doğan 
buzağılara doğal bir antikor oluş-
turarak hastalıklara karşı kalkan 
görevi görüyor. Trouw Nutrition 
Türkiye CMR Ülke Müdürü ve 
B2F Satış Direktörü Tanzer Kıl-
cıoğlu, kolostrumun buzağı sağ-
lığı açısından faydalarını açıkladı. 

Diğer memelilere kıyasla düşük 
bir enerji rezervi ile doğan buza-
ğıların doğumdan hemen sonra 
sağlanan kolostrum ile yüksek 
enerji ve protein aldıklarını ifade 
eden Tanzer Kılcıoğlu, “Kolost-
rum, buzağıların yaşamlarının 
ilk günlerinde bağırsak içerisinde 
birikmiş olan mekanyumun atıl-
masına katkı sağlar. Ayrıca sağlık-
lı bir bağırsak sistemi geliştirmek 
için hormonlar, büyüme faktörleri 
ve insülin gibi hayati bileşenleri 
içerir.” dedi.Buzağıların sindirim 
sistemlerinin immünoglobulin-
lerden en verimli şekilde faydala-

nabilmeleri için doğumu takiben 
bir ila iki saat içinde, kolostrum 
ile beslenmesi gerektiğini belir-
ten Kılcıoğlu, sözlerine şöyle de-
vam etti; “Buzağılar, doğumdan 
sonra ilk 12 saat içerisinde iki ila 
üç besleme uygulanarak, doğum 
ağırlıklarının en az yüzde15'i ka-
dar kolostrum ile beslenmelidir. 
Örneğin, 40 kg'lık bir buzağı do-
ğumdan sonra 12 saat içerisinde 
minimum 6 litre kolostrum tüket-

melidir. Kolostrum 37-39 derece 
vücut sıcaklığında olmalıdır. Bu 
sıcaklık, buzağının vücut ısısını 
korumasını sağlarken aynı zaman-
da sindirim sistemini destekler.”

Trouw Nutrition, LifeStart kon-
septi ile çiftlik hayvanlarının erken 
dönem beslenme ve üretim perfor-
mansını bilimsel ve sürdürülebilir 
yöntemlerle geliştirmeyi amaçlı-
yor. LifeStart konseptinin önemli 
bir parçasını oluşturan kolostrum 
yönetimi kapsamında geliştirdik-
leri ürünlerle optimum süt per-
formansı hedeflediklerini belir-
ten Kılcıoğlu, “Trouw Nutrition 
olarak global pazarda kolostrum 
kalitesini zenginleştiren ürünler 
geliştiriyoruz. Bu ürünlerimiz çift-
lik kolostrumunun hiç olmadığı 
durumlarda yerine kullanmak veya 
kalitesi yetersiz olduğunda des-
teklemek için kullanılıyor. Yakın 
zamanda Türkiye pazarına da ko-
lostrum ürünlerimizi sunmayı he-
defliyoruz.” şeklinde konuştu.

Tanzer Kılcıoğlu
Trouw Nutrition Türkiye 

CMR Ülke Müdürü
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Kartal Kimya ve BASF, BalanGut® lansmanı için 
yem sektörü temsilcileriyle buluştu
Hayvan sağlığı ve yem katkı maddeleri sektörünün iki önemli markası Kartal 
Kimya ve BASF, hayvanlarda bağırsak sağlığının korunmasına yönelik bir ürün 
olan BalanGut®’un lansmanı için yem ve hayvancılık sektörünün temsilcileriyle 
İstanbul Crowne Plaza Asia’da bir araya geldi.

Hayvan sağlığı ve yem katkıları alanında Tür-
kiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olan 

Kartal Kimya ve dünyanın lider kimya şirketlerin-
den BASF, 11-12 Kasım tarihleri arasında BalanGut® 
ürün lansmanı için yem ve hayvancılık sektörünün 
temsilcileriyle İstanbul Crowne Plaza Asia’da bu-
luştu. İki günlük etkinliğin birinci gününde bağır-
sak sağlığına yönelik avantajlarıyla ön plana çıkan 
BalanGut® ürünü hakkında bilgiler aktarıldı. Hay-
vanlarda bağırsak sağlığının korunmasını sağlayan 
ve sürdürülebilir hayvan refahı için dengeleyici bir 
ürün niteliğinde olan BalanGut®, yenilikçi ürün bi-
leşimi ve antibakteriyel etkisi sayesinde performans 
artırıcı özelliğiyle de öne çıkıyor.

BASF’nin bağırsak sağlığı konusuna giriş ürünü olan 
BalanGut®, bir organik asit değil, kısa ve orta zincirli 
yağ asitlerinin mono-, di- ve tri-gliseridlerinin karışımı 
niteliğinde. Organik asitlerin aksine pH’ya bağımlı ol-
mayan BalanGut®, kolay kullanımı, aşındırıcı ve uçu-
cu olmayan özellikleri ve aynı zamanda ısıya dayanıklı-
lığıyla dikkat çekiyor. Sindirim sistemini dengeleyerek 
kanatlı, balık ve karides üretiminde bağırsak sağlığını 
destekleyen ürün, hayvan sağlığını ve refahını koruya-
rak optimum gelişimi hedef alıyor. 

ÜRETİM MALİYETİ VE İŞLETME 
KARLILIĞANA BALANGUT KATKISI
Hayvan sağlığı, üretim ve işletme karlılığının 

anahtar noktalarından biri. BalanGut® da hayvan-
ların dayanıklılığını arttırarak ve yaşama gücünü 
destekleyerek hayvan sağlığına katkıda bulunuyor. 
Üreticiler BalanGut® sayesinde daha fazla nihai ürün 
elde ederek daha ekonomik bir yetiştiricilik yapma 
imkanı buluyor. 

Kartal Kimya & BASF’nin BalanGut® lansman et-
kinliğinin ikinci gününde katılımcılar Kartal Kimya 
fabrika alanında ağırlandı. Sektör temsilcileri yakla-
şık iki saatlik program kapsamında Kartal Kimya’nın 
fabrikasını ve laboratuvarlarını gezerek ürünler hak-
kında bilgi aldı.
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Devenish, MENA bölgesindeki varlığını 
yeni bir atamayla güçlendiriyor
Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin önde gelen yem katkı maddeleri tedarikçilerinden 
Yem-Vit’le ortaklık kuran ve şirketin yüzde 50 hissesini satın alan Devenish, 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki varlığını güçlendirmeye yeni bir 
atamayla devam ediyor. Firma kanatlı hastalıkları ve beslenmesinde uzman bir 
isim olan Whad Fayed’i bölgenin Kanatlı Besleme Ürün Müdürü olarak atadığını 
açıkladı.

Önde gelen tarımsal teknoloji şirketlerin-
den Devenish, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 

(MENA) bölgesindeki varlığını Whad Fayed ile güç-
lendiriyor. Kanatlı hastalıkları ve beslenmesinde uz-
man bir isim olan Fayed, MENA 
bölgesinde Devenish’in Kanatlı 
Besleme Ürün Müdürü olarak 
görev yapacak. 

2017 yılında Türkiye’nin önde 
gelen premiks üreticilerinden 
biri olan Yem-Vit ile ortaklık ku-
rarak şirketin yüzde 50 hissesini 
satın alan Devenish, Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika’da, bölge müdü-
rü Dr. Fuad Saleh tarafından yö-
netilen ve bölge müdürü Nihat 
Öztürk tarafından desteklenen 
güçlü bir varlığa sahip. Mısır’da 
bulunan Whad, bu güçlü ekibin 
bir parçası olarak MENA bölge-
sinde kanatlı hayvan beslemesi-
nin gelişimine öncülük etmek-
ten ve Türkiye, Mısır ve Suudi 
Arabistan genelinde satışları artırmaktan sorumlu 
olacak.

Atama hakkında konuşan Devenish International 
Genel Müdürü Ian Atterbury, şunları söyledi: “Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika, büyük büyüme potansiyeli-
ne sahip önemli bir pazar. Son beş yılda, yenilikçi 
beslenme çözümlerimiz için sağlam bir müşteri ta-
banı oluşturduğumuzdan dolayı bölgedeki işlerimiz 
gücüne güç kattı. Whad’a, ekibe hoş geldin demek-
ten mutluluk duyuyorum. 

Kanatlı hastalıkları ve beslenmesinde geçmişi olan, 

uluslararası ticarette MBA ve Mısır’da yem katkı 
maddeleri satışında 12 yıldan fazla deneyim sahibi 
olan Whad, müşterilerimizi desteklemeye ve bölge-
deki ekibimizi güçlendirmeye yardımcı olacak zengin 

bir sektör bilgisini ve uzmanlığını 
da beraberinde getiriyor.”

Kanatlı Besleme Ürün Müdü-
rü Whad Fayed ise yeni göreviyle 
ilgili şunları dile getirdi: "Deve-
nish, Orta Doğu ve Kuzey Afri-
ka’da büyük saygı görüyor. Ayrı-
ca yenilikçi araştırmalar yapma 
ve kanatlı sektörüne yüksek kali-
teli beslenme çözümleri sağlama 
konusunda çok iyi bir geçmişe 
sahip. Bu, büyüyen bir ulusla-
rarası ekibin parçası olmak için 
harika bir fırsat. Bölgedeki işleri 
daha da büyütmek için şirketteki 
meslektaşlarımla birlikte çalış-
mayı dört gözle bekliyorum.”

Devenish International, son 
zamanlardaki atamalarla fark-

lı coğrafi bölgelerde büyümeye devam ediyor. Bu 
atamalar arasında Avustralya Bölge Müdürü Russell 
Trainor, Sahra Altı Afrika Teknik Danışmanı Lean-
ne Jordaan ve Sahra Altı Afrika Teknik Danışmanı 
Amelia du Preez de yer alıyor. 

Merkezi Birleşik Krallık’ta bulunan Devenish, 
çevre, hayvan ve insan sağlığı çözümlerinin lider 
sağlayıcısı olarak tanınıyor. Ayrıca, tüketicilerin gü-
venli ve besleyici gıdaya yönelik artan talebine yanıt 
olarak gıda zinciri boyunca performansı ve refahı ar-
tırmada önemli bir oyuncu konumunda bulunuyor.

Whad Fayed 
Kanatlı Besleme Ürün Müdürü

Devenish - MENA
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Kayseri Ticaret Borsası’nın 
(KTB) Orta Anadolu Kal-

kınma Ajansı’nın desteğiyle kur-
duğu Et ve Et Ürünleri Ar-Ge 
İstasyonu TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla 
hizmete açıldı. Kayseri'nin Ko-
casinan ilçesi Karpuzatan Mevki-
indeki faaliyet gösterecek olan la-
boratuvarda, et ve et ürünlerinin 
fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolo-
jik analizleri yapılacak.

Açılışın ardından KTB'de dü-
zenlenen Kayseri Müşterek Oda 
- Borsa Toplantısı'na katılan Hi-
sarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada 
şunları dile getirdi: “Burada mem-
nuniyetle şahit oldum ki; Kayseri 
Ticaret Borsamız, şehrimize değer 

katacak her işin, her yatırımın pe-
şinde oldu ve hayata geçmesini sağ-
ladı. İç Anadolu'nun en modern 
canlı hayvan borsasını ve pazar 
yerini kurmaya başladı. Kalkınma 
ajansından temin ettiği destekle, et 
ürünlerine yönelik ar-ge istasyonu 
projesini hazırladı. Faaliyete geçir-
diği gıda ve toprak laboratuvarıyla, 
üreticimizin ürün verimini artırdı. 
Hayata geçirdiği e-ticaret sitesiyle, 

yerel firmalarımıza ve kendi ürün-
lerimize destek oldu. Sizlere daha 
iyi hizmet vermek üzere, ülkemizin 
en kapsamlı ticaret borsası kam-
püsünü kurmayı hedefledi. Üyele-
rimize verdikleri hizmeti devamlı 
geliştiren ve daha kaliteli hale geti-
ren bu çalışma vizyonundan dolayı 
borsamızı ve değerli başkanı sayın 
Recep Bağlamış kardeşimi yürek-
ten kutluyorum.”

Kayseri Ticaret Borsası Et ve Et Ürünleri 
Ar-Ge İstasyonu açıldı
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın 
desteği ile kurulan Et ve Et Ürünleri Ar-Ge İstasyonu’nun açılışı, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Güvenli yem güvenli gıda anlamına geliyor

Hızla artan dünya nüfusu-
nun hayvansal besin ihti-

yacını güvenilir ve sürdürülebilir 
bir şekilde karşılamak için hay-
vancılık sektörüne büyük görev 
düşüyor. Doğru hayvan besleme-
nin ilk adımı olan yem güvenli-
ğini sağlayabilmekse dikkat edil-
mesi gereken noktaların başında 
geliyor. Yem üreticileri bu konu-
da ellerinden geleni yapsalar da 

sektörü zorlayan pek çok konu ve 
doğru bilinen pek çok yanlış bu-
lunuyor. Dünyanın hayvan besle-
me uzmanı Trouw Nutrition, 100 
yıllık global tecrübesiyle hayata 
geçirdiği inovatif ürün ve çözüm-
leri sayesinde hayvanların sağlık-
lı gelişimine ve ülkemizin besin 
zinciri kalitesine katkıda bulun-
mak için var gücüyle çalışıyor. 
“Çiftlikten sofraya” bakış açısıyla 

hareket eden şirket, yem güven-
liğini artıracak ürün ve çözümler 
geliştirmenin yanında bu konuda 
sektördeki bilincin artmasını da 
hedefliyor.

Yem güvenliğini sağlayabilme-
nin pek çok aşaması olduğunu 
söyleyen Trouw Nutrition Türki-
ye Kanatlı Teknik Müdürü Gül-
süm Koyuncu, “Yem güvenliği, 
hayvan sağlığı ve performansının 

Trouw Nutrition Türkiye Kanatlı Teknik Müdürü Gülsüm Koyuncu, gıda üretiminin 
önemli basamaklarından biri olan yem güvenliğinin sağlanabilmesi için organik asit 
karışımlarının çok önemli bir rolü olduğuna değiniyor.
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yanı sıra insan sağlığı açısından 
da çok önemli bir konu. Bu ko-
nuya özenle eğilmek, güvenli yem 
ve gıda üretimini devam etmesi 
gereken bütüncül bir süreç olarak 
görmek gerekiyor. Bu anlamda 
güvenli gıda üretimi için güvenli 
yem üretiminin kesintisiz bir şe-
kilde sağlanması, ham maddenin 
kabulü, depolanması, işlenmesi 
ve sevki sırasında hassasiyetle ko-
runması önem taşıyor. Yem üre-
timi aşamasındaki ısıl işlem uy-
gulamaları, güvenli yem üretimi 
için etkin adımlardan biri olarak 
öne çıksa da rekontaminasyon 
riski göz önüne alındığında ye-
tersiz kalabiliyor. Ayrıca miko-

toksinler üzerinde ne yazık ki tek 
başına etkili olamıyor.  Artan tü-
ketici bilincinin de etkisiyle daha 
fazla ülkede üretimde antibiyotik 
kullanımına getirilen kısıtlama-
lar, hayvan yemi ve bileşenlerini 
kontaminasyondan korumak için 
sürekli uygulanabilir yaklaşımları 
çok daha gerekli hale getiriyor. 
Geçmişte yem güvenliği bileşeni 
olarak kullanılan Formaldehit’in 
insan sağlığı, hayvan performansı 
ve bağırsak mikroflorası üzerin-
deki olumsuz etkilerinin kanıt-
lanması sonucu yasaklanmasının 
ardından yem üreticileri esnekliği 
ve yeniliği destekleyen, hayvan 
performansını iyileştiren alter-

natifler arıyor. Bu durumda öne 
çıkan çözümse organik asit karı-
şımları oluyor.” dedi.

Gülsüm Koyuncu
Trouw Nutrition Türkiye 
Kanatlı Teknik Müdürü

Taban Gıda tahıl ticareti ağını yeni yatırımıyla 
genişletiyor

Dünya çapında ticaret yapan ve stratejisini de 
bu yönde oluşturan Vivalon Grup Şirketi Ta-

ban Gıda, 9 milyon dolar yatırımla alınan yeni gemi 
sayesinde Güney Amerika, Akdeniz ülkeleri ve Batı 
Afrika sahilleri öncelikli olmak üzere ticaret ağını 
genişletmeyi hedefliyor. Japon yapımı Handymax 
42.648 DWT’lik gemi ile ticaret gerçekleştirecek 
marka, ana ürün grubu olan tahıl grubu, yem ham 
maddeleri ve yağlı tohumların ticaretine dahil ürün-
ler öncelikli olmakla birlikte, piyasa koşullarına göre 
diğer ürün gruplarını da taşımayı planlıyor. 

Dünyada ticaret yapan büyük şirketlere bakıldı-
ğında büyümeleri esnasında gemi sahibi olmaktan 
kaçamadıklarının görüldüğünü belirten Taban Gıda 
CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu “Sektörde yükselen 
navlun piyasasını gider olarak kontrol edebilmek 
ve bunu gelir kalemine dönüştürüp ticareti denge-
lemek, stratejik ve olması gereken bir karar haline 

geldi. Biz de bu yatırımımızla, taşıma maliyetlerini 
kontrol altına alma gerekliliği önem arz eden tran-
sit ticaret pazarında söz sahibi olmayı ve pazardaki 
hacmimizi artırma stratejimize daha hızlı ulaşmayı 
hedeflemekteyiz.” dedi.

Taban Gıda CEO’su Hacıhaliloğlu, “Navlun pi-
yasaları yön değiştirecek olsa dahi, faaliyet alanımız 
dolayısı ile kendi yüklerimiz olduğu için bu durumu 
tolere edebilecek avantaja sahibiz” şeklinde konuştu.

Dünyanın farklı pazarlarından buğday başta olmak üzere tahıl, yem grubu ve 
yağlı tohum tedariki yapan Taban Gıda’nın bünyesinde yer aldığı Vivalon AG, 9 
milyon dolar yatırımla 42.648 DWT'lik kuru yük gemisi satın aldı.
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Tire’de 60 milyonluk yatırımla kurulan et entegre 
tesisi açıldı
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık alanında önemli üretim bölgelerinden biri 
olan İzmir’in Tire ilçesinde 60 milyon TL’lik yatırımla kurulan et entegre tesisi, 
geçtiğimiz günlerde törenle hizmete açıldı.

Tarım ve hayvancılıkta hem Türkiye’nin 
hem de Ege Bölgesi’nin önemli merkez-

lerinden biri olan İzmir Tire’de Uzunay Et ta-
rafından toplam 60 milyon TL’lik bir yatırımla 
kurulan Tire Gökçen Mezbahası, yapılan törenle 
hizmete açıldı. 7 yıllık çalışmanın sonunda yapı-
mı tamamlanan yeni ve modern et entegre tesisi, 
bölgenin ihtiyacına cevap vermeye hazır. Konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada tesisin önemli bir eksik-

Hektaş, pet mama üretim tesisi kuruyor
Oyak Gıda Tarım Hayvancılık şirketlerinden Hektaş, Balıkesir’de yıllık kapasitesi 
50 bin ton olan pet mama üretim tesisi kuruyor. Şirket, tesis yatırımını 2022 
yılının ikinci çeyreği içinde tamamlamayı planlıyor.

Türkiye’de akıllı tarımın 
öncüsü Hektaş, geçen yıl 

hayvan sağlığı alanında gerçekleş-
tirdiği önemli yatırımların ardın-
dan, şimdi de 1,7 milyar TL’lik 
pet mama pazarı için stratejik bir 
adım daha atıyor. Şirketin bü-
yüme stratejileri doğrultusunda 
Balıkesir’in Manyas ilçesi Kızıksa 
köyünde 40 bin 336 m2 alan için-
de pet mama üretim tesisi kurmak 
için çalışmalara başlayan Hektaş, 
ilk etapta yıllık 50 bin ton pet 
mama üretmeyi hedefliyor. 

Hektaş, 2020 yılında hayvancı-
lık alanında global vizyonu ve ih-
racat atağına katkı sağlamak adı-
na veteriner tıbbi ürünler üreten 
Arma İlaç’ı bünyesine katmıştı. 
Hayvan sağlığının yanı sıra Tür-
kiye’de ve dünyada günden güne 

büyüyen pet mama ve evcil hay-
van bakım ürünleri pazarında da 
önemli yatırım ve iş birliklerine 
imza atmaya devam eden Hektaş, 
Balıkesir’de kuracağı yıllık 50 bin 
ton kapasiteli üretim tesisi için 
de çalışmalara başladı. Tesis için 
gerekli olan makine, ekipman, in-
şaat ve benzeri işlemler için anlaş-
maları gerçekleştiren Hektaş, ya-

tırımın 2022 yılının ikinci çeyreği 
içinde tamamlanmasını planlıyor.

Arma ilaç ile “Tek Sağlık, Tek 
Arma” mottosunu benimseyerek 
hayvan sağlığı alanındaki çalışma-
larını hızlandıran ve veteriner tıbbi 
ürün portföyünü zenginleştirmeye 
odaklanan Hektaş, üreticilere daha 
ulaşılabilir fiyatlarla dünya standart-
larında ürünler sunmayı amaçlıyor.
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Su bitkilerinden hayvan yemi üretmek için 
proje başlatıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, deniz ve göllerde bulunan ve makrofit olarak 
isimlendirilen su bitkilerinin yem ve gübre olarak kullanılmasına yönelik çalışma 
başlattı. Pilot bölge seçilen Eğirdir Gölü’nde yapılacak pilot çalışmada verim elde 
edilmesi durumunda proje tüm ülkede yaygınlaştırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 
deniz ve göllerde su yü-

zeyinde ve suyun altında yetişen 
“makrofit” adlı bitkileri yeme 
dönüştürmek için çalışma başlat-
tı. İlk olarak Isparta’daki Eğirdir 
Gölü üzerindeki makrofitlerin 
büyük ve küçükbaş hayvan ye-
mine dönüştürülmesi için bir 
pilot çalışma yapılacak. Buradan 
alınan sonuçlara göre, uygulama 
yurt geneline de yayılacak. Pro-
je kapsamında deniz ve göllerde 
özel alanlar oluşturularak yetiş-
tirilecek makrofitler sayesinde, 
suyun tasarruflu kullanılması da 
sağlanacak.

Projeni duyurusunu geçtiği-
miz günlerde Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli gerçek-
leştirmişti. Bakan Pakdemirli, 
TBMM’deki Müsilaj Komisyo-
nu’nda yaptığı açıklamada, şun-
ları aktarmıştı: “Denizlerde ve 

göllerde bulunan makrofitlerin 
yem ve gübre olarak kullanılma-
sına yönelik bir çalışma başlattık. 
Mesela Eğirdir Gölü’nde Isparta 
Uygulamalı Bilimler Üniversite-
si ile beraber çalışmaya başladık. 
Su ürünleri ve ziraat fakültele-
riyle bir arada yaşıyoruz. Biz, 
toprak üzerinde tarım yapıyoruz, 
ürün topluyoruz. Aslında deniz-
lerde de yapılabilecek çok şey 
var. Bizim zararlı gördüğümüz, 
bazen bir yere faydalı olabilir. 
Bunların üzerinde çalışmaları 
sürdürüyoruz.” 

Çalışmanın üretime desteğinin 
yanı sıra ekolojik anlamda da 
Türkiye’ye önemli katkılar sun-
ması hedefleniyor. Özellikle yem 
üretimi için harcanan suyun önü-
ne geçilerek ciddi bir su tasarrufu 
sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca 
hayvan yemi için ekilen tarlala-
rın da başka ürünlere açılması ve 

böylece tarımsal üretimin artırıl-
ması planlanıyor. 

Makrofit sulak alanlar, sığ göl-
ler ve akarsu kenarlarında su için-
de, su çevresinde, su altında veya 
üstünde büyüyen sucul bitkileri 
içine alıyor. Makrofitler, çiçekli 
damarlı bitkilerin yanı sıra, Cha-
ra, Nitella gibi bazı algleri, sucul 
ciğerotlarını, yosunları ve eğrelti 
otlarını da kapsıyor.

liği giderdiğini söyleyen Tire Gökçen Mezbahası 
Kurucusu Ayhan Uzunay, Ege Bölgesi’nin besici-
lik anlamında en önemli ilçelerinden olan Selçuk, 
Bayındır, Tire ve Ödemiş’in ortasında bulunan 
Gökçen’e bu tesisi kazandırmaktan dolayı mutlu 
olduklarını ifade etti. 

Tire’de besiciliğin son derece önemli olduğunu 
ancak besicilerin hayvanlarının kesimi için çok uzak 
yerlere gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Ay-
han Uzunay, 60 milyon TL’lik bir yatırımla, 2 bin 
metrekare kapalı alana kurulan Gökçen Mezbaha-

sı’nı son derece modern bir tesis olarak inşa edildi-
ğine dikkat çekti. 

Günlük 99 büyükbaş ya da 1485 küçükbaş ke-
sim kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Uzunay, 
“Bir büyükbaşın kesimi 15 küçükbaşın kesimine 
eşdeğerdir. Bu anlamda bir günde 1485 küçükbaş 
kesebiliyoruz. Büyükbaş kesimi yapacağımız zaman 
ise günlük 99 büyükbaş kapasitemiz var. İleriki yıl-
larda ihtiyaca göre bu kapasitemizi 300 büyük başa 
çıkarabilecek şekilde tesisimizi projelendirerek ha-
yata geçirdik” dedi. 
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Skretting’den balık larvaları için doğal besleme: 
GEMMA Neo

Doğadan ilham alan Skret-
ting, geleneksel yem bile-

şenlerine olan bağımlılığı azaltacak 
bir kuluçkahane besini olan GEM-
MA NEO'yu piyasaya sürdü. 

Skretting LifeStart  Global  Ürün 
Müdürü  Eamonn  O'Brien, ürün 
hakkında şu bilgileri veriyor: “Do-
ğal hayatta deniz larvaları farklı 
protein profillerine sahip farklı 
besin kaynaklarından oluşan bir 
karışımla beslenir. Bu çözümle, bu 
içgüdüsel beslenme davranışlarını 
faydalı ham maddelerin çeşitlendi-
rilmesiyle türettik ve larvaların çok 
çekici bulduğu son derece istikrarlı 
bir besin ortaya çıkardık.” 

En yeni teknoloji olan hücresel 
kaplama yöntemini kullanarak kla-
sik balık yağı bazlı larva yemlerin-
de yaşanan yağ sızma güçlüğünü 
aşmak için yemdeki omega-3 yağ 

asitlerinin üretime vakumla ilave 
edilmesi yöntemini kullanmadık-
larını söyleyen Eamonn  O'Brien, 
hücresel kaplama yönteminin ayrı-
ca yem parçacıklarının daha uzun 
süre bozulmadan kalmasını sağla-
yarak sistemlerin korunmasını ko-
laylaştırdığını ve üzerine yüklenen 
yükü azalttığını söyledi. 

Bu teknoloji sayesinde, GEMMA 
Neo’nun kullanılmasının kuluç-
kahane tanklarının çok daha temiz 

kalmasını sağladığını ve besin çok 
yavaş çözündüğü için su kalitesi üze-
rinde de hemen hiç olumsuz etkisi 
bulunmadığını dile getiren Skretting 
Deniz Balıkları ve Sıcak Su Türleri 
Pazarlama Müdürü Leiner Lache ise 
sözlerine şöyle devam etti: “GEM-
MA Neo, suyun yüzeyinde çok hızlı 
yayılarak daha uzun süre su yüzeyin-
de durur ve zamanla aşağı inmeye 
başlayarak yavru balıkların besine 
çok daha kolay ulaşmasını sağlar."

Balık larvalarını beslemek için doğal bir yaklaşım sunmayı hedefleyen Skretting, 
geleneksel yem bileşenlerine bağımlılığı azaltan ve performans sunan yeni 
kuluçkahane diyeti GEMMA Neo'yu piyasaya sürdü.

Gıda ve beyaz et sektörünün önde gelen şir-
ketlerinden Banvit BRF’in İnsan Kaynakları 

Direktörlüğü’ne Gökçen Aslan Özşar atandı.
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans 

eğitimini tamamlayan Özşar, iş yaşamına 2005 yı-
lında Pirelli’de başladı. 15 yıl boyunca Procter&-
Gamble İnsan Kaynakları departmanında farklı 
görevler aldı. Son olarak aynı şirketin Gebze Fab-
rikası’nda İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalı-
şıyordu.

Gökçen Aslan Özşar, farklı organizasyonlarda in-
san kaynakları iş ortağı olarak çalışmanın yanı sıra 
strateji belirleme, çalışan bağlılığı, organizasyon di-
zaynı ve kurum kültürü alanlarında pek çok projeye 
liderlik etti. 2015 yılında Gestalt Koçluk programı-
nı tamamlayan Özşar, çeşitlilik ve dahil etme alan-
larında kurum eğitimleri verdi.

Gökçen Aslan Özşar, yeni görevinde Banvit 
BRF’in hedeflerine ulaşmasında önemli bir görev 
üstlenecek.

Banvit BRF üst yönetimine yeni atama



Optimal bir bağırsak dengesini sağlamak ve 
oksidatif stresin etkisini azaltmak için

DOĞAL ÇÖZÜM

YUMURTA 
KALİTESİNİ ARTIRIR

DAHA İYİ BİR KEMİK 
YAPISI İÇİN KATKI SAĞLAR

YUMURTLAMA DÖNEMİNİN 
DEVAMLILIĞINI OPTIMIZE EDER

KULUÇKALIK YUMURTA MİKTARINI
EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIR

Organik gıdalarda kullanılabilir Kalite sertifikaları

Daha fazla bilgi için lütfen teknik
 departmanımızla iletişime geçin:

emre.ehouman@phosphea.com
www.phosphea.com

https://www.phosphea.com/
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TÜSEDAD: 
“Üretim risk altında, çiftçi üretmek istemiyor!”
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), yaptığı basın 
açıklamasında gittikçe zorlaşan üretim şartlarına ve süt/yem paritesine dikkat 
çekti. 

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Derneği (TÜSEDAD), Türkiye’de süt ve et 

sektöründe üretim istikrarının sekteye uğradığına 
işaret etti. Üretimde istikrarın esas olduğunu vur-
gulayan TÜSEDAD yönetimi, bunun sağlanması 
için süt/yem paritesine riayet edilmesi gerektiğine 
dikkat çekti.

“Bıçak kemiğe dayandı, üretim risk altında, çiftçi 
üretmek istemiyor!” başlığıyla yapılan basın duyu-
rusunda şunlara yer verildi: “Tüm dünya ve ülke-
mizde pandemi süresince, gıdanın önemi nedeniy-

le tüm zorluklara rağmen tarımsal üretim ve gıda 
üretimi devam etmek zorundadır. Sektör bazında 
yaptığımız analizler, süt ve et sektöründe üretim 
istikrarının sekteye uğradığına işaret etmektedir ve 
dolayısıyla artan enerji fiyatları, navlun fiyatları, 
gübre fiyatlarının dünyanın önde gelen ülkeleri ta-
rafından sübvanse edilerek kontrol altına alındığı 
gözlemleniyor. Türk Lirasının değer kaybı ve faiz 
oranlarının artışı, ağırlıklı ithal ham madde fiyat-
larının öngörülebilirliğini ortadan kaldırmıştır. 
Üretimde istikrar esastır, bunun sağlanması için 

AgriVision 2021’de geleceğin tarım ve hayvan 
besleme yöntemleri masaya yatırıldı
“Yemden Gıdaya Endüstrisi” küresel konferansı AgriVision, Nutreco ve çatısı 
altındaki hayvan besleme şirketi Trouw Nutrition’ın sponsorluğunda düzenlendi.

Tarım ve gıda endüstrisi 
oyuncularını ve değişim ya-

ratıcılarını 2000 yılından bu yana 
bir araya getiren AgriVision küresel 
konferansı, bu yıl tarihinde ilk kez 
sanal olarak düzenlendi. “Gelecek 
Önemlidir” temasıyla hayata geçen 
etkinlikte; gezegenin sürdürülebilir 
olması ve gelecek nesillerin sağlıklı 
gelişimi için önümüzdeki 10 yıllık 
periyotta yapılması gerekenler ma-
saya yatırıldı.

100 yılı aşkın deneyimi ışığında 
“Geleceği Besleme” misyonu çer-
çevesinde çalışan Nutreco ve çatı-
sı altında faaliyet gösteren hayvan 
besleme şirketi Trouw Nutriti-
on’ın sponsorluğunda gerçekleşen 

AgriVision 2021’de; 2050 ve son-
rasında dünya nüfusunun sürdü-
rülebilir bir şekilde beslenebilmesi 
için şimdiden harekete geçilmesi, 
değer zincirinin her aşamasında 
dönüştürücü ve iş birlikçi olu-
narak değişimin hızlandırılması 
gerektiğinin altı çizildi. Etkinlik 
programı üç başlık altında toplan-
dı: Anlamak başlığı altında, sür-
dürülebilir tarım ticareti ve sağlık 
konusunda konuşmalar yer aldı. 
Deneyim başlığı, katılımcıların 
döngüsel gıda sistemleri ve hassas 
besleme için çözümler keşfetme-
sine olanak sağladı. Etki başlığı 
kapsamında, geleceğin çiftliğinde 
sanal ustalık sınıfları düzenlendi. 

89 ülkeden 22 konuşmacının yer 
aldığı etkinliğe; gıda ve tarım işlet-
melerindeki yönetim kurulu dü-
zeyindeki yöneticiler, etkili kamu 
görevlileri ve STK temsilcileri, ge-
lecek vaat eden yeni girişimler ile 
ünlü akademisyenleri kapsayan 2 
binden fazla kişi katılım gösterdi.
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süt/yem paritesine riayet edilmelidir. Hammadde 
girdi maliyetlerini kontrol etmeksizin salt süt ve 
et fiyatlarını regüle ederek üretimin sürdürülmesi 
mümkün değildir.”

“ÜRETİCİ SÜT İNEKLERİNİ 
KESİME GÖNDERMEKTEDİR”
Üreticinin eline geçen çiğ süt fiyatının 3,90 TL/

LT’nin altında,  karkas et fiyatının 52,00 TL/KG’ın 
altında olmaması, süt priminin de 0,40 TL/LT ol-
ması gerektiğini belirten TÜSEDAD yönetimi, 
“Mevcut durum da gösteriyor ki dayanacak gücü 
kalmayan üretici süt ineklerini kesime göndermek-
tedir.” açıklamasında bulundu.

Aydan aya artan maliyetlere dikkat çeken TÜ-
SEDAD, istikrarlı et ve süt üretimi için yapılması 
gerekenleri şöyle sıraladı: “Fiyatlamanın, süt/yem 
paritesi bazlı yapılıp, çiğ süt destekleme priminin 
de bu paritenin dışında bırakılması gerekmektedir. 
Kendini terk edilmiş hisseden süt üreticisine, 01 
Temmuz-31 Aralık dönemi için 0,20 kuruşa dü-

şürülmüş olan Çiğ Süt Destekleme priminin, ilgili 
dönemler için acilen 0,40 kuruşa çıkarılması, ayrıca 
süt/yem paritesinin desteklemeler hariç ilk etapta 
1,3 seviyesine sabitlenmesi, 2022 yılı itibariyle ise 
paritenin 1,5 seviyesine çıkartılması istikrarlı et ve 
süt üretiminin olmazsa olmazıdır. Bu formül doğ-
rultusunda 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçer-
li olacak şekilde Çiğ Süt Referans Fiyatının, 3,90 
TL/LT açıklanmasını bekliyoruz. Çiğ Süt Tavsiye 
fiyatının 2 ayda bir süt/yem paritesine göre güncel-
lenmesi talebimizdir.”

agrimprove.com

LATE FINISHER PERFORMANCE

Ambitine®

• Resilience to late finishing stress
• Superior growth in the last weeks before market
• Optimized production cost

https://agrimprove.com/
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GİRİŞ
Yumurta tavuğu, üretim döngüsü boyunca 

farklı fizyolojik, çevresel veya beslenme kaynaklı stres 
unsurlarına maruz kalır. Yumurta tavuğu, kendini sa-
vunmak için endojen veya eksojen antioksidanlarına 
sahiptir (yem yoluyla elde edilir). Antioksidan eksik-
liği ile farklı metabolik veya inflamatuar sorunlar ara-
sında güçlü korelasyonlar tespit edilmiştir. Oksidatif 
stres adı verilen bu eksiklik, bağırsak mukozasının 
zayıflamasına, bağırsak mikrobiyota dengesinin de-
ğişmesine ve yumurta kalitesinin bozulmasına neden 
olan oksidatif fenomenlerinin (lipid peroksidasyonu, 
proteinlerin oksidasyonu...) artışıyla ilişkilidir. Bu 
denemenin amacı, CalseaGrow'un (1kg/t) yumurta 
tavuğu antioksidan rezervi ve yumurta kalitesi üze-
rindeki etkisini belirlemektir.

MALZEME VE YÖNTEM
• 10 hafta boyunca 68 ila 79 haftalık aralığında top-

lam 574 yumurta tavuğu barındırıldı (12 tavuk/kafes).
• 12 tekrarlama ile 2 tedavide rastgele dağıtıldı
- T1 (Kontrol): Bazal bir rasyon
- T2 (CalseaGrow): Bazal bir rasyon + CalseaGrow 

(1 ton yeme 1 kg) 
• Antioksidan rezervlerinin parametresi izlendi: 74 

ve 78 haftalıkken alınan kandan RESEDA testi
• Yumurta kalite parametreleri izlendi: Vitelline 

membran sertliği ve Haugh birimi 78 haftalıkken 
hesaplandı.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Araştırmalar, yumurtalık oksidatif stresinin yaşla 

birlikte arttığını ve antioksidas-
yonla ilgili genlerin ekspresyon se-
viyelerinin azaldığını göstermiştir 
(Liu ve diğerleri, 2020). Yumurta 
tavuklarının antioksidan kapasite-
si KRL ve/veya RESEDA testi ile 
ölçülebilir. KRL testi, yarı hemo-
liz süresini (T1/2) ölçerek bir kan 
örneğinin dolaşımdaki antiradikal 
savunmasının etkinliğini değer-

lendirir. Bu, numunenin %50'sinin oksidasyonu ile 
hemolize olabilmek için gereken süredir. T1/2 değe-
ri ne kadar yüksek ise, oksidasyonu yavaşlatan anti-
oksidanların savunması o kadar güçlüdür. RESEDA 
testi, KRL testine çok yakın bir testtir. Tek farklılık 
ise hücrelerde bulunan antioksidan rezervlerinin sa-
lınmasına izin vermesidir (Prost, 2013). Depolanan 
antioksidanlar, bu test sırasında farklı enzimlerin ek-
lenmesiyle salınır: Glukozidaz (R1 rezervleri için), 
Sülfataz (R2 rezervleri için) ve Glukuronidaz (R3 
rezervleri için).

CalseaGrow, yumurta tavuğunda esas olarak R1 ve 
R3 rezervlerinde yarı hemoliz süresini (T1/2) arttırır 
(bkz. Grafik 1). Bu, oksidasyona karşı daha iyi bir 
direnç anlamına gelir ve CalseaGrow'un yumurta ta-
vuğu hücrelerinde depolanan doğal antioksidanları 
sağlama kapasitesi ile açıklanabilir.

Serbest radikaller, oksidatif stres sırasında, lipid pe-
roksidasyonu ve protein oksidasyonu gibi hücre hasar-
larından sorumludur. Lipidlerden oluşan vitellin zarı, 
yumurta kalitesi ve embriyo gelişimi ile ilgili temel 
parametrelerden biridir (bkz. Şekil 1). CalseaGrow, 
78 haftalıkken bu membran sertliğinde %2,4'lük 
önemli bir gelişme sağlar (bkz. Grafik 2). Bu da kırıl-
maya karşı daha iyi bir direnç anlamına gelir. Bu ve-
riyi, kırma fabrikaları (yumurta akı / yumurta sarısını 
ayrımı) ve kuluçkahaneler için (embriyonun gelişimi-
ni kolaylaştıran ve böylece kuluçka oranını artıran iyi 
beyaz / sarı ayrımı sağlar) önemli bir veridir.

Yumurta kalitesi ve tazeliği ile ilgili bir diğer önem-
li parametre de Haugh Birimidir. Bu birim, protein-
ler açısından zengin olan albüminin (yumurta akı) 

CalseaGrow'un yumurta tavuğu antioksidan rezervi 
ve yumurta kalitesine etkisi (2019)

Grafik 1. Yarım 
hemoliz süresi 
(RESEDA testi)
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kalınlığını ölçer. CalseaGrow takviyesi ile Haugh 
birimi %3,1 gibi önemli bir oranda artırılarak, 78 
haftalıkken daha yüksek bir yumurta sınıflandırma 
kalitesi elde edilir (bkz. Şekil 2).

SONUÇ: CalseaGrow’un antioksidan özellikleri 
sayesinde yumurta sarısının ve akının yapısı 
iyileştirilebilir ve bu sayede üretimin son haftalarına 
kadar daha iyi bir yumurta kalitesi sağlanabilir.

Groupe Roullier'in yan kurulu-
şu olan Phosphea, hayvan besleme 
endüstrisindeki 40 yıllık tecrübesi 
sayesinde, müşterilerin zorluklarını 
karşılayan mineral bazlı çözümler ge-
liştirmekte ve sunmaktadır.

Phosphea'nın 7 fabrikası (2'si Fran-
sa'da, 2'si İspanya'da, 1'i Sırbistan'da 
ve 2'si Tunus'ta), pazarların merkezinde 
450 çalışandan oluşan bir işgücüne sa-
hiptir. 2020 yılında 100'den fazla ülke-
de 300 milyon Euro ciro elde etmiştir.

Phosphea, makro-minerallere daya-
lı üç ürün yelpazesi sunmaktadır:

• Temel ham maddelerden oluşan 
Esansiyel Grubu: Kalsiyum fosfatlar, 
kalsiyum karbonat, sodyum bikarbo-
nat, üre ve tuz.

• Her türün ihtiyaçlarına göre uyar-
lanmış yenilikçi ve katma değerli ham 
maddelerden oluşan Performans Gru-
bu: MAP, Neophos, Mag26, Calsea-
Powder, MCP Fine

• Hayvan yemi sektörünün en bü-

yük zorluklarını aşmak için yenilikçi 
doğal içerikler sunmaya odaklanan 
Evolüsyon Grubu: CalseaGrow.

Phosphea, bu geniş ürün portfö-
yü ve 5 ana bölgeye (Amerika, Afri-
ka-Orta Doğu, Avrupa, Güney Asya 
ve Güney Doğu Asya) yayılmış satış 
ve teknik ekip ağı sayesinde, müşte-
rilerinin ihtiyaçlarını karşılar ve faa-
liyetlerini güvence altına almak, opti-
mize etmek ve geliştirme konusunda 
onları yerel olarak destekler.

HAYVAN BESLEMEDE MİNERALLERİN UZMANI

Daha fazla bilgi için bizimle temas kurabilirsiniz:
Pazar Sorumlusu: 
Emre Ehouman -  emre.ehouman@phosphea.com

Distribütör : 
İlker Yılmaz - ilker.yilmaz@viafeed.net

Grafik 2. 78. haftada Vitellin membran sertliği Resim 1. Yumurta yapısının temsili

Grafik 3. 
78 haftada 
Haugh birimi
(HU = 100 log (H – 1.7 
EW0,37 + 7.57); EW: 
Yumurta Ağırlığı; 
H: Kalın albüminin 
yüksekliği)

Resim 2. 
Haugh birime 
göre yumurta 
sınıflandırması 
(piyasadan 23093 
yumurta için Haugh 
Birimleri; DET6500)

mailto:emre.ehouman%40phosphea.com?subject=
mailto:ilker.yilmaz%40viafeed.net?subject=
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YEM FABRİKALARINDA

K A L İ T E  KO N T R O L 
VE LABORATUVAR EKİPMANLARI
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Örnekleme: pelet üretiminde 
hayati bir kontrol
Mohamed MAMMERI, PhD
Phileo by Lesaffre

Yem üretiminde kalite kontrol ve NIR 
teknolojilerinin kullanımı
Murat Bekar
PerkinElmer, Inc

“Müşteri memnuniyetinin 
sağlanmasında kalite kontrol esastır”
Julien Guillory
ADM Premiks Bölümü
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YEM ÜRETİMİNDE 
KALİTE KONTROL VE NIR 
TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI

“Tüm yem değirmencilerinin ya kendi laboratuvarı vardır ya da numuneleri 
harici bir laboratuvara gönderir. Bir NIR cihazı, yıllık üretimi en az 50.000 
ton olan tüm yem değirmencileri için çok iyi bir yatırımdır ve daha küçük 

tesisler için de iyi bir yatırım olabilir. Bir NIR cihazı ile, üretilen her bir bitmiş 
yem partisinin yanı sıra gelen her bir ham madde partisini analiz etmek 

mümkündür. Bu işlem, ıslak kimya analizi ile mümkün olmaz.”

Yem değirmenleri; tahıl, tahıl yan ürünleri, 
yağlı tohum küspesi, amino asitler, vitaminler 

ve bazı katkı maddeleri gibi ham maddeleri karıştı-
rır. Karışıma her elementi doğru oranlarda eklemek, 
yüksek kaliteli ve kârlı bir ürün elde etmenin anah-
tarıdır. Ekleme işlemi, bileşimlerini bulmak için ana 
ham maddeleri analiz ederek yapılır. Bu da en verim-
li karışımın hesaplanmasını, yani endüstride bilinen 
adıyla “En Düşük Maliyetli Formülasyonun” hesap-
lanmasını mümkün kılar.

YEM HAM MADDELERİNDE 
KALİTE KONTROL KRİTERLERİ
Yem, farklı yöntemlerle kendi içinde türlere ayrıla-

bilir. Örneğin, hedef hayvan kategorilerine göre veya 
yemin tam bir yem mi yoksa ek yem mi olduğuna 
göre türlere ayrılabilir. Farklı hayvanlar farklı beslenir 
çünkü sindirim sistemleri farklı çalışır. Sonuç olarak, 
genellikle tek mideli hayvan yemi, ruminant hayvan 
yemi ve su ürünleri yemi türlerini kullanmaktayız.

• Tek mideli hayvanların bir midesi varken rumi-
nant hayvanların birkaç midesi vardır. Bu kategori, 

örneğin, kuşları ve domuzları içerir.
• Ruminantlar arasında inekler, keçiler ve koyun-

lar bulunur.
• Su ürünleri yemleri, suda yaşayan balık ve diğer 

hayvanlara yönelik tüm yemlerin ortak paydasıdır.

Müşterilerin ihtiyaçlarına göre belirli bir yem türü-
nü üretmek üzere uygun ham maddeleri seçmek için, 
bitmiş ürünün yanı sıra bileşenlerin kalitesini de kont-
rol etmek önemlidir. Burada ana parametreler; nem, 
protein, yağ, lif, nişasta, enerji, kül ve amino asitlerdir.

YEM DEĞİRMENLERİNDE ETKİN 
KALİTE KONTROL PLANI
Bir yem fabrikasında kalite kontrol planının etkili 

olabilmesi için aşağıdaki parametrelerin analizlerini 
içermesi gerekir:

Nem
Nem iki nedenden dolayı önemlidir: Birincisi, 

nem %10'un üzerindeyse, gıda zehirlenmesi yoluyla 
hayvanları öldürebilecek kesin bir mikrobiyal enfek-

Murat Bekar
Satış ve Servis Lideri, MET (Orta Doğu ve Türkiye)
PerkinElmer, Inc
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siyon riski vardır. İkinci olarak; eğer bir ürün doğru 
nem seviyelerine ulaşmazsa (yani: çok kuruysa), iste-
nen miktarı elde etmek için daha fazla ürün gerekti-
ğinden, kârlılık oranı riske girer.

Protein
Hayvanlar büyümek için proteine ihtiyaç duyarlar 

ve süt inekleri söz konusu olduğunda, bu elemen-
tin süt üretmeleri için hayvanların yemlerinde doğru 
miktarda bulunması son derece önemlidir. Yeterince 
protein almazlarsa daha yavaş büyürler ve daha az 
süt üretirler. Bununla birlikte, çok fazla protein de 
hayvanlar için zararlı olabilir. Bu nedenle yem de-
ğirmencilerinin, yemin her hayvan türü için doğru 
protein içeriğine sahip olduğundan emin olmaları 
gerekir; bu da daha fazla maliyet verimliliği sağlar.

Yağ
Tüm hayvanların yağa ihtiyacı vardır, ama ne çok 

fazla ne de çok az. Proteinde olduğu gibi, yağ içeri-
ğini optimize etmek de uygun maliyetlidir.

Lif
Doğru lif içeriği beslenme açısından önemlidir. Lif, 

referans yöntemin doğruluğu konusundaki karma-
şıklıklar nedeniyle belirlenmesi zor bir parametredir.

Nişasta
Bu madde, yemin ana enerji bileşenidir. Daha yük-

sek nişasta içeriği, genellikle hayvanlar için faydalı 
olan daha yüksek bir enerji içeriği sağlar.

Enerji
Enerji, doğal olarak hayvanların sağlıklı büyüme-

leri ve süt veya yumurta üretmeleri için belirli bir 
miktarda enerjiye ihtiyaç duymaları nedeniyle dik-
kate alınması gereken hayati bir unsurdur. Yemin 
kalori değeridir. Tipik olarak bu değer; yemdeki 
protein, yağ, nişasta ve diğer elementlerden alınan 
kalorifik değerlerin eklenmesiyle hesaplanır.

Kül
Kül, ürün yakıldıktan sonra geriye kalan şeydir. 

Pratikte bu terim, yemin mineral içeriğini ifade 
eder. Bazı mineraller gereklidir; ancak kül içeriği 
çok yüksekse, bu genellikle yemin daha az enerji 
içerdiği anlamına gelir.

Amino asitler
Protein, amino asitlerden oluşur. Bu nedenle 

hayvanların büyümek ve üretmek için amino asit-
lere ihtiyacı olduğu açıktır. Optimum bir besleme 
elde etmek için farklı amino asitler arasındaki doğ-
ru orantı çok önemlidir.

EN AZ MALİYETLİ YEM FORMÜLASYONU
Yem değirmencilerinin kullanabileceği içerikler 

değişiklik gösterdiğinden, tüm bireysel yemlerin 
tariflerinin düzenli olarak güncellenmesi gerekir. 
Buna "formülasyon" denir. Her yem ürünü nem, 
protein ve yağ gibi ilgili spesifikasyonlarla tanım-
lanmıştır. Formülasyon, spesifikasyonlara uygun 
maliyetli bir şekilde ulaşmayı amaçlamaktadır.
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İçindekiler - fiyatlar ve bileşim - hakkındaki tüm 
bilgiler, bitmiş ürünün özelliklerine mümkün olan 
en düşük maliyetle ulaşmak için mevcut bileşenlerin 
nasıl karıştırılacağını hesaplayan bir yazılıma girilir. 
Buna “En Az Maliyetli Formülasyon” denir ve bu gö-
revi yapan kişi bir beslenme uzmanıdır.

YEM KALİTESİNİ ETKİLEYEN 
ELEMENTLER VE RİSKLER
Yem kalitesi çeşitli şekillerde etkilenebilir. Örnek-

leri aşağıdaki gibidir:
• Nem seviyesi çok yüksekse, hayvan performan-

sını azaltacak ve potansiyel olarak hayvanlar için 
ölümcül olabilecek mikrobiyal büyüme riski vardır.

• Protein seviyesi çok düşükse hayvanlar beklendi-
ği gibi performans göstermeyecektir. Bu durum bir 
kez yaşanırsa, çiftçiler farkı göremeyebilir. Ancak de-
vamlı olursa kısa bir süre sonra daha düşük büyüme 
oranları ve/veya daha az süt veya yumurta üretimi ile 
görünür hale gelir. Yemdeki yüzde bir puanlık çok 
düşük protein, piliçlerin fark edilir ölçüde daha ya-

vaş büyümesine neden olabilir (ki bu durum çiftçi 
için belirgindir). Ekonomik kayıp ciddi olacaktır.

• Yemdeki yüksek protein içeriği hayvanlardan 
daha fazla nitrojen (amonyum tuzu şeklinde) geç-
mesine neden olur. Birçok ülke, nehirleri ve gölleri 
aşırı gübreleyebileceği ve su arıtma tesislerine yüksek 
bir yük getirebileceği için nitrojen kullanımında dü-
zenlemeler yapmıştır. Böylece çiftçi çok fazla protein 
almak yerine optimize edilmiş protein içeriğine sa-
hip olmak ister.

KALİTE KONTROL VE 
NIR TEKNOLOJİSİNİN ÖNEMİ
Yakın Kızılötesi (NIR) teknolojisine dayalı hızlı 

analizörler, yem ve evcil hayvan gıda endüstrilerin-
de yaygın olarak kullanılmaktadır. Başlıca kullanım, 
girişte ham maddeleri ölçerek yem formülasyonu 
için doğru analitik girdi sağlamaktır. Birçok değir-
men, işlem içi analiz ve nihai ürün kalitesinin doğ-
rulanması için NIR cihazlarını da kullanmaktadır. 
NIR'ın tam potansiyeline henüz ulaşmamış olma-
sının belki de en önemli nedeni, önceki cihazların 
yerel uzmanlık gerektirmesi ve kullanıcıların günde 
bir ila iki saat numune öğütmek zorunda olmaları-
dır. DA7250 NIR besleme ve tahıl analizörü, kalite 
kontrolü büyük ölçüde kolaylaştırır ve ürün kalite-
sinin yanı sıra üretimden tasarruf etmenin yolunu 
açar. Kullanımı kolay ve güvenlidir, geliştirilmiş ve 
basitleştirilmiş günlük kullanımı garanti eder. Ben-

"Malzemeler yem değirmencilerinin 
toplam maliyetlerinin %80'ini temsil 
ettiğinden, kaliteden ödün vermeden 
kârı artırmak için mümkün olan en iyi 
fiyattan satın almaları çok önemlidir. 
Sonuç olarak, ham madde kalitesini 
izlemenin en önemli avantajlarından 
biri, formülasyonun değişmeden 
kalmasını sağlayarak doğru satın 
alma kararları verme yeteneğidir."
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zersiz hız, esneklik ve doğruluk sunar. Böylece spe-
sifikasyon dışı üretimi en aza indirir.

Tüm yem değirmencilerinin ya kendi laboratu-
varı vardır ya da numuneleri harici bir laboratu-
vara gönderir. Bir NIR cihazı, yıllık üretimi en az 
50.000 ton olan tüm yem değirmencileri için çok 
iyi bir yatırımdır ve daha küçük tesisler için de iyi 
bir yatırım olabilir. Bir NIR cihazı ile, üretilen her 
bir bitmiş yem partisinin yanı sıra gelen her bir 
ham madde partisini analiz etmek mümkündür. 
Bu işlem, ıslak kimya analizi ile mümkün olmaz. 
Genel deneyim, bir NIR cihazı satın alan yem de-
ğirmencilerinin, tedarikçilerinden aldıkları bile-
şenlerde hızla bir gelişme görmeleridir. Bu tedarik-
çiler, yem değirmencilerinin her içerik sevkiyatını 
kabul edilmeden önce kontrol etme yeteneğinin 
farkına varırlar (şartname karşılanmadığında sev-
kiyatların reddedilmesine yol açar). İşlem birkaç 
saat sürdüğü için laboratuvar yerinde olsa bile ıslak 
kimya analizi ile bu mümkün değildir.

HAM MADDE KALİTE KONTROL VE 
İZLEME SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI
Yem değirmencileri, çok iyi tanımlanmış besin 

içeriğine sahip hayvan yemleri satarlar. Hayvanların 
doğru hızda büyümesi için protein, yağ, lif, nişasta, 
vb. çok sıkı sınırlar içinde olması gerekir. Optimal 
içerikler türe göre değişir - domuzlar, kümes hay-
vanları, inekler veya balıklar için farklıdır - ve aynı 
zamanda hayvanın hayatındaki evreye de bağlıdır. 
Sonuç olarak, bir yem değirmencisinin 100 farklı 
yem üretmesi alışılmadık bir durum değildir.

Aynı zamanda, bir yem değirmeni tüm bileşen-
lerin fiyatını sürekli olarak izler ve kalite, fiyat ve 
besin değerine dayalı olarak satın alma kararları ve-
rir. Bu temel hususlar, örneğin bir hafta sonra değil, 
belirli bir zamanda bir bileşenin diğerine (benzer 

besin değerlerine sahip) tercih edilmesini belirle-
yebilir. Malzemeler yem değirmencilerinin toplam 
maliyetlerinin %80'ini temsil ettiğinden, kaliteden 
ödün vermeden kârı artırmak için mümkün olan 
en iyi fiyattan satın almaları çok önemlidir. Sonuç 
olarak, ham madde kalitesini izlemenin en önem-
li avantajlarından biri, formülasyonun değişmeden 
kalmasını sağlayarak doğru satın alma kararları ver-
me yeteneğidir.

Murat Bekar Hakkında
PerkinElmer, Inc. şirketinde MET (Orta Doğu ve Türkiye) Gıda Satış ve Servis Lideri olan Murat Bekar, 25 yıldan uzun bir 

süredir bir PerkinElmer şirketi olan Perten'de hizmet vermektedir. Kurulu taban geçmişiyle gıda pazarında bir öncü rolünü üst-
lenen Bekar, kariyeri boyunca Perten, Bioo ve Delta dahil olmak üzere birçok şirkette gıda portföyünün büyümesini sağlamıştır.
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Yem fabrikaları, çoğu zaman birçok içerikle 
birçok farklı türde yem üretmek zorundadır. 

Çünkü her hayvanın fizyolojik ve biyolojik özellikle-
ri farklıdır ve buna bağlı olarak beslenme ihtiyaçları 
ve yem gereksinimleri de değişir.

Hayvanın ihtiyacına göre farklı bileşenlerin işlenip 
harmanlanması, yani iyi bir yem rasyonunun hazır-
lanması, yem fabrikalarının kâr etmesinde ve başa-
rısında önemli bir faktör olabilir mi? Bu sorunun 
cevabı muhtemelen "evet" olacaktır. Çünkü hayvan 
yetiştiricileri için hayvanın üretim performansının 
kâr üzerinde önemli bir etkisi vardır ve performans 
büyük ölçüde beslenme yani yem kalitesi ile ilgi-
lidir. Hedeflenen kalite standartlarında bir üretim 
gerçekleştirmek, ancak laboratuvar ortamında öl-
çüm ve analizlerin yapılması ve elde edilen sonuç-
lara göre üretimin revize edilmesi ile mümkündür.

ADM'nin Premiks Bölümü Laboratuvar Analizi 
Geliştirme Müdürü Julien Guillory, "Müşteri mem-
nuniyetinin sağlanmasında kalite kontrolü esastır" 
diyor ve ekliyor: "Doğru kalite kontrol planı, ürün 
özelliklerine uyulduğunu ve verilen yemin güvenli 
olduğunu garanti eder."

Kalite kontrol sürecinde önemli deneyim ve bilgi 
birikimine sahip olan Sayın Guillory, konuyla ilgili 
soruları yanıtladı.

Sayın Guillory, yem ham maddelerinde ve bitmiş 
üründe (yem) kalite kontrol kriterleri nelerdir?

Bir yem değirmeninde kontrol edilen en yaygın 
parametreler nem, kül, protein, lif, yağ ve nişasta 
gibi besin bileşenleridir. Bu parametreler esas ola-
rak ham maddelerin değişkenliğini kontrol etmek 
ve yem üretimi sürecini doğrulamak için kullanılır.

“MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN SAĞLANMASINDA 
KALİTE KONTROL ESASTIR”

Julien Guillory, ADM, Premiks Bölümü Laboratuvar Analizi Geliştirme Müdürü

“Kalite kontrol planının amacı, 
kullanıcıların ne aldığına ve ürettiğine 
dair güven sağlamaktır. Alınan veriler, 

formülasyon ve zooteknik ihtiyaçlara 
göre optimize edilmiş yem üretimini 

sağlamak ve merkezi bir formülasyon 
matrisini güncellemek için düzenli 

olarak derlenmelidir.”
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Bir yem fabrikasında etkin bir kalite kontrol 
planı nasıl olmalı, hangi süreçleri ve analizleri 
içermelidir?

Kalite kontrol planı, maliyet optimizasyonunu ve 
yasal gerekliliklerin karşılanmasını sağlamak ama-
cıyla, herhangi bir formülasyon güncellemesi için 
besin değerlerinin bir analizini içermelidir. Protein 
sindirilebilirliği, çapraz kontaminasyon ve homo-
jenlik gibi ek parametreler, üretim süreçlerinde uz-
manlaşmak ve farklı bileşenlerin son beslemede eşit 
olarak dağıtıldığından emin olmak için kullanılır. 
Kalite kontrol planının ayrıca GDO'suz ve organik 
pazar gibi müşterilerden gelen yerel hususları ve 
spesifikasyonları da dikkate alması gerekebilir. Bu 
gereksinimler, tesis için analiz gereksinimleri listesi 
ile entegre edilmelidir.

Geleneksel yöntem, yem analizinde en iyi reak-
tiviteyi ve bilgiyi sağlamaya yardımcı olan dahili 
bir ıslak kimya laboratuvarında analiz yapmaktır. 
Sonuçların kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak 
için önce laboratuvar performansı doğrulanmalıdır. 
Alternatif bir yöntem, bir NIR spektrometresi ile 
Yakın Kızılötesi (NIR) teknolojisini kullanmaktır. 
Yem değirmeni ürünlerinde güvenilir ve sağlam ka-
librasyonlar doğrulanmalıdır.

Yem kalitesini etkileyen unsurlar nelerdir?
Yem kalitesini etkileyen riskler arasında mikotok-

sinler, patojenler, ağır metaller ve dioksin gibi is-
tenmeyen maddeler sayılabilir. İyi bir kalite kontrol 
planı, bu riskleri hesaba katacak parametrelere sahip 
olmalı ve böylece güvenli ve yüksek kaliteli ürünle-
rin sağlanmasına yardımcı olmalıdır.

Yem üretiminde kalite kontrol neden önemlidir? 
Doğru kalite kontrol planına sahip olmanın 
faydaları nelerdir?

Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında kalite 

"Kalite kontrol planı, maliyet 
optimizasyonunu ve yasal 
gerekliliklerin karşılanmasını sağlamak 
amacıyla, herhangi bir formülasyon 
güncellemesi için besin değerlerinin 
bir analizini içermelidir. Protein 
sindirilebilirliği, çapraz kontaminasyon 
ve homojenlik gibi ek parametreler, 
üretim süreçlerinde uzmanlaşmak için 
kullanılır."
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kontrol esastır. Doğru kalite kontrol planı, ürün 
özelliklerine uyulduğunu ve verilen yemin güvenli 
olduğunu garanti eder. Girdi ve çıktı kalitesini ölç-
mek ve kontrol etmek için uyarlanmış bir kontrol 
planı kullanmanın faydaları, en optimal formülas-
yonda ürün uygunluğunu sağlamaktır.

Yem üretiminde kalite kontrol için kullanılan 
teknolojiler nelerdir? Bir kalite kontrol 
laboratuvarında öncelikli olarak gerekli olan 
teknolojiler nelerdir?

Dahili laboratuvarların çoğu öğütücü, fırın, tera-
ziler, damıtıcı ve aspiratör gibi belirli ekipman par-
çalarını gerektiren geleneksel yakın analizleri ger-
çekleştirmek için donatılmıştır. Bazı laboratuvarlar 
ayrıca NIR veya halojen kurutucular gibi, analitik 
cihazlarla donatılmıştır. Bu ekipman kullanılarak 
gerçekleştirilen herhangi bir teknik, laboratuvar 
teknisyenleri tarafından da yapılmalıdır.

Yem kalite kontrol sürecinde NIR teknolojisinin 

yeri ve önemi nedir?
Uygun şekilde kalibre edildiğinde ve izlendiğinde, 

NIR teknolojisi, ham maddeler ve bitmiş ürünler 
üzerinde çok hızlı ve güvenilir kontrol sağlar. Bir 
dizi farklı numune için besin parametrelerinin ayar-
lanması bir dakikadan az sürer ve bu teknoloji, nu-
munelerin analiz edilmeden önce öğütülmesini ön-
lemeye yardımcı olur. NIR aletleri, ham maddeleri 
kontrol etmek için kabul birimine veya laboratuvara 
veya hatta besleme sürecinin gerçek zamanlı izlen-
mesi için işleme hattına yerleştirilebilir.

Ham madde kalite izleme sistemleri, kalite 
kontrol sürecinde kullanıcılara ne gibi avantajlar 
sunmaktadır?

Kalite kontrol planının amacı, kullanıcıların ne 
aldığına ve ürettiğine dair güven sağlamaktır. Alı-
nan veriler, formülasyon ve zooteknik ihtiyaçlara 
göre optimize edilmiş yem üretimi sağlamak için, 
merkezi bir formülasyon matrisini güncellemek 
amacıyla düzenli olarak derlenmelidir.

Julien Guillory Hakkında
Julien Guillory, ADM'nin Wisium Premiks Bölümü Laboratuvar Analizi Geliştirme Müdürüdür. Bu görevde, uluslararası müşterile-

rinin premiks ve özel ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmakta ve Wisium aracılığıyla ADM'nin analiz tekliflerinin geliştirilmesini 
yönetmektedir. Ayrıca tarımsal gıda analizi, hayvan beslenmesi müşterileri için laboratuvar çalışmalarının yönetilmesi ve kalite güvence 
alanında deneyime sahiptir. Guillory, Fransa'daki Université de Nantes'ten Kimya ve Biyoloji diploması almıştır.
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ÖRNEKLEME: 
PELET ÜRETİMİNDE 
HAYATİ BİR KONTROL

“Yem endüstrisinde örnekleme hatalarını en aza indirmek için alınan temel 
önlemler arasında, iyi prosedürlerin ve doğru ekipmanın kullanılması yer alır. 

Ayrıca, gerekli tüm testlerin yapılabilmesi için yeterli miktarda örnekleme 
yapılmasının sağlanması da önemlidir.”

PELETLEME SIRASINDA ÖRNEKLEME-
NİN ÖNEMİ

Örnekleme, iyi bir pelet kalite kontrolü gerçekleş-
tirmede en önemli faaliyettir ve hiçbir analiz, alın-
dığı numuneden daha iyi olamaz. Bu nedenle, ürün 
kalitesini değerlendirirken uygun örnekleme prose-
dürlerinin izlenmesi esastır.

Örnekleme hataları genellikle denetlenen öğelerin 
çeşitliliğinden, örnekleme sürecinin rastgele doğa-
sından ve örnekleme planının uygulanma biçimin-
den kaynaklanır.

İYİ PLANLANMIŞ YAKLAŞIM
Phileo by Lesaffre yem teknolojisi uzmanı Alix 

Hemdane, "İşleme yönelik iyi planlanmış bir yakla-
şımın benimsenmesi, bireysel numunelerin gereken 
kesin bilgileri vermesini sağlar" diyor ve şöyle ekli-
yor: "Doğru planlanmış bir örnekleme işlemi, bir 
ürünün uyumluluk durumunu sağlayabilir. Büyük 
bir doğrulukla değerlendirilmesi için uygun bir plan 
olmadan ilerlemek, güvenilir bir uygunluk kararına 
varmayı imkansız hale getirebilir.”

Yem endüstrisinde örnekleme hatalarını en aza indir-

mek için alınan temel önlemler arasında, iyi prosedür-
lerin ve doğru ekipmanın kullanılması yer alır. Ayrıca, 
gerekli tüm testlerin yapılabilmesi için yeterli miktar-
da örnekleme yapılmasının sağlanması da önemlidir.

Örnekleme prosedürleri, işlem başlamadan önce 
gerekli analizin tam olarak belirtilmesi ve anlaşıl-
ması amacıyla açıkça tanımlanmış hedeflere ve stan-
dartlara dayanmalıdır.

İşleme, kontaminasyon bulaştırma riskinden ka-
çınmak için uygun örnekleme ekipmanının kulla-
nılması hayati önem taşır. Açıkçası, örneğin kurşun 
içerik analizi için örnekleme yaparken, kurşun içe-
ren materyalleri kullanamazsınız.

Uygun örnekleme ekipmanının iyi örnekleri ara-
sında tahıl sondaları (yarıklı, açık saplı veya açık saplı 
spiral), pelikan tahıl örnekleyicileri, konik torba trier-
leri, çift tüplü torba trierleri, tek tüplü, açık uçlu torba 
trierleri, bomba veya bölge örnekleyiciler yer alır.

NUMUNE BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI
Test için yeterli miktarda numune toplamaya ek 

olarak, nihai sonucu geçersiz kılabileceğinden, top-

Mohamed MAMMERI, PhD
Küresel Ürün Müdürü
Phileo by Lesaffre
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lama ve analiz sırasında herhangi bir sıçrama veya 
israftan kaçınmak önemlidir.

Numuneler, küçük veya seçilmiş bir alandan alın-
mak yerine, test edilen ürünün tamamını temsil et-
melidir. Numuneler bütünü temsil etmiyorsa, son 
analizin sonuçları çarpık olabilir.

Numunenin laboratuvar süreci boyunca bütünlü-
ğünü korumak için önlemler alınmalı ve herhangi 
bir aşamada herhangi bir kontaminasyondan kaçı-
nılmalıdır.

Alix Hemdane, "Örnekleme prosedürleri ve kural-
ları, müşteriler için düzenli eğitim programlarımız-
da önemli bir rol oynuyor" diyerek, burada amacın, 
sorulan sorulara göre, tüm eğitim faaliyetlerinin en 
iyi örnekleme yaklaşımlarının belirlemesini sağla-
mak olduğunu da sözlerine ekliyor.

Örnekler genellikle peletleme sırasında söz konusu 
yem değirmeninin doğru diyeti ürettiğini doğrula-
mak için toplanırken, örneklerin alınması gerekebile-
cek başka birçok üretim noktası ve tesis konumu bu-
lunur. En erişilebilir konumlar, pelet kalıbı, soğutucu 
ve torbalama veya yükleme sırasındaki bitmiş yemdir.

SAĞLAM VE VERİMLİ ÖRNEKLEME
Son derece önemli bir diğer faktör de, sonuçla-

rın yanlı olmaması için numunelerin laboratuvar-
da analiz edilmeden önce doğru şekilde işlenmesini 
sağlamaktır.

Phileo by Lesaffre Ürün Formülasyon Müdürü 
Doktor Cécile Sampsonis, “Laboratuvar analizin-
den önce numuneleri bölmek çok önemlidir” diyor 
ve bunun sağlam ve verimli örneklemenin ayrılmaz 
bir parçası olduğunu vurguluyor. “Laboratuvarda her 
zaman iyi örnekleme uygulamaları uygulanmalıdır.”

Alix Hemdane, iyi örnekleme işleminin nihai ne-
deninin, tüm diyetlerin tam olarak planlandığı gibi 
formüle edildiğinden emin olmak, amaçlanan hay-
vanların özel gereksinimlerini karşılamak olduğunu 
ekliyor. “Bu, yemden gıdaya değer zincirinin tüm 
yönlerine mümkün olan en yüksek standartları uy-

gulamaya adamış olan Yem Teknolojisi Servisi için-
deki temel hedefimizdir.” diyor.

Referanslar istendiği takdirde sağlanacaktır.

Phileo by Lesaffre Hakkında
Phileo by Lesaffre, müşterilerine kapsamlı testlere ve 

pratik kullanıcı deneyimine göre araştırılmış ve geliş-
tirilmiş çok çeşitli ve son derece etkili maya probiyotik-
leri sağlamaya kendini adamış bir şirkettir. Şirketin 
Yem Teknolojisi Servisi tarafından desteklenen Phile-
o'nun sürekli gelişen ürün portföyü, hem yem üretici-
lerine hem de çiftçilere en zorlu peletleme prosedürleri 
altında bile tutarlı ve güvenilir performans sonuçları-
na erişmelerini sağlar.

Phileo by Lesaffre'den yem teknolojisi uzmanı Alix 
Hemdane, Yem Teknolojileri Servisi'nin, pelet üretici-
sine özel olarak hazırlanmış kesin bir yaklaşımı oldu-
ğunu söylüyor. Buna, tüm peletleme operasyonlarına 
mümkün olan en iyi örnekleme prosedürlerinin uygu-
lanmasını dahildir.
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Karma yem fabrikalarındaki en önemli gi-
der kalemlerinden biri enerji maliyetleridir. 

Bu da günümüzde hayvan yetiştiricileri için çok 
önemli bir konu olan yem maliyetleri üzerinde 
(yem ham maddelerinden sonra) baskıya neden 
olan önemli unsurlardan biridir. Ayrıca küresel 

iklim değişikliği açısından da enerji tüketimi son 
derece önemli bir konu olarak sık sık gündeme gel-
mektedir. Artık birçok profesyonel şirket, karbon 
salınımı azaltma, çevresel ayak izini düşürme ve 
sürdürülebilir üretim gerçekleştirme gibi hedeflere 
odaklanmaktadır. Bütün bunlar yem fabrikaları da 

KARMA YEM FABRİKALARINDA ENERJİ TASARRUFU
Mahmut Tatlıdil, Yemmak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

İş Geliştirme Direktör Yardımcısı

“Enerji tasarrufu önlemleri, fiyat ve enerji yönetmeliği gibi belirli koşullara bağlı 
olarak her ülke için farklı olabilir. Ayrıca, belirli bir ülkede, bir yem fabrikası 

için önerilen enerji verimliliği çözümleri, başka bir yem fabrikası için en uygun 
çözüm olamayabilir. Bu yüzden her yem fabrikası, benzersiz bir durum gibi 

düşünülmelidir. Bir yem fabrikası, enerji verimliliğini artırmak için Mevcut En İyi 
Teknikler referans belgelerinde açıklanan teknikleri uygulayabilir. Bazı örnekler 

sadece buhar ayarı ile optimize edilebilirken, bazıları ise hız kontrol cihazları 
ile yüksek hassasiyetli kontrol sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Ancak küçük 

bir dokunuşla enerjiyi %5 oranında azaltmak kolaydır ve iyi planlanmış bir tesis 
yatırımıyla yaklaşık %20 enerji tasarrufu sağlanabilir.”
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dahil her türlü üretimde enerji tasarrufunun öne-
mini ortaya koymaktadır. 

Yeni kurulacak tesisler çoğu zaman zaten maksi-
mum enerji tasarrufu gözetilerek kurulurken, mev-
cut fabrikalar da alınabilecek çeşitli önlemler ve üre-
tim sürecindeki geliştirmelerle önemli oranda enerji 
tasarrufu sağlayabilmektedirler. 

Yem işleme teknolojileri sektörünün önemli tem-
silcilerinden Yemmak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
İş Geliştirme Direktör Yardımcısı Mahmut Tatlıdil, 
iyi planlanan bir fabrikada sağlanabilecek enerji ta-
sarrufunun yüzde 20’leri bulabileceğini belirtiyor. 

Tatlıdil, 8 soruda karma yem tesislerinde enerji 
tasarrufunu ve yapılması gerekenleri dergimiz okur-
ları için anlattı.

 
Sayın Tatlıdil, öncelikle yem fabrikalarında ener-

ji tasarrufunun anlamı nedir ve neden önemlidir?
Enerji, imalat sanayilerinde en kritik girdi kaynak-

larından biridir. Enerji maliyeti, çoğu durumda ham 
madde, işçilik, amortisman ve bakım gibi diğer kay-
nakların maliyetlerinden daha ağır basar. Enerji mali-
yetinin kilit noktası, değişken olması ve yem maliye-
tine etki etmesidir. Hayvan yemi üretiminin amacı, 

gıda üreten hayvanlara en iyi dönüşüm performansı 
ile dengeli bir beslenme sağlamak amacıyla çeşitli ham 
madde ve bileşenleri mümkün olduğunca homojen 
bir şekilde karıştırmaktır. Temel prensip olarak tüm 
sistemi değiştiremeyiz; ancak bileşenler müdahale 
etmeye açıktırlar. Aslında enerji sadece elektrik kay-
naklarından gelmez. Buhar ve basınçlı hava da enerji 
kaynakları ve tüketim noktaları arasındadır.

Şekil, boyut, karıştırma ve peletleme tercihleri et-
kinliği değiştirir. Eğer pazarın pelet formunu kullan-
ması gerekmiyorsa, o zaman sistem dinamikleri değiş-
tirmeli ve tüketim azaltılmalıdır. Bu sadece bir örnek.

Karma yem fabrikalarında farklı üretim kapa-
sitelerindeki tahmini enerji tüketim miktarı ne 
kadardır?

Tanenin mekanik özelliklerinin buğday öğütme 
enerji gereksinimleri üzerindeki etkisine bağlı olarak 
bu miktarı 4 ila 40 Kwh/ton arasında gözlemlemek 
mümkündür. Bunun için 10 buğday çeşidinde (tane 
nemi %15) araştırmalar gerçekleştirildi. Sonuçlar, 
spesifik öğütme enerjisinin 6 ila 10 Kwh/ton ara-
sında değiştiğini gösterdi. Yem materyalindeki yağ 
konsantrasyonunun %2'den %5,5'e yükseltilmesi, 
peletleme sırasında enerji tüketimini %30 oranında 
azaltır. Genel olarak, peletleme için gereken spesifik 
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enerji (yani pelet değirmeni motoru tarafından tü-
ketilen enerji) 4 ila 40 kWh/t arasında değişebilir. 
Sıcaklığı 27'den 80 °C'ye çıkarmak için buhar ko-
şullandırmanın yaklaşık 26 kWh/t tükettiği tahmin 
edilmektedir. Peletleme işlemlerinde buhar ilavesi, 
pelet dayanıklılığını artırır. Eklenen buhar, ısı ve 
nem sağlar ve ayrıca peletleme sırasında enerji tüke-
timini azaltmaya yardımcı olur.

Peletleme işlemi için buhar ve elektrik ile ortala-
ma değerler; geviş getiren hayvan yeminde 20-24 
kWh/ton, kanatlı yeminde 10-12 kWh/ton ve do-
muz yeminde 15-17 kWh/ton şeklindedir.

Yüksek kapasiteli tesisler, düşük kapasiteli tesislere 
göre daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Aslan payı elbet-
te peletleme ve öğütme hatlarıdır; ancak daha büyük 
öğütme odası daha az enerji tüketir. Formülasyonlar 
ve buhar ilavesi, preslerde kullanılan elektrik mikta-
rı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir; ancak bu 
durum bu makalede ayrıntılı olarak ele alınmamıştır. 
Karışımda yağın kullanılması presin elektrik enerjisi-
ni azaltmaya yardımcı olabilir, ancak peletleme yar-
dımcılarının kullanılması gibi bir maliyeti de vardır. 
Bazı yardımcıları denedik ve yardımcıları işleme da-
hil etmek üzere onlar için ödeme yapmanın yeterin-
ce tasarruflu olmadığını bulduk; ancak bu elbette hiç 
işe yaramadıkları anlamına gelmiyor. Fiziksel kaliteyi 
azaltmak ve daha kaba öğütme yapmak, enerji tüke-
timini azaltabilir; ancak bu durumda da şikayetler ve 
itibar kaybı olabilir. Ki bu sabit bir dengedir.

Uygun bir enerji yönetim planı ile bir yem fab-
rikasında yaklaşık olarak ne kadar enerji tasarru-

fu yapılabilir?
Her ülkenin tipik üretim özellikleri bulunmaktadır. 

Enerji tasarrufu önlemleri, fiyat ve enerji yönetmeliği 
gibi belirli koşullara bağlı olarak her ülke için farklı 
olabilir. Ayrıca, belirli bir ülkede, bir yem fabrikası 
için önerilen enerji verimliliği çözümleri, başka bir 
yem fabrikası için en uygun çözüm olmayabilir. Bu 
yüzden her yem fabrikası, benzersiz bir durum gibi 
düşünülmelidir. Bir yem fabrikası, enerji verimlili-
ğini artırmak için Mevcut En İyi Teknikler referans 
belgelerinde açıklanan teknikleri uygulayabilir. Bazı 
örnekler sadece buhar ayarı ile optimize edilebilirken, 
bazıları ise hız kontrol cihazları ile yüksek hassasiyetli 
kontrol sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Ancak kü-
çük bir dokunuşla enerjiyi %5 oranında azaltmak ko-
laydır ve iyi planlanmış bir tesis yatırımıyla yaklaşık 
%20 enerji tasarrufu sağlanabilir.

Bir yem fabrikasında en yüksek enerji tüketi-
mine sahip prosesler/makineler hangileridir?

Elektriğin yaklaşık %40'ı peletleme hattında tüke-
tilir, ikinci yoğun tüketim noktası ise öğütme hattıdır. 
Bu iki aslan payı, sistemin tüketimini etkilemektedir. 
Ayrıca buharın %80-90'ı da peletleme hattı tarafın-
dan tüketilir. Ancak eleme ve ayrı dozajlama hatları 
ile öğütme enerjisinden %10 tasarruf sağlanabilir.

Yem fabrikalarında kullanılan teknolojilerin 
elektrik kullanımına etkisi nedir? Mevcut tekno-
lojiler gerçekten enerji tasarrufu sağlıyor mu?

Öncelikle yeni elektrik motorları, pnömatik akse-
suarlar ve tahrik alternatifleri elbette enerji tasarrufu 
sağlamaktadır. Tüm üreticiler karbon ayak izlerini 
azaltmayı planlıyor. Ancak sistem tasarımı burada ki-

"Enerji, imalat sanayilerinde en kritik 
girdi kaynaklarından biridir. Enerji 
maliyeti, çoğu durumda ham madde, 
işçilik, amortisman ve bakım gibi 
diğer kaynakların maliyetlerinden 
daha ağır basar. Enerji maliyetinin 
kilit noktası, değişken olması ve yem 
maliyetine etki etmesidir."
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lit noktadır. Tasarım parametreleri tüm tesisin tüke-
timini etkileyebilir. Bu nedenle mevcut yem fabrikası 
tasarımı ve yeni yatırımlar, gerçek sistem uzmanları 
tarafından kontrol edilmeli ve tüketim gereksinimi 
güç limitleri doğru bir şekilde hesaplanmalıdır.

Peki bir yem fabrikasında enerji tasarrufu planı 
nasıl yapılmalıdır?

Hayvan yemi işleme fabrikalarında, üretim süreç-
lerinde ve yardımcı programlarda enerji tasarrufu 
sağlayan iyileştirme çözümleri çoktur. Bu çözümle-
rin faydası, her bir yem fabrikası için duruma göre 
değerlendirilmelidir. Her fabrika kendine has bir 
durum olarak düşünülmelidir, yani tüm yem fab-
rikaları için tek bir durumu genellemek mümkün 
değildir. Geri dönüş süresi; yatırım maliyetlerine, 
makinenin çalışma süresine, makinenin boyutuna, 
enerji maliyetine, yere ve benzeri değişkenlere bağ-
lı olarak önemli ölçüde değişebilir. İlk olarak, parti 
kontrolü veya operasyonel kW/s parametreleri ile 
mevcut tüketim noktalarını tanımlamanız ve bunla-
rı her bir formülasyona göre ayırmanız gerekir. İkin-

ci adım, sızıntıları ve izolasyonları kontrol etmek-
tir. Unutmayın; 50 ton/s kapasiteli yem fabrikası 
hava kompresörü 75 kw/s tüketir ve bu tüm tesisin 
%5'ine denk gelir. Bunu %3 oranında azaltmak ve 
sızıntılarla %10'a çıkarmak kolaydır.

Yem fabrikalarında enerji tasarrufu için (üre-
tim planlaması ve teknolojik altyapı açısından) 
neler yapılması gerekir?

Buhar sistemlerinde; buhar sistemini ayarlamak, 
fazla havayı azaltarak baca gazlarının kütle akışını 
azaltmak, besleme suyunu önceden ısıtmak, kazan 
kısa döngü termal kayıplarını en aza indirmek, bu-
har dağıtım sistemlerini optimize etmek, buhar ka-
panları için bir kontrol ve onarım programı uygula-
mak gibi işlemlere güvenilebilir. 

• Hava akışının yönetimi,
• Elektronik hız kontrolleri,
• Yüksek verimli motorlar,
• Uygun motor boyutlandırması,
• Sistem tasarımının optimize edilmesi,

https://www.feedandadditive.com/subscribe/
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• Değişken hızlı sürücü (VSD) ve depolama hacmi,
• Basınçlı hava sistemi kaçaklarının azaltması ve 

ekonomizör veya kondenser ile ısı geri kazanımı-
nın sağlanması, enerji tasarrufu listesinin en önemli 
ipuçları olabilir.

Her zaman sistem tasarımı ve ekipman seçiminin 
kilit bir role sahip olduğunu iddia ediyoruz. Örne-
ğin %60 ile %100 tam yük arasında çalışan motor-
larda maksimum verim elde edilir. Asenkron motor 
verimliliği tipik olarak %75 tam yükte zirve yapar 
ve %50 yük noktasına kadar nispeten düzdür. %40 
tam yük altında, bir elektrik motoru optimize edil-
miş koşullarda çalışmaz ve verim çok hızlı düşer. 
Bununla birlikte, daha büyük boyut aralıklarındaki 
motorlar, nominal yükün %30'una kadar olan yük-
lerde oldukça yüksek verimliliklerle çalışabilir.

İletim, enerji tasarrufunun en kritik noktalarından 
biridir; zincir tahrikler, kayış tahrikleri ve dişli tah-

rikler üç ana güç iletim yöntemidir. Kayış tahrikleri, 
sorunsuz bir güç aktarımı istendiğinde veya basit, uy-
gun maliyetli, zincir veya dişli tahrikten daha sessiz 
bir şey aradığınızda veya miller arasındaki mesafe çok 
büyük olduğunda kullanışlıdır. Seçim, Hizalama ve 
Gerginlik olmak üzere üç ana sütunumuza odaklanıl-
dığında, V-kayışı verimliliğini etkileyebilecek birçok 
faktör de olabilir. Zincir tahrikler gibi, dişli tahrik-
ler de kaymayı azaltmak veya ortadan kaldırmak için 
mükemmeldir. Dayanıklıdırlar, verimlidirler, zincir 
ve kayış tahriklerinden daha uzun ömürlüdürler ve 
çok kompakttırlar. Ancak, gücün daha uzun mesafe-
lerde veya yüksek hızda iletilmesi gereken uygulama-
lar için çözüm değildirler. Ayrıca esneklik, titreşim ve 
gürültü endişe vericiyse ideal değildirler.

Halihazırda altyapısını kurmuş ve üretime de-
vam eden fabrikalar, büyük yatırımlar yapmadan 
enerji tasarrufu yapabilir mi? Bunu yapmanın 
yolları nelerdir?

Bu, tesisin teknik ömrüne bağlıdır; ancak büyük 
bütçeler harcamadan sistem geri kazanılabilir. Yem-
mak olarak teknik enerji analiz ziyareti yaparak tüm 
tüketicileri sistem akış şeması ile kontrol edebilir, 
boş yükleri ve kapasiteleri tanımlayabilir ve rapor-
layabiliriz. Enerji tasarrufu konusunda en ucuz ve 
belki de ücretsiz çözüm, tesisin tam limitlerini kul-
lanmaktır. Yemmak, tesis kontrolü ve uzun vadeli 
yatırım planlaması konusunda bu tür danışmanlık 
dönemleri sağlayacaktır.

Enerji tasarrufu yöntemlerinin hiçbiri, duraklama 
kayıplarını kurtaramaz. Kalifiye olmayan operatör-
ler, uygun olmayan kalıp ve öğütme eleği seçimleri 
ve elbette formülasyon, duraklaya neden olabilir. Ve 
bir peletleme bölümünü örnek alırsak, bir durak-
lama ve aynı formülasyonun yeniden başlatılması 
yaklaşık 10 dakika alacaktır. Bu da yaklaşık %15 
enerji kaybı anlamına gelmektedir. Tesisleri bu kilit 
noktalarla yönetirsek, bu en ucuz çözüm olacaktır.

Mahmut Tatlıdil Hakkında
Makine Mühendisi Mahmut Tatlıdil, Yemmak Türkiye İş Geliştirme Direktörüdür. Tatlıdil, Değirmen Proses Teknolojilerinin 

çeşitli tip ve kapasitelerinde üretim, ürün ve proje yönetiminin ardından 2011 yılından itibaren Yemmak ailesinde iş geliştirme 
direktörü olarak göreve başlamıştır.
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RUMİNANTLAR İÇİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR YEM ÜRETİMİNİ 
NASIL GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ?

“Hayvancılık üretim sistemi veya hayvan yemi için sadece düşük karbon 
ayak izi talep etmek artık yeterli değil. Bunun sürdürülebilir, ölçülebilir 
ve doğrulanabilir kanıtlarla desteklenmesi gerekir. Alltech E-CO2, yem 

üreticilerinin karbon ayak izini global olarak ölçmelerine ve düşürmelerine 
yardımcı olmak için Feeds EA™ modelini geliştirmiştir.”

Hayvan yemleri, verimli ve karlı süt ve besi 
yetiştiriciliğinin, dolayısıyla hayvansal gıda 

üretiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, yem 
üretimi, gıda sistemiyle ilişkili çevresel etkiyi nasıl azal-
tacağımız konusunda oldukça önemli bir role sahiptir.

Sürdürülebilirliğin farklı şekillerde yorumlanma-
sı, tartışmalarda belirsizliklere ve görüşler arasında 
ayrılıklara neden olabilmektedir. Bununla birlikte, 
diğer endüstrilerin aksine, tarımsal gıda sektörü, 
emisyonların azaltılması ve biyoçeşitliliğin destek-
lenmesi söz konusu olduğunda çözümler sunabilen 
benzersiz bir konuma sahiptir.

TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ BAĞLARI 
GÜÇLENDİRMEK 
COVID-19, gıda sistemlerinde esnekliğe olan ih-

tiyacı ortaya koymuştur. Yem üretim kapasitesi ile 
insanların tüketimine yönelik gıda mevcudiyeti ve 
genel gıda güvenliği arasında, aslında doğrudan bir 
ilişki bulunmaktadır.

Alltech’in 128 ülkedeki deneyimi de, küçük öl-
çekli hayvancılık işletmelerinden dünyanın en bü-

yük entegrasyonlarına kadar herkes için verimli ve 
sürdürülebilir yem tedarik zincirlerinin önemli ol-
duğunu göstermektedir.

Günümüzde, hayvan yemi endüstrisi için en büyük 
zorluklardan biri, benzer yem kaynakları için insanlar-
la rekabet edilmesidir. Bu, rumen verimliliğini arttır-
mak için yem katkı maddeleri kullanımında ve sadece 
ruminant hayvanlar için özelleştirilmiş yem bileşen-
lerinin araştırılmasında bir baskı unsuru olmaktadır. 

Alltech’te sürdürülebilir hayvan beslenmesi ile il-
gili çalışmalarımız devam etmektedir. Sürdürülebi-
lirliğe ilişkin yatırımlarımızdan biri dünya çapında 
8 Alltech IFM™ (in vitro fermantasyon modeli) la-
boratuvarından oluşan benzersiz ağımızdır. Bu saye-
de, rasyon verimliliğini ve üretici karlılığını arttır-
makta ve emisyonları azaltabilmekteyiz. 

DOĞRULAMAK
Hayvancılık üretim sistemi veya hayvan yemi için 

sadece düşük karbon ayak izi talep etmek artık ye-
terli değil. Bunun sürdürülebilir, ölçülebilir ve doğ-
rulanabilir kanıtlarla desteklenmesi gerekir. Alltech 

Neil Keane
Ticari Direktör
Alltech Rumen Function Platform
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E-CO2, yem üreticilerinin karbon ayak izini global 
olarak ölçmelerine ve düşürmelerine yardımcı olmak 
için Feeds EA™ modelini geliştirmiştir. Bu model, 
mevcut bileşenlerin veya karışımların etkilerini de-
ğerlendirerek yem üretiminin çevresel etkisini, yem 
fabrikası düzeyinde ölçmektedir. Ölçümler, yem üre-
timinde yetiştirme, işleme, enerji kullanımı ve nak-
liyeden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının hesap-
lanmasıyla yapılmaktadır. Feeds EA™, ham maddeler, 
soya ürünleri, yan ürünler ve katkı maddelerinin de 
dahil olduğu 300’den fazla içerikten oluşan bir veri-
tabanı aracılığıyla emisyonları hesaplayabilmektedir.

Kaynakların daha verimli kullanımını sağlaya-
bilmek için döngüsel tarım gibi girişimlerle gıda 
israfını azaltabilir veya gıda üretim sistemlerinde 
esneklik sağlayabiliriz. Buna, ruminant hayvanla-
rın beslenmesinde yan ürünlerin kullanılarak besin 
ihtiyaçlarının karşılanmasını örnek olarak verebili-
riz. Hayvancılık üretim sistemlerindeki gıda kaybı-
nı ve israfını doğrulanabilir bir şekilde azalttığımız 
takdirde, endüstrimiz, iklim değişikliğinin hızını 
yavaşlatmada sürdürülebilir çözümler sunmaya ve 
güçlü bir savunma oluşturmaya devam edebilir.

ATIKLARI AZALTMAK
Alltech’in süt (Salami et al., 2021)  ve besi hay-

vancılığındaki (Salami et al., 2020) son meta analiz 
çalışmalarında, nitrojen kullanımının iyileştirildiği 
hassas tarım ve hayvan besleme uygulamalarının, 
ruminant sistemlerdeki olumsuz çevresel etkileri 
azalttığı kanıtlanmıştır.

Süt inekleri rasyonlarına Optigen® eklenmesi;
• Daha iyi nitrojen yakalanımı sayesinde rumendeki 

azotun kullanım verimlililiğinde %4 artış sağlanmıştır.

• Nitrojenin gübre yoluyla atılımında inek başına 
günde 12-13 gr azalma sağlanmıştır.

Bu veriler, örneğin, Optigen® kullanımının, ABD 
süt sektöründe yıllık gübre azot atılımını, yıllık süt 
üretimine dayalı olarak ortalama 51.509 metrik ton 
azot azaltabileceğini göstermektedir.

Basit bir anlatımla, bu yaklaşım çiftliklerdeki atık-
ları azaltmaya yardımcı olmak için “doğru zamanda, 
doğru yerde, doğru miktarda”  nitrojen sağlamaya 
çalışıyor. Meta-analizden elde edilen sonuçlar ayrıca, 
Optigen®’in süt ineği rasyonlarında kullanımının, kg 
süt başına yaklaşık 54 gr CO2e karbon tasarrufu ile 
sonuçlandığını göstermiştir. Örneğin, Almanya’da-
ki süt sektörünün tahmini yıllık süt üretimi dikkate 
alındığında, 1.8 milyon metrik ton CO2e’lik bir kar-
bon emisyon azaltımına eşdeğer olacaktır. Ve bu kar-
bon tasarrufu, 2030 yılına kadar Almanya tarımı için 
toplam azaltma hedefinin %16’sını temsil etmektedir.

Meta-analizin sonuçlarına dayanan bir simü-
lasyon, 1.000 süt ineğinin Optigen®’le beslenmesi 
durumunda şunların sağlanacağını göstermiştir:

• Yem maliyetlerinin üzerindeki gelirde 18.000 
$’lık artış,

• Sürünün karbon ayak izinde, 647 metrik ton 
CO2e’lik azalma. Bu karbon azaltımı, yolda 424 
tane daha az araba olması demek veya 436 evin 
elektrik tüketimiyle aynı şey.

Besi inekleri üzerinde yapılan araştırmalar sonu-
cu hazırlanan meta-analiz ise, bitkisel protein yeri-
ne kısmen Optigen® kullanımının, besi sığırlarının 
canlı ağırlık artışında ve yem verimliliğinde tutarlı 
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bir gelişme olduğunun altını çizmiştir. Yine, rasyo-
na mısır silajının eklenmesiyle, daha yüksek ortala-
ma canlı ağırlık artışı (%8) ve daha iyi yem verim-
liliği (%8) gibi Optigen®’in etkisini arttıran olumlu 
sonuçlar elde edilmiştir. 

Meta-analizin sonuçlarına dayanan bir simü-
lasyon, 1.000 besi ineğinin Optigen®’le beslenmesi 
durumunda yaklaşık 200 kg ağırlık kazancı elde 
edilebileceğini gösterdi. 

• Kesime 9 gün daha erken gitme,
• Yem maliyetlerinde 18.000 $ azalma,
• Karbon ayak izinin 111 ton CO2e düşmesi. Bu 

karbon azaltımı, yolda 73 tane daha az araba olması 
demek veya 75 evin elektrik tüketimiyle aynı şey.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİR MALİYET 
UNSURU DEĞİLDİR!
Hayvan yemlerinden kaynaklanan olumsuz çev-

resel etkilerin azaltılması, gıda üretim sistemindeki 
paydaşlar için gelirlerin düşürülmesi anlamına gel-

memektedir. Alltech, ABD’deki büyük ölçekli süt 
çiftliklerinden Hindistan’daki küçük çiftliklere, 300 
milyon süt ineğini temsil eden müşterileri sayesin-
de, hayvan beslemede sürdürülebilir çözümlerin na-
sıl tartışılmaz hale geldiğine dair ilk elden deneyime 
sahiptir.

Tarımsal üretimdeki karlılık, gündemimize öncü-
lük etmektedir. Hayvansal ürünlerin üretiminde tipik 
olarak en önemli değişken olan hayvan yemlerinin 
maliyetini azaltmanın yanında, gıda kaybını ve israfı-
nı da en aza indirmede sorumluluğumuz bulunuyor.

Yemi üretim endüstrisi, son 150 yılda gıda siste-
mini ve artan global nüfusun gıda talebini alçak-
gönüllülükle destekledi. Şimdi ise, hayvansal gıda 
üretiminin olumsuz çevresel etkilerini azaltan ve 
döngüsel ekonomiyi destekleyen teknolojilerin keş-
fedilmesine ve uygulanmasına nasıl hizmet ettiğini 
anlamanın ve bu benzersiz katkının altını daha fazla 
çizmenin zamanı geldi.

Neil Keane Hakkında
Neil Keane, Avrupa genelinde Alltech Rumen Function Platform'un Ticari Direktörüdür. Başlıca ilgi alanı, ruminant üretim sistemle-

rinde sürdürülebilirlik ve karlılık hedeflerini desteklemektir. Keane, Alltech'e İskoçya ve Kuzey İngiltere'den sorumlu Alltech UK ekibinin 
bir parçası olarak 2005 yılında katıldı. Son kullanıcı niteliğindeki müşteriler için optimum verimlilik sağlayacak ortak projelere odakla-
nan Keane, 2010 yılında Alltech Avrupa ekibine terfi etti ve ürün, tür ve satış görevlerinin akabinde bugünkü mevcut pozisyonuna atandı.

İrlanda'da doğan Neil Keane, 2001 yılında University College Dublin'den ruminant beslenmesi alanında yüksek lisans derecesiyle me-
zun oldu. Ardından University College Dublin Michael Smurfit Graduate Business School'da ileri düzey bir yönetim kursu tamamladı, 
Plymouth Üniversitesi'nden işletme yönetimi diploması ve University College Cork'tan işletme çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi 
aldı. İngiltere ve İrlanda ruminant yem endüstrisinde çeşitli satış, teknik ve yönetim rollerinde görev aldı.
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Alltech Mycotoxin Management @AlltechAlltechNaturally

Identify a mycotoxin threat in minutes
Time is key to ensuring effective mycotoxin management. Alltech® RAPIREAD™ connects 
modern testing devices with the latest mobile technology, allowing you to test, identify 
and analyse the results in just minutes. 

Highlighting real- time mycotoxin contamination on farm or in the feed mill, Alltech® 
RAPIREAD™ provides users with 24/7 online access to detailed results and actionable 
insights - all helping to maintain production efficiency, profitability and animal health. 

Find out more today. Visit Knowmycotoxins.com/technology/alltech-rapiread
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Kapsamlı bir çevresel Yaşam döngüsü değerlen-
dirmesi (LCA) fikri, 1960'ların sonlarında/1970'le-
rin başında ABD'de tasarlandı. 1969'da Coca Cola 
şirketi, yüksek değerli geri dönüştürülebilir malze-
melerin ve yeniden kullanılabilir paketlerin kulla-
nımını sürdürmeye odaklanan bir paketin çevresel 
etkilerini incelemek için ilk LCA çalışmasını başlat-
tı. 1973 yıllarında, petrol krizi nedeniyle ilgi ener-
jiye kaydı. 1988'de ilgi tekrar katı atıklara döndü; 
ancak bu hızla yerini kaynak kullanım alanları ve 
çevresel emisyonlarla ilgili daha dengeli bir endişeye 
bıraktı. 1991 yılında, ürün imalatçıları tarafından 
LCA'ların pazarlama yapmak için uygunsuz kulla-
nımına ilişkin dile getirilen endişeler, Uluslararası 
Standartlar Organizasyonu (ISO) 14000 serisinde 
LCA standartlarının geliştirilmesine yol açtı. 2002 

yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 
destekleyici araçları daha iyi veri ve göstergelerle 
geliştirmeye yönelik uluslararası bir ortaklık olan 
Yaşam Döngüsü Girişimi'ni başlatmak üzere Çevre 
Toksikolojisi ve Kimyası Derneği (SETAC) ile güç-
lerini birleştirdi.

BİR LCA ÇALIŞMASININ DÖRT AŞAMASI
ISO 14040 uyarınca, bir LCA çalışmasında dört 

aşama yer alır ve bunlar şunları içerir: (i) hedef ve 
kapsam tanımı, (ii) envanter analizi, (iii) etki değer-
lendirmesi ve (iv) yorumlama. Bir LCA çalışmasının 
sonuçları, neden-sonuç zincirinin farklı ayrıntı dü-
zeylerini veren, farklı etki değerlendirme yöntemleri 
kullanılarak hesaplanabilir. Bir eser mineral için ne-
den-sonuç zinciri göz önüne alındığında; orta nok-

YEM BİLEŞENLERİNİN 
YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ

Hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğinin artırılması hayati öneme sahiptir. 
Yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) çalışmaları, hayvansal ürünlerin karbon 
ayak izinin %70'ini yem üretiminin oluşturduğunu göstermiştir ve bu da, azaltma 

seçeneklerini değerlendirirken dikkate alınması gereken önemli bir unsurdur. 
Yem bileşenlerinin çevresel etkileri hakkındaki gelişmiş bilgi, olumlu bir değişimi 

tetiklemek için esastır.

Jean-Yves Dourmad
Kıdemli Araştırmacı
INRAe

Alessandra Monteiro
AR-GE
Animine
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ta yöntemi, neden-sonuç zincirindeki bir noktaya, 
yani topraktaki eser minerallerin artan konsantras-
yonuna bakar. Son nokta yöntemi ise, bu neden-so-
nuç zincirinin sonundaki çevresel etkiye; yani böyle 
bir mineralin emisyonu nedeniyle türlerin neslinin 
tükenmesine bakar (Şekil 1).

Sistem girdilerinin çevresel etkisi, orta ve son 
nokta yaklaşımları arasında, farklı LCA etki kate-
gorileri içerisinde ifade edilebilir. Bunlardan bazı-
ları, ilk LCA çalışmalarından bu yana geniş çapta 
ele alınmıştır, iklim değişikliği veya karbon ayak izi 
gibi... Yıllar içinde, asitlenme, ötrofikasyon ve ener-
ji kullanımı gibi diğer kategoriler, çevresel kaygıları 
artırdı. Toksisiteyle ilgili konular gibi bazı diğer ko-
nular birkaç yıldır ihmal edildi; ancak şu anda onlar 
da öne çıkarılıyor. Etki kategorisi ne olursa olsun, 
sürecin ve/veya ürünlerin çevresel etkileri hakkında 
bilgi sahibi olmak, küresel sürdürülebilir kalkınma-
yı sağlamak için önemlidir. Bu nedenle sürdürülebi-
lir bir ekonomiye doğru ilerlemek için dünya çapın-
da çevresel ayak izi (EF) girişimleri geliştirilmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ARTIRMAK İÇİN
STRATEJİLER
Geçmişte, türlerin korunması ve hava/su kalite-

sinin iyileştirilmesi gibi geleneksel çevre temaları, 
dünyanın karşı karşıya olduğu başlıca çevresel kay-
gılardandı. Günümüzde, çeşitli temalar arasında-

ki bağlantıları ve bunların küresel boyutlarını göz 
önünde bulunduran daha sistematik yaklaşımlara 
ihtiyaç duyulmaktadır. FAO tarafından LEAP (Hay-
vancılık Çevresel Değerlendirme ve Performans Or-
taklığı) adlı çok paydaşlı bir girişim oluşturulmuş-
tur. Bu girişim, kanıta dayalı politika önlemlerini ve 
iş stratejilerini şekillendirmek amacıyla, hayvancılık 
tedarik zincirlerinin çevresel performansını anlama-
ya yönelik rehberlik ve metodoloji yöntemleri geliş-
tirmektedir. LEAP, hayvan yemi tedarik zincirlerinin 
çevresel performansının LCA'ya dayalı olarak değer-
lendirilmesi için 2016 yılında bir kılavuz yayınladı. 
Mineraller gibi yem katkı maddeleri, bu kılavuzlarda 
yem bileşenleri olarak kabul edilir; ancak bunların 
üretimi ile ilgili ayrıntılı rehberlik, kılavuzun kap-

Şekil 1: Neden-sonuç zinciri.
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samı dışındadır. Avrupa'da, ürün çevresel ayak izi 
kategorisi kuralları (PEFCR) bu yılın başlarında AB 
komisyonu tarafından onaylandı. AB yem endüst-
risi, LEAP yönergelerine dayanlı PEFCR'sine sahip 
ilk sektördü. PEFCR; AB pazarına daha çevre dostu 
ürünler sunmak ve bu şekilde daha sürdürülebilir 
tüketim ve üretim sağlamak amacıyla yapılacak bir 
PEF çalışmasının nasıl yürütüleceği konusunda, ay-
rıntılı ve kapsamlı bir teknik rehberlik sunmaktadır. 
Bunun yanı sıra PEFCR, AB yem endüstrisi tarafın-
dan 2009'dan 2013'e kadar tüketilen yem bileşenle-
rinin ortalama bileşimini temsil eden bir ton hayvan 
yeminin LCA sonuçlarını sundu. PEF sonuçlarının 
kapsadığı etki kategorileri arasında, toksisite ile ilgili 
olanlar (karasal, tatlı su ve deniz), ekotoksisite mo-
dellerinin daha düşük sağlamlığı nedeniyle LCA'nın 
dışında tutulmuştur. Ancak, ürünlerinin PEF pro-
filini PEFCR gerekliliklerine uygun olarak hesapla-
mak isteyen başvuru sahipleri, tüm etki kategorileri 
(toksisite dahil) için karakterize edilen sonuçları da-
hil etmeye teşvik edilir. PEF girişimi, bitki ve hay-
van bazlı yem bileşenleri hakkında somut bilgiler 
sağlamıştır. Bununla birlikte, mineraller, enzimler, 
vitaminler veya amino asitler gibi yem katkı madde-
leri için üretim süreçlerinin modelleri hala geliştiril-
mektedir. LEAPin yakın gelecekte, diyete çok düşük 
bir seviyede dahil edilmelerine rağmen bazı çevresel 
etkilere önemli bir katkısı olabilecek belirli yem bi-
leşenlerinin üretiminin nasıl modelleneceğine dair 
öneriler geliştirmesi beklenmektedir.

YEM ENDÜSTRİSİNİN ÇEVRESEL AYAK İZİ
Yem endüstrisi, yem katkı maddeleri ile ilgili 

yüksek kaliteli verilerin üretilmesine katkıda bu-
lunmaya kararlı durumdadır. Buna paralel olarak 
Hizox (Animin, Fransa) adlı güçlendirilmiş çinko 
oksit kaynağı için bir LCA geliştirilmiştir. İz mine-
ral kaynaklarının tam yemin EF'sine katkısını tem-
sil etmek için, PEFCR tarafından önerilen sanal 
yemin bileşimine dayanan bir diyet oluşturuldu. 
Sonuçlar, iklim değişikliği, asitlenme ve ötrofikas-
yon, enerji talebi ve karasal ekotoksisite konula-
rında EF'ye en çok tahılların ve yağlı tohumların 

Şekil 2: Yem bileşenlerinin çevresel ayak izine katkısı.
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Dr. Alessandra Monteiro Hakkında
Dr. Alessandra Monteiro, Animine'nin Ar-Ge ekibinde çalışan bir hayvan bilimcisidir. Başlıca uzmanlığı, monogastrik beslen-

mede eser minerallerin sürdürülebilir kullanımıdır.

Dr. Jean-Yves Dourmad Hakkında
Dr. Jean-Yves Dourmad, Inrae'nin kıdemli araştırmacısıdır. Deneysel ve modelleme yaklaşımlarıyla domuz beslenmesinin çevre 

üzerindeki etkisi üzerine çalışmaktadır.

(toplam yem bileşiminin sırasıyla %48 ve %28'i) 
katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bunun ne-
deni üretimleri sırasında gübre, pestisit ve ulaşım 
ağı kullanılmasıdır (Şekil 2).

İz mineraller Avrupa'da tüketilen toplam yem bi-
leşenlerinin sadece % 0,78'ini oluşturmaktadırlar. 
Ancak buna rağmen toprağa ve suya salındıklarında 
oluşturdukları yüksek toksisite potansiyelleri, metal 
tükenmesi ve yenilenemeyen kaynaklar olmaları ne-
deniyle tatlı su ve deniz ekotoksisitesine en yüksek 
katkıyı göstermişlerdir. Bu yüksek katkı, iz mineral-
lerin sürdürülebilir kullanımının, hayvan beslenme-
sinde kullanılan kaynak ve doz açısından önemini 

göstermektedir. Yine de, etkilerinin değerlendiril-
mesinde metodolojik iyileştirme için hala alan var: 
(i) hayvan atıklarının bertaraf edilmesinin EF'si-
ni hesaba katarak sistem sınırlarını 'yem fabrikası 
kapısından' hayvansal üretiminin ötesine taşımak. 
(ii) ekotoksisite modellerinin sağlamlığını geliştir-
mek. (iii) LCA'da hayvan atıklarındaki iz mineral 
kaynaklarının kimyasal formunu hesaba katmak. 
AB H2020 tarafından finanse edilen SUMINAPP 
Projesi (www.suminapp.eu) deneysel sonuçlardan 
haberdar edilen yeni LCA ekotoksisite karakterizas-
yon faktörlerini kullanarak ve yemden dışkıya yeni 
bir ekotoksisite değerlendirme yaklaşımı sağlayarak 
bu üç açık üzerinde çalışmıştır.
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GİRİŞ
Hayvansal üretim endüstrisi sürdürülebilir 

et, yumurta ve süt ürünleri sağlamanın yollarını gi-
derek daha fazla arıyor. Bu durum da yeni zorluklar 
ve fırsatlar yaratıyor: Karbon ayak izini azaltırken 
hayvan sağlığını ve refahını desteklemek, antibiyo-
tik kullanımını azaltırken üretim verimliliğini artır-
mak ve son olarak ekonomik olarak rekabetçi kalır-
ken genel kaliteyi artırmak. Bakır (Cu), demir (Fe), 
çinko (Zn) ve manganez (Mn) gibi iz mineraller te-
mel mikro besinlerdir. Sadece hayvanın büyümesini 
desteklemekle kalmaz, aynı zamanda doğurganlık, 
bağışıklık ve genel sağlık için de gereklidirler.

Ticari diyetlerde, iz mineraller genellikle inorganik 

formda desteklenir. Bu, yüksek seviyelerde takviyele-
re izin verildiği ve genellikle ucuz olduğu için kolay 
bir seçenektir. Sınırlı biyoyararlanımları nedeniyle, 
gereklilikleri yerine getirmek için daha yüksek doz-
lara ihtiyaç vardır. Bu da genellikle dengesiz besin 
maddeleri ve çevre kirliliği ile sonuçlanır. Daha fazla 
biyoyararlanımlı organik iz mineralleri ile takviye, 
sürdürülebilirliği desteklemek için daha iyi bir çözüm 
sunabilir, çünkü bu seçenek yem üretim zincirindeki 
son tüketiciye kadar her paydaş için mantıklıdır.

ÜRETİM ZİNCİRİNDE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Premiks üretiminde organik iz mineraller işçi sağ-

lığı için güvenlik garantisidir. İnorganik mineraller 

HAYVANSAL ÜRETİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
ORGANİK İZ MİNERALLERLE NASIL GELİŞTİRİLİR?

"Organik iz elementlerin, yem endüstrisinin bir parçası olarak, karşı 
karşıya kaldığı birçok zorluk bulunmaktadır. Sonuçta, çevresel ayak izinin 

azaltılmasında ve daha kaliteli ürünler üretilmesinde yardımcı olabilecekleri 
için sürdürülebilirlikte önemli bir rol oynarlar. Bu nitelikler son tüketiciye yönelik 
halk sağlığı düzenlemelerini desteklemekte ve aynı zamanda üretim zincirindeki 

işçilerin refahını korumaktadır."

Céline Robin
Ürün Müdürü Mineraller / Carbovet
Pancosma

Mieke Zoon
Ürün Müdürü Mineraller / Carbovet
Pancosma
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genellikle solunduğunda akciğer hasarına neden 
olabilecek kadar ince parçacıklardır. Pancosma'nın 
daha büyük parçacık boyutlarına sahip glisinatları, 
toz olmamaları nedeniyle daha güvenlidir. Bu ne-
denle işçinin refahına katkıda bulunurlar.

Yem, hayvancılık sistemlerinde açık ara en yüksek 
maliyet bileşeni olduğundan, diyetlerin en uygun 
maliyete dönüş oranıyla formüle edilmesini sağla-
mak önemlidir. Bu nedenle, yeterli yatırım getiri-
sine sahip olmayan iz mineraller, maliyet ne olursa 
olsun en pahalı olanlardır. Çalışmalar Cu, Zn, Fe ve 
Mn'nin amino asitler ve peptitler ile bağlanmasının 
bu iz minerallerin biyoyararlanımını artırabileceği-
ni göstermektedir. Bu durum; hayvancılıkta geliş-
miş süt üretimi, büyüme, dokularda birikme, üreme 
ve genel sağlık durumu gibi daha iyi genel perfor-
manslar sağlar. Ayrıca, bu gelişmiş biyoyararlanım, 
performansı korurken diyet mineral takviyesinin 
%50'ye kadar azaltılmasına olanak tanır. Bu neden-
le, iz mineral takviyesi ve atılımını en aza indirirken 
hayvanların genetik potansiyellerine kolayca ulaş-
malarını bekleyebiliriz.

İz mineralleri, kalite parametrelerini doğrudan et-
kilemese de yine de onları etkileyebilirler. Demir, 
sığır etinin rengine tesir eder. Bakır, Çinko ve Man-

ganez antioksidan sistemin parçalarıdır ve hücre bü-
tünlüğü için önemlidirler (özellikle kesimden sonra 
damla kaybını sınırlamak için). Süt endüstrisinde, 
organik Zn kullanımı ile daha düşük bir somatik 
hücre sayısı oluşturulmuştur (Wall ve diğerleri, 
2016) ve bu da daha yüksek süt üretimi ile sonuç-
lanmıştır. Bu arada esansiyel iz elementler, temel 
fizyolojik ihtiyaçları karşılayarak, eksikliklere bağlı 
hastalıkları azaltmak için yatkınlığın azaltılmasında 
rol oynayabilir ve dolayısıyla hayvan refahına katkı-
da bulunabilir.

"Yem, hayvancılık sistemlerinde 
açık ara en yüksek maliyet bileşeni 
olduğundan, diyetlerin en uygun 
maliyete dönüş oranıyla formüle 
edilmesini sağlamak önemlidir. Bu 
nedenle, yeterli yatırım getirisine 
sahip olmayan iz mineraller, maliyet 
ne olursa olsun en pahalı olanlardır. 
Çalışmalar Cu, Zn, Fe ve Mn'nin amino 
asitler ve peptitler ile bağlanmasının 
bu iz minerallerin biyoyararlanımını 
artırabileceğini göstermektedir."
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Son olarak, iz elementler dokularda iyi bir şekilde 
birikir ve bu, Birleşmiş Milletler sağlık programı ile 
doğrudan uyumludur (FAO, 2001. Human Vitamin 
and Mineral Requirements – report of a joint FAO/
WHO expert consultation. Bangkok, Thailand). Et 
ürünlerinde iz elementlerin birikmesi, nüfusun özel 
ihtiyaçlarına cevap verir.

ÇEVRESEL AYAK İZİNİN AZALTILMASI
Yüksek takviye nedeniyle gübrede yoğunlaşan 

elementler, toprakta birikir ve burada bitkiler ve 
mikroorganizmalar için orta veya uzun vadeli tok-
sisite riski oluşturabilirler. Örneğin, bulamaç uy-
gulaması azaltılmazsa, Zn 120 yıl içinde 200 ppm 
civarında bir konsantrasyona ulaşacaktır. Toprak 
mikrobiyal aktivitesi ve kütlesi, topraktaki daha 
düşük Cu ve Zn konsantrasyonları (sırasıyla 30 ila 
50 ve 100 ila 200 ppm) ile olumsuz yönde etkilenir 
(Jondreville ve diğ., 2003). İz element takviye se-
viyesinin düşürülmesi, bu zaman ölçeğini uzatmak 
ve çevresel ayak izini en aza indirmek için önemli 
bir konudur.

Organik mineraller, gastrointestinal sistem için-
deki antagonistik ilişkileri azaltmak ve bu nedenle 
mikro elementlerin biyoyararlanımını arttırmak 
için tasarlanmıştır. Glisinatın sülfatla biyoyarar-
lanımını karşılaştıran çalışmalar, en azından aynı 
performansları korurken organik kaynak lehine 

iyi sonuçlar göstermiştir. Spears ve diğerleri, 2004 
yılında ruminant hayvanlarda güçlü bir antago-
nist varlığında neredeyse iki katına çıkmış bir bi-
yoyararlanım keşfetmişlerdir. Sonuç olarak, daha 
az girdi daha az çıktı demektir. Bu üstün emilim 
nedeniyle, artık takviye dozunu azaltmak ve hatta 
potansiyel olarak hayvan performansını artırmak 
mümkündür.

SONUÇ
Organik iz elementlerin, yem endüstrisinin bir 

parçası olarak, karşı karşıya kaldığı birçok zorluk 
bulunmaktadır. Sonuçta, çevresel ayak izinin azal-
tılmasında ve daha kaliteli ürünler üretilmesin-
de yardımcı olabilecekleri için sürdürülebilirlikte 
önemli bir rol oynarlar. Bu nitelikler son tüketiciye 
yönelik halk sağlığı düzenlemelerini desteklemekte 
ve aynı zamanda üretim zincirindeki işçilerin refa-
hını korumaktadır.

Sorumluluk Reddi:
Her ürün her bölgede bulunmamaktadır. Bir ADM 

markası olan Pancosma, bilgilerin güvenilirliği veya 
eksiksizliği konusunda açık veya zımni hiçbir beyanda 
bulunmaz veya garanti vermez. Kullanımlar ve talep-
ler mevcut yerel/bölgesel düzenleyici ortama uyacak 
şekilde uyarlanmalıdır. Bu bilgiler, hastalığın iyileş-
tirilmesi, hafifletilmesi, tedavisi veya önlenmesi için 
açık öneriler anlamına gelmez.
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Pancosma hakkında:
Merkezi Rolle, İsviçre'de bulunan İsviçre şirketi Pan-

cosma, çok çeşitli yenilikçi yem katkı maddelerinin 
geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımında dünya lideri-
dir. Şirket 75'ten fazla ülkede faaliyet göstermektedir. 
Portföyü; phytonutrient bazlı teknolojiler, organik iz 
mineraller, palatanlar, maya ve organik asitlerden oluş-
maktadır. Pancosma, araştırma, geliştirme ve sürdürü-
lebilirliğe olan bağlılığı ile sürekli olarak hayvan bes-
lenmesi için yenilikçi çözümler sunmaya çalışmaktadır. 
Pancosma, insan ve hayvan beslenmesinde dünya lideri 
ve dünyanın önde gelen tarımsal üretim ve işleme şirketi 
olan ADM’nin bir markasıdır. Daha fazla bilgi için bu 
web sitesini ziyaret ediniz: www.adm.com.

Referanslar:
1. FAO, 2001. Human Vitamin and Mineral Requ-

irements. Report of a joint FAO/WHO expert consul-
tation. Bangkok, Thailand.
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Mikrobiyal bozulmanın yönetiminde 
ve yem kalitesinin korunmasında 
organik asitlerin kullanımı

“Organik asitler, yalnızca değerli besin maddelerinin korunmasına ve diyetin 
mikrobiyal bozulmadan korunmasına yardımcı olmakla kalmaz; aynı zamanda 

optimal hayvan sağlığı, performansı ve karkas kalitesi sağlar. Bu yüzden 
herhangi bir çiftlik hayvanı diyetinin çok önemli bir parçasıdır.”

Mikrobiyal bozulma, yem bileşenleri kulla-
nıldığında başlayan, üretim ve depolama 

sırasında devam eden ve yalnızca yem tüketildiğinde 
sona eren sürekli bir süreçtir (bkz. Şekil 1). Yemin 
ömründeki bu önemli dönüm noktaları, besin ka-
litesi ve güvenliğinin düşebileceği yerlerdir. Bu dö-
nüm noktaları sırasında harekete geçmek, yüksek 
kaliteli ve güvenli yem sağlar.

Organik asitler, yalnızca değerli besin maddeleri-
nin korunmasına ve diyetin mikrobiyal bozulmadan 

korunmasına yardımcı olmakla kalmaz; aynı zaman-
da optimal hayvan sağlığı, performansı ve karkas ka-
litesi sağlar. Bu yüzden herhangi bir çiftlik hayvanı 
diyetinin çok önemli bir parçasıdırlar. 

Organik asitler, karboksil grupları '-COOH' ile iliş-
kili asidik özelliklere sahip organik bileşikler olarak 
tanımlanır. Belirli bir zorlayıcı durumda en uygun 
çözümü seçmek için bu bileşiklerin farklı kimyasal 
özelliklerini ve aktivitelerini anlamak çok önemlidir. 
Organik asitler, yemdeki pH'ı düşürme yeteneği-

Dr Edwin Chow, Ph.D.
Global Bilimsel ve Teknik Müdür, Yem Koruma
Adisseo

Şekil 1. Yem malzemelerinin üretiminden çiftliklerde canlı 
hayvan üretimine kadar tüm yem yaşam döngüsünü 
kapsayan hayvan yemi zinciri
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ne sahiptir. Her mikroorganizma grubunun büyüme 
için optimum bir pH aralığına sahip olduğu iyi bilin-
mektedir. Çevresel pH bu aralığın dışındaysa, mikro-
organizmaların büyümeleri bozulur. Buna ek olarak, 
organik asitler bakterilerin hücre zarlarını geçme yete-
neğine sahiptir. Hücrenin içine girdikten sonra ayrışır-
lar ve metabolizmayı bozarlar. Sonuç olarak, patojenik 
mikroorganizmaların çoğalması azalır ki, bu da ba-
ğırsak yolunda daha az sayıda patojen anlamına gelir. 
Organik asitlerin bu iki etki şekli sayesinde, yemdeki 
patojenik bakterilerin büyümesi sınırlandırılabilir ve 
bağırsak yolundaki sindirim rahatsızlıkları azaltılabilir.

MOLD-NIL® – MİKROBİYAL 
KONTAMİNASYON VE YEM FABRİKASI 
VERİMLİLİĞİNDEKİ ZORLUKLAR İÇİN 
BİRLEŞİK ÇÖZÜM
Organik asitler, önemli antimikrobiyal özellikler 

sundukları için anahtar bir araştırma alanıdır. Yemlerin 
korunmasında, yem işleme teknikleriyle birlikte zaten 
önemli bir role sahiptirler. Zayıf organik asitlerin işlen-
mesi (özellikle tamponlandıklarında), inorganik asitle-
re kıyasla güvenlidir. Yemi koruma güçlerine ek olarak, 
organik asit karışımlarının yem fabrikası verimliliğini 
destekleyebileceği de gösterilmiştir. Bu nedenle, piya-
sadaki mevcut organik asit karışım solüsyonların bir-
çok kaynağı ve formu vardır ve bunlar giderek daha 
da özel bir iş alanı haline gelmektedir. Sonuç olarak 
Adisseo, organik asit karışımı ürün grubu Mold-Nil®'e 
önemli ölçüde yatırım yaptı ve bununla ilgili yenilikler 
geliştirdi. Adisseo'nun en büyük önceliği, güvenli ve 
etkili yem katkı maddelerini garanti etmek ve küresel 
yem endüstrisine değerli çözümler sunmaktır.

Mold-Nil®, tahıl ve tam yem için hem kuru hem 
de sıvı formlarda çok çeşitli bir organik asit harman-
lama sistemleri portföyüdür. Mold-Nil® ürününe 
bağlı olarak, propiyonik asit ve diğer organik asitler 
ile bunların tuzlarının sinerjik karışımlarını içerir. 
Sıvı portföyü, tahıl veya yem matrisinde optimum 
homojenliği sağlamak için bir emülgatör bile içerir. 
Bu kombinasyonlar, tek bileşenli organik asitlerden 
daha verimli, güvenli ve kararlı bir çözüm sağlar.

I. MOLD-NIL® – HAM MADDE VE YEM İÇİN 
BİR ÇÖZÜM
Adisseo, Mold-Nil® Liquid'in yem maddelerinde-

ki mikroorganizmaların büyümesini engellemekle 
kalmayıp, aynı zamanda depolama sırasında onları 
azalttığını göstermek için yıllar boyunca çok sayıda 
deneme gerçekleştirildi. Ayrıca düşük aşındırıcı bir 
ürün olarak değerlendirilen Mold-Nil® Liquid’in 
yem fabrikası ekipmanları ve tesisleri ile kullanımı 
güvenli ve uyumlu hale getirilmiştir. Yakın zaman-
da Endonezya'da bir yem fabrikasında, Mold-Nil® 
Liquid'in tahıl depolama üzerindeki koruma etkisini 
ve silo malzemesi ile ekipmanına karşı aşındırıcılığı-
nı test etmek için yeni hasat edilmiş mısırla bir dene-
me yapıldı. Denemenin sonuçları şu şekildedir;

• Korozyon sonuçları
Mold-Nil® Liquid, ~6,0 pH değeriyle esasen daha 

az aşındırıcıdır. Bu, tamponlama ve bir emülgatörün 
dahil edilmesi yoluyla elde edilir. Basit bir korozyon 
testi ile Mold-Nil® Liquid'in özellikle tamponsuz 
sıvı küf önleyicilere (Ürün A) kıyasla daha az aşındı-
rıcı olduğu kolayca gösterilebilir. Paslanmaz çeliğin 
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65 ºC'deki korozyonu, ağırlık kaybı ölçülerek kar-
şılaştırıldığında; Ürün A’nin Mold-Nil® Liquid'den 
(~%2.9) çok daha yüksek ağırlık kaybına (~%5.4) 
neden olduğu saptanmıştır.

• Mısır koruma sonuçları
Mısırdaki küf oluşumuyla ilgili endişeler, temel 

olarak mikotoksinlerin potansiyel oluşumuna ve 
bunların hayvan performansı üzerindeki olumsuz 
etkilerine bağlanır. Depolamanın mısırın besleyici 
değeri, yani ham protein içeriği üzerindeki potan-
siyel olumsuz etkisi ise genellikle gözden kaçırılır. 
Yapılan deneme çalışmasında bir ay sonra Mold-Nil® 
Liquid’in bir negatif kontrole kıyasla ~%1.9 ham 
protein kaybını önlediği ve depolama sırasında küf 
ve mikotoksinlerin kontaminasyonunu daha fazla 
kontrol edebildiği görüldü. Buna karşılık, %14 baş-
langıç nem içeriğine sahip işlenmemiş kontrol, kısa 
bir süre sonra küflendi. Tablo 1'de gösterildiği gibi, 
Mold-Nil® Liquid uygulanmayan mısır, mantar olu-
şumu neticesinde %4.2 ham protein kaybetti ve bu, 
azaltılmış işleme prosedürü ve mısırın besin kalitesi 
açısından ekonomik öneme sahip bir kayıptır.

II. MOLD-NIL® – YEM FABRİKASI 
VERİMLİLİĞİ İÇİN BİR ÇÖZÜM
Mold-Nil® Liquid, küf önleyici olarak faydalı 

etkisinden dolayı yem endüstrisinde kabul gör-
müştür. Daha yakın zamanlarda, geliştirilmiş bir 

Mold-Nil® Liquid’in yem 
ham maddelerindeki ve 
işleme sırasındaki nem 
değişkenliğini azalttığı 
gösterilmiştir. Bu da, gü-
venli ve ekonomik olarak 
uygulanabilir yem üret-
mek isteyen yem üreti-
cilerine faydalar sunar. 
1.0 kg/T'de iyileştirilmiş 
Mold-Nil® Liquid ile yem 
fabrikası enerji kullanımı 
%4,3 azaltılmış ve ton/
saat ortalama %7,3 art-
mıştır. Pelet dayanıklılık 
indeksi ve nişasta jelati-
nizasyonu ise %0,6'lık 

geliştirilmiş yem nemi tutma oranı ile birlikte ar-
tırılmıştır.

ÇÖZÜM UYGULAMA VE HİZMETLER
Adisseo olarak sıvı programlarımızın güçlü bir şe-

kilde yanındayız ve çok önemli olduğunu bildiğimiz 
doğru ürün uygulaması ve dozlama ile birlikte sıvı 
çözümlerimizin optimum kullanımını sağlamaya 
kendimizi adadık. Toplam bir çözüm sunuyoruz ve 
mikrobiyoloji ile ilgili testlerden fiziksel ve kimyasal 
testlere, laboratuvar ölçekli simülasyon denemelerin-
den özelleştirilmiş ekipman, ürün uygulama tavsiye-
si ve laboratuvar hizmetleri sağlamaya kadar bir çok 
hizmeti taahhüt ediyoruz. Bu, bizi rakiplerimizden 
ayıran stratejik yaklaşımımızın bir parçasıdır. Ama-
cımız “müşterilerimize kolaylık sağlamaktır”.

Dr. Edwin Chow Hakkında
Dr. Chow; Yem Kalitesi ve Güvenliği alanında antioksi-

danlar, antimikrobiyaller, küf önleyiciler, sürfaktanlar, emül-
siyonlar ve pelet bağlayıcılar gibi geniş bir ürün yelpazesinde 
uzmandır. 

National University of Singapore’da (NUS) Kimya alanın-
da lisans ve doktora derecelerini alan Dr. Edwin, şu anda 
NUS gıda bilimi ve teknolojisi bölümünde misafir doçent 
olarak görev yapmaktadır. Sayısız onur ve ödülün sahibi olan 
ve birçok makale kaleme alan Dr. Chow, davetli olarak konfe-
ranslar ve uluslararası konferanslarda yer aldı, ayrıca 10'dan 
fazla yayınlanmış, beklemede veya lisanslı patent aldı.

Tablo 1. Mold-Nil® Liquid'in mısır üzerindeki koruyucu etkisi

Kaynak

Ortalama Nem 

Ortalama Küf Sayısı (cfu/g) 

Ham protein (%)

Ortalama Nem 

Ortalama Küf Sayısı (cfu/g) 

Ham protein (%)

Uygulanmamış (Kontrol)

0. Hafta

14.2

3.5x103

8.98

4. Hafta

13.97

3.7x104

8.57

Mold-Nil® Liquid (1kg/T)

14.0

3.5x103

8.98

13.80

2.6x103

8.81
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kolay,  
esnek,  
etkili: 
likit  

çözümlerimizi 
keşfedin

www.adisseo.com

Gönül rahatlığı : Yem koruma programımızla amacımız budur. 
Size kolay, esnek ve çok etkili, toz yada likit formda tam bir portföy sunuyoruz. 
Bu sayede Adisseo yeminizin; lezzetli, besleyici ve kaliteli yem katkıları içeren  
şekliyle uzun süre kalmasını sağlar!

Toz ve Likit çözümlerimizi keşfedin: 
adisseo.com’u ziyaret edin

Yeminizi korumak için  
doğru yapı taşlar!

A 
FP

00
1-

01

https://www.adisseo.com/


MAKALE MAKALE

56 YEM & KATKI DERGİSİ Kasım-Aralık 2021

Sağlıklı bir tavuktan her zaman altın rengi bir 
yumurta sarısı elde edilir. Bu gerçek aynı şe-

kilde tüketiciler, yetiştiriciler ve yem üreticileri ta-
rafından bilinmekte ve bu nedenle – pek çok ülkede 
– koyu sarı-turuncu renk tonunun yüksek kaliteli 
yumurtayla bağlantılı olduğu kabul edilmektedir. 
Yumurta sarısının ve tavuk derisinin renginden so-
rumlu olan bileşikler karotenoidlerdir ve doğada bu 
bileşiklerin 700’den fazla farklı çeşidi vardır.1 Ancak 
ticari kanatlı üretiminde bunların yalnızca beş tane-
si kullanılmaktadır (Tablo 1). Karotenoidler yağda 
çözünen bileşiklerdir ve dalga boylarına ya da tonla-
rına bağlı olarak kırmızı ve sarı olarak sınıflandırıl-

maktadır. Tüketiciler tarafından tercih edilen uygun 
turuncu tonunu elde etmek için sarı ve kırmızı karo-
tenoidlerin bir kombinasyonu gereklidir. 

Yumurta üretiminin başarılı ve maliyetin etkin ol-
ması için pigmentasyon sürecinde rol oynayan tüm 
faktörlerin dikkatle göz önünde bulundurulması ge-
reklidir. Bunlar yağ kalitesi, karotenoid katkısının dü-
zeyi, bağırsak sağlığı, yaş, yem alımı, vitamin düzey-
leri ve uygun biyogüvenlik önlemlerini içermektedir. 
Karotenoidlerin ekstraksiyonu ve yönetimi için pek 
çok kaynak olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
kolay olmayan bir işi gerçekleştirmek, yani tüketicinin 

KANATLI ÜRÜNLERİNİN PİGMENTASYONU: 
KAROTENOİD KAYNAKLARI

“Yumurta üretiminin başarılı ve maliyetin etkin olması için pigmentasyon 
sürecinde rol oynayan tüm faktörlerin dikkatle göz önünde bulundurulması 
gereklidir. Göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktörlerden biri 

karotenoidlerin kaynağı ve bu kaynağın hedef hayvan dokularında birikim oranı 
ve transfer hızı ile sindirilebilirlik, renk, stabilite üzerindeki etkisidir. Kanatlıların 
karotenoidleri de novo olarak sentezleyememesi nedeniyle, istenen yumurta 

rengini elde etmek ve homojenliği korumak için yem aracılığıyla doğru karotenoid 
tipi ve kombinasyonunun verilmesi gereklidir.”

Murtala Umar Faruk
Baş Bilim İnsanı - EMEA
DSM Animal Nutrition & Health

Fernando Cisneros
Küresel Direktör - Karotenoidler
DSM Animal Nutrition & Health
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masasına parlak renkli bir yumurta sarısı getirebilmek 
için bu farklı faktörlerin tümü dikkatle yönetilmelidir.

Göz önünde bulundurulması gereken en önemli 
faktörlerden biri karotenoidlerin kaynağı ve bu kay-
nağın hedef hayvan dokularında birikim oranı ve 
transfer hızı ile sindirilebilirlik, renk, stabilite üze-
rindeki etkisidir. Kanatlıların karotenoidleri de novo 
olarak sentezleyememesi nedeniyle, istenen yumurta 
rengini elde etmek ve homojenliği korumak için yem 
aracılığıyla doğru karotenoid tipi ve kombinasyonu-
nun verilmesi gereklidir. Tüm karotenoidler hedef 
organlarda aynı oranda birikmemektedir. Örneğin 
kırmızı karotenoidler için standart, yemdeki her 1 
ppm karotenoid için yumurta sarısındaki birikim 

oranı 2,25 ppm olan kantaksantindir.2 Kantaksanti-
nin yumurta kütlesi2 ve yumurta sarısı kalitesi3 üze-
rinde de ek olumlu etkileri vardır. Bunun aksine, bir 
başka kırmızı karotenoid olan sitranaksantinin yu-
murta sırasında birikim oranı, kantaksantinin biri-
kim değerinden %54 oranında daha düşüktür.4 Sitra-
naksantinin kantaksantine kıyasla daha koyu kırmızı 
olması nedeniyle, bu durumun renk tonundaki fark-
lılıklara bağlı olması mümkündür. DSM önerisi, 1,5 
g sitranaksantinin 1 g kantaksantine eş değer olduğu 
yönündedir. Bunun yanı sıra sitranaksantin, tavukla-
rın deri pigmentasyonu için kullanılmamaktadır.

Kapsantin ve kapsorubin, farklı miktarlar ve oran-
larda kırmızı biberde bulunan iki farklı karotenoiddir 

Tablo 1. Kanatlı pigmentasyonundaki önemli karotenoidler

Renk

Kırmızı

Sarı

Köken

Sentetik

Sentetik

Kimyasal olarak kırmızı 
biberden ekstrakte edilir

Sentetik

Kimyasal olarak marigold 
çiçeğinden (Kadife Çiçeği) 
ekstrakte edilir

Molekül

Kantaksantin

Sitranaksantin

Kapsantin/Kapsorubin

Apo-ester

Lutein/zeaksantin

Hedef doku

Yumurta sarısı, tavuk derisi, tavuk ayağı

Yumurta sarısı

Yumurta sarısı

Yumurta sarısı, tavuk derisi

Yumurta sarısı, tavuk derisi
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ve bunlar, kimyasal yöntemlerle ekstrakte edilerek, 
yumurta sarısı pigmentasyonuna yönelik ticari bir 
karotenoid ürünü oluşturmak için birbiriyle kom-
bine edilebilmektedir. Bunların rengi kantaksantine 
kıyasla daha koyu kırmızıdır. Ancak düşük birikim 
oranı ve yüksek değişkenliği, bu ürünün yalnızca 
kantaksantinin %16-40’ı oranında etkili olmasına 
yol açmaktadır.5 Yumurta sarısı pigmentasyonuna 
ilişkin mevcut DSM önerisi, 1 g kantaksantinin 2,5 
g kapsantin/kapsorubine eş değer olduğu şeklinde-
dir. Kanatlı pigmentasyonu için kantaksantin, pazar-
da talep edilen turuncu rengi elde etmek amacıyla 10 
ppm’den düşük oranlarda sarı karotenoidlerle kom-
binasyon halinde kullanılmaktadır. Pratik nedenlere 

bağlı olarak, istenmeyen bir renk (lekeler) oluştur-
maları nedeniyle tavuk derisi pigmentasyonu için 
kırmızı biber ekstreleri kullanılmamaktadır.

Yumurta sarısında kullanılan sarı karotenoidler 
açısından bakıldığında apo-ester, en etkili ve yaygın 
olarak kullanılan karotenoiddir. Yumurta sarısında 
apo-ester birikiminin, kanatlı türüne bağlı olarak 
%50-55 düzeyinde olduğu hesaplanmıştır.6 Bu oran, 
marigold çiçeği (Kadife Çiçeği) ekstresindeki lute-
in/zeaksantine kıyasla son derece olumludur ve 1 g 
apo-estere yaklaşık eş değer olan lutein/zeaksantin 
miktarı 3 g’dır.6 Kanatlıların deri pigmentasyonu açı-
sından bakıldığında, lutein/zeaksantinin 1 g apo-es-
tere eş değerliği, koşullara bağlı olarak 1,5 ile 2 g ara-
sında değişmektedir.

Çok önemli olan bir diğer faktör, premiks/yem 
prosesleri ve saklama sırasındaki ürün stabilitesidir. 
Bu nedenle, bir pigmentasyon programına başlama-
dan önce hedef ürüne (yumurta sarısı, tavuğun derisi 
veya ayağı) ve pazarda mevcut olmasına, birikim ora-
nına ve fiyatlara bağlı olarak kullanılacak karoteno-
idlere karar verilmesi önemlidir.

Referanslar:

1. Britton G., et al. Carotenoids: Handbook. Birkhäuser. 
Basel, Switzerland, 2004.

2. Umar Faruk, M. et al. 2017. A meta-analysis on the effect 
of canthaxanthin on egg production in brown egg layers. P. Sci. 
http://dx.doi.org/10.3382/ps/pex236

3. Damaziak, K., et al., 2018. Effect of dietary canthaxant-
hin and iodine on the production performance and egg quality 
of laying hens P. Sci. http://dx.doi.org/10.3382/ps/pey264

4. Huyghebaert, G., et al., 2001. The utilization of cant-

haxanthin and citranaxanthin in combination with different 
kinds of yellow oxy-carotenoids. Pr. Poult. Sci. 42(SUPPL.1): 
S34-S35.

5. Huyghebaert, G. (2008) The utilization of red oxy-caro-
tenoids from paprika extracts for egg yolk pigmentation. 23rd 
WPC, in Brisbane, Australia.

6. Sirri, F., et al., 2007. Comparative pigmentation efficien-
cy of High dietary levels of Apo-ester and marigold extract on 
quality traits of whole liquid egg of two strains of laying hens. 
J. Appl. Poult. Res. 16:429–437.

Fernando Cisneros Hakkında
Fernando Cisneros, DSM Animal Nutrition & Health'de Özel Karotenoidler Küresel Direktörüdür. Hayvan besleme konusunda doktora (Illinois 

Üniversitesi) ve yüksek lisans derecesine (UNAM, Meksika) ve Veterinerlik alanında lisans derecesine (U. Metropolitana, Meksika) sahiptir. Bir 
araştırmacı  (INIFAP) olan Cisneros,  mevcut küresel rolünden önce Meksika ve Kanada'da teknik müdür olarak Roche Vitamins'de; hesap ve satış 
müdürü olarak DSM Kanada'da görev aldı. Cisneros, yumurta kalitesi, parlak gıda ve hayvancılığın sürdürülebilirliği konularına ilgi duyuyor.

Murtala Ömer Faruk Hakkında
Murtala Umar Faruk bir hayvan beslenme uzmanıdır. Fransa Tours'daki François Rabelais Üniversitesi'nden doktora derecesine sahiptir. Kendi-

ni işine adamış bir kanatlı beslenme uzmanı olan Umar Faruk, yumurta tavuğu beslenmesi ve yumurta kalitesi konusunda uzmandır. Yeni enzim-
ler, karotenoidler ve dijital YolkfanTM gibi araçlar geliştirmek için farklı inovasyon projelerinde yer almış küresel ölçekte lider bir bilim insanıdır.
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“Buzağılama döneminde ve özellikle sıcak yaz aylarında ineklerin ihtiyaçlarını
nasıl karşılayabiliriz? İlk adım olarak kaliteli yem sağlanmalı ve hayvanlar 

yakından takip edilmelidir. Barınma koşullarının iyi olması da, mümkün 
olduğunca stressiz bir ortamın yaratılmasına yardımcı olur. Süt ineklerine hem 
besinsel hem de yapısal yem sağlamak için lezzetli ve yüksek kaliteli kaba yem 
sağlanması da bir diğer önemli noktadır. Ön mide fonksiyonlarını destekleyen 

ve/veya ek enerji sağlayan takviyeler rumen sitimülasyonu için faydalıdır.”

Buzağılama döneminde inekler çok 
büyük fizyolojik zorluklarla karşı 

karşıya kalırlar. Bu dönemde laktasyon 
periyodu ve laktasyon başarısı da büyük 
ölçüde etkilenir.  İnekler; enerji ihtiyaç-
ları bakımından, yağ ve protein kullanı-
mı ile bunların metabolizmasında, kalsi-
yum kullanımında ve hormonal düzeyde 
değişikliklere uğrarlar. Bu değişiklikler 
ideal bir şekilde yönetilmezse birçok 
sağlık sorunu ortaya çıkabilir.

Süt verimi ve enerji alımı, süt ineklerinin enerji 
dengesini büyük ölçüde etkiler. Enerji gereksinim-
leri enerji tüketimini aşarsa (ki bu genellikle bu-
zağılama dönemlerindeki düşük yem alımlarından 
kaynaklanır), yağ rezervleri harekete geçirilir ve ka-
raciğerde enerji üretimi için kullanılır. Ancak yük-
sek oranda vücut yağ mobilizasyonu söz konusu ol-
duğunda, tüm yağ asitleri enerji metabolizmasında 
kullanılamaz. Bunun yerine, keton cisimleri üreti-
lir; sonuç olarak da ketozis riski artar ve abomasum 

deplasmanı veya uterus iltihabı gibi diğer hastalıklar 
görülebilir1. Düşen süt performansı da ortaya çıka-
bilecek başka bir sonuçtur1!

YEM ALIMININ ÖNEMİ 
Kuru madde alımı enerji dengesini, metabolik 

sağlığı ve laktasyon performansını olumlu yönde 
etkiler2. Ancak doğum sırasında ve çevresel sıcak-
lıkların arttığı dönemlerde yem alımı büyük ölçüde 
azalabilir. Düşük yem alımına sahip ineklerin ke-

Dr. Tanja Krägeloh
Ruminant Ürün Müdürü-Diyetetik Tamamlayıcı Yemler
Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH 

Düşük yem alımı ve sıcaklık stresi
dönemlerinde süt ineklerinin
enerji metabolizması 
nasıl desteklenir?

Şekil 1: Yağ asitlerinin mobilizasyonu ve metabolizmaları. NEFA= 
esterleşmemiş yağ asitleri, VLDL= çok düşük yoğunluklu lipopro-
tein, BHBA= beta-hidroksibutirat.
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tozis gibi tipik fresh dönem hastalıkları geliştirme 
riski daha yüksektir. Bu sebeple hedef, yüksek kuru 
madde alımını sağlamak olmalıdır!

Buzağılama döneminde ve özellikle sıcak yaz ay-
larında ineklerin ihtiyaçlarını nasıl karşılayabiliriz? 
İlk adım olarak kaliteli yem sağlanmalı ve hayvan-
lar yakından takip edilmelidir. Barınma koşulları-
nın iyi olması da, mümkün olduğunca stressiz bir 
ortamın yaratılmasına yardımcı olur. Süt inekleri-
ne hem besinsel hem de yapısal yem sağlamak için 
lezzetli ve yüksek kaliteli kaba yem sağlanması da 
bir diğer önemli noktadır. Ön mide fonksiyonları-
nı destekleyen ve/veya ek enerji sağlayan takviyeler 
rumen sitimülasyonu için faydalıdır. 

Energy-Top, inekleri buzağılama ve laktasyon dö-
nemlerinde optimal bir şekilde desteklemek için bir 
araya getirilmiş enerji sağlayıcı maddeler, yem koru-
yucu etkiler ve karaciğer destekleyici maddelerin bir 
kombinasyonudur.

Energy-Top'ta bulunan glukojenik öncü gliserin, 
yem alımını iyileştiren tatlı bir sıvıdır. Rumende, 
gliserinin bir kısmı uçucu yağ asitlerine fermente 
edilir3. Propiyonat enerji metabolizmasında kul-
lanılır ve bütirat ruminal epitel tarafından enerji 

"Kuru madde alımı enerji dengesini, 
metabolik sağlığı ve laktasyon 
performansını olumlu yönde etkiler. 
Ancak doğum sırasında ve çevresel 
sıcaklıkların arttığı dönemlerde yem 
alımı büyük ölçüde azalabilir. Düşük 
yem alımına sahip ineklerin ketozis 
gibi tipik fresh dönem hastalıkları 
geliştirme riski daha yüksektir."

Şekil 2: İneklerde daha yüksek yem alımının faydaları
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kaynağı olarak kullanılabilir. Gliserinin diğer kıs-
mı emilir ve karaciğerde glikoza dönüştürüldüğü 
glukoneojenik yola girer4. Sonuç olarak, gliserin 
tatlı tadı nedeniyle sadece yem alımını artırmakla 
kalmaz, aynı zamanda enerji tedarikini de sağlar. 
Sıcaklık stresi altındaki süt ineklerinde glikoz üre-
timi için yeterli substrat ve bileşen sağlanması çok 
önemlidir.

Energy-Top, toplam karma rasyonunun tazeliği-
ni arttıran organik asitler içerir. Bozulma ajanları 
besin kaybına neden olabilir ve süt ineklerinin sağ-
lığını ve performansını etkileyebilir. Besinlerin ısın-
ması engellendiğinde bu riskler azaltılır. Özellikle 
sıcaklıkların arttığı dönemlerde yemin tazeliği çok 
önemlidir!

Ayrıca, Energy-Top'ta betain bulunmaktadır. 
Betain, ruminal bakteriler tarafından azot kaynağı 
olarak kolaylıkla kullanılabilir. Betainin doğrudan 
emilen kısmı, karaciğerin metabolize olan vücut 
yağını atmasına destek olur ve bu sayede karaciğer 
fonksiyonunu da olumlu yönde etkiler. 

Energy-Top’ın diğer bir faydası ise, özenle seçil-
miş formülasyonu sayesinde süt ineklerinde perfor-
mansı arttırmasıdır  (Şekil 3'te, Energy-Top kulla-
nılan bir deneme grubunun sonuçlarına bakınız).

Özetle Energy-Top, süt çiftliklerinde ketozis yö-
netimini iyileştirmek ve sıcaklık stresi dönemlerinde 
inekleri desteklemek amacıyla süt ineklerine enerji 
sağlar ve yem alımını artırır. 

Kaynaklar: 
1 LeBlanc, S. Monitoring metabolic health of dairy 

cattle in the transition period. Journal of reproduction 
and Development 56, S29-S35 (2010). 

2 Engelhard, T. in 3. Dummerstorfer Seminar - Fut-
ter und Fütterung. (Dezember 2014). 

3 Wang, C. et al. Effects of glycerol on rumen fer-
mentation, urinary excretion of purine derivatives and 
feed digestibility in steers. Livestock Science 121, 15-
20 (2009). 

4 Goff, J. P. & Horst, R. L. Oral glycerol as a gluco-
neogenic precursor in the treatment of ketosis and fatty 
liver. Acta Veterinaria Scandinavica 44, 1-2 (2003).

Tanja Krägeloh Hakkında
Almanya Hanover Veterinerlik Üniversitesi'nden Veteriner Hekimliği alanında doktora derecesine sahip olan Dr. Tanja Krä-

geloh, mezun olduktan sonra birkaç yıl Kuzeybatı Almanya'da pratisyen veteriner olarak çalıştı. Krägeloh, 2020'den beri Bioc-
hem'deki Ruminantlar ve At Diyet Takviyesi portföylerinden sorumludur.

Şekil 3: Deneme boyunca inek ve gün başına  destek-
siz (kontrol grubu) ya da 200 ml Energy-Top (deneme 
grubu) uygulanan süt ineklerinin laktasyonunun 30. ve 
60. günlerindeki ortalama günlük süt verimi. 
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Yemler, hayvansal üretimde önemli ve en belirle-
yici faktördür. Yem işleme, hayvanlar tarafından op-
timum kullanım ile sonuçlanacak şekilde yem ham 
maddelerinin fiziksel doğasının parçalanmasını ve 
buna ek olarak diyetlerinin karışımını ve stabilite-

sini iyileştirmeyi içerir. İnce işlenmiş yem partikül-
leri, kaba partiküllere veya bütün yem bileşenlerine 
kıyasla daha iyi sindirilir. İşleme prosedürü, yemin 
sindirilebilirliğini ve biyoyararlanımını iyileştirmeye 
yardımcı olur. Yem işleme sadece yem kalitesini art-

Küresel Yem İşleme Pazarı ve Trendler
Verified Market Research tarafından yayınlanan Global Yem İşleme Pazarı 
raporuna göre; 2019 yılında 21,34 milyar ABD Doları değerinde olan küresel 
yem işleme pazarı, 2020'den 2027'ye kadar %3,92'lik bir yıllık bileşik büyüme 
oranı (CAGR) göstererek 2027 yılına kadar 26,50 milyar ABD Dolarına 
ulaşacak. Rapora göre et, süt ve süt ürünleri ile yumurta gibi hayvancılık 
ürünlerine yönelik talebin ve tüketimin artması, çiftlik hayvanları yemlerine 
talebi de arttırıyor. Bununla birlikte, artan yem talebi nedeniyle, otomatik ve 
yarı otomatik yem işleme ekipmanlarının kullanımının da önümüzdeki yıllarda 
artacağı tahmin ediliyor.

Derya Yıldız
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tırmakla kalmaz, aynı zamanda yemleme sırasındaki 
kayıpları da en aza indirir. Yem işlemenin ortak he-
defleri arasında gelişmiş yem dönüşümü veya verim-
liliği, artan yem alımı ve daha hızlı ortalama günlük 
kazanç, gelişmiş karkas kalitesi veya verim derecesi, 
azaltılmış yem israfı ve daha birçok hedef yer alır. 

KÜRESEL YEM İŞLEME PAZARI GÖRÜNÜMÜ
Verified Market Research tarafından yayınlanan 

Global Yem İşleme Pazarı raporu, 2019 yılında 
21,34 milyar ABD Doları değerinde olan küre-
sel yem işleme pazarının, 2020'den 2027'ye kadar 
%3,92'lik bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) 
göstererek 2027 yılına kadar 26,50 milyar ABD Do-
larına ulaşacağına işaret ediyor. Market Data Fore-
cast tarafından hazırlanan Yem İşleme Pazarı rapo-
ru da söz konusu büyüme beklentisini destekliyor. 
Rapor, 2021'de 20,86 milyar ABD doları seviyesin-
de olan yem işleme pazarının, öngörülen dönem-
de (2021-2026) %4,4'lük bir CAGR sergileyerek 
26,62 milyar ABD dolarına ulaşacağını öngörüyor.

 Verified Market Research raporuna göre; et, süt 
ve süt ürünleri ile yumurta gibi hayvancılık ürünle-
rine yönelik talepteki ve tüketimdeki artış, bu bü-
yümenin kilit faktörlerinden biri. Çünkü bu artış, 
karma hayvan yemine yönelik talebi ve dolayısıyla 
yem üretim teknolojilerine yatırımı arttıracak. Et 
üretimine yönelik artış beklentisi ise diğer hayvansal 
gıdalara kıyasla daha belirgin. Örneğin FAO, küre-
sel et üretiminin 2025 yılına kadar %16 artacağını 
tahmin ediyor. Kanatlı eti de hem gelişmekte olan 
hem de gelişmiş ülkelerde yüksek talep oranı, düşük 
üretim maliyeti ve düşük ürün fiyatları nedeniyle 
küresel et üretiminin büyümesinde birincil faktör 
konumunda. Et üretimindeki söz konusu artışa bağ-
lı olarak artan yem talebi nedeniyle, önümüzdeki 
yıllarda otomatik ve yarı otomatik yem işleme ekip-
manlarındaki (ağırlıkla kanatlı yemi teknolojilerin-
deki) yatırımların da çoğalması bekleniyor. Hızlı 
yem işlemenin de önümüzdeki yıllarda pazardaki bu 
büyümeyi destekleyeceği öngörülüyor.

 
YEM FORMUNA GÖRE 
KÜRESEL YEM İŞLEME PAZARI
Pazar, yemin formuna bağlı olarak pelet, püre ve 

diğerleri olarak ayrılıyor. Verified Market Research 
raporuna göre pelet, 2019 yılında en büyük pazar 
payına sahip yem formu oldu. Yem peletleme talebi, 
öncelikle, daha iyi yem tüketimi ve hayvan ağırlığı 
artışı gibi peletlenmiş yemin sağladığı faydalardan 
besleniyor. Besleyici yem için artan talep nedeniy-
le, pelet üretimi önemli ölçüde büyüyor ve bu da 
hayvan yemi pelet işleme endüstrisindeki ticari yatı-
rımları artırıyor. Ayrıca, yemleme sırasında yaşanan 
israfı azaltmak, her pelette stabil bir karma besin 
sağlamak, depolama kapasitesini iyileştirmek, nakli-
ye maliyetini azaltmak ve yem yükleme-boşaltma sü-
recini iyileştirmek, hayvan peletlerinin benimsenme-
sini artıran faydalardan bazıları arasında yer alıyor. 
Bütün bunlara ek olarak, gelişmekte olan bölgelerde 
ürünün verimliliği konusunda artan farkındalık, pa-
zarın büyümesi için bir fırsat yaratmış durumda.

HAYVANCILIĞA GÖRE 
KÜRESEL YEM İŞLEME PAZARI
Küresel yem işleme pazarı, hayvancılık temelinde 

kümes hayvanları, ruminantlar, su ürünleri ve evcil 
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hayvan gibi başlıca bölümlere ayrılmıştır. Verified 
Market Research raporuna göre; küresel yem işleme 
pazarında kanatlı segmentine yönelik yemler, 2019 
yılında en büyük pazar payına sahipti. Yukarıda da 
değindiğimiz gibi kanatlı etine yönelik artan talebin 
bu paydaki rolü büyük. Bu nedenle, önümüzdeki 
yıllarda kanatlı yemi segmentinde büyük bir fırsat 
bulunduğu düşünülüyor. Üreticiler, yüksek kalite-
li kanatlı yemi türleri üretmek için yenilikçi yem 
ekipmanı teknolojilerine önemli yatırımlar yapıyor-
lar. Kanatlı yemi üretim süreci, genel olarak yem 
ham maddelerinin alınması ve temizlenmesi, ham 
maddelerin ezilmesi, harmanlanması, karıştırılması, 
peletlenmesi ve bitmiş yem ürünlerinin paketlen-
mesi gibi proseslerden oluşuyor.

ÇALIŞMA MODUNA GÖRE 
KÜRESEL YEM İŞLEME PAZARI
Çalışma moduna göre küresel yem işleme pazarı 

manuel, yarı otomatik ve otomatik olarak bölüm-
lere ayrılıyor. Verified Market Research raporuna 
göre; 2019'da küresel yem işleme pazarındaki en 
büyük pay, manuel mod tasarımlı yem teknoloji-
lerine ait. Elle çalıştırılan yem peletleme makine-
leri, yerel olarak mevcut malzemeler kullanılarak 
tasarlanıyor ve üretiliyor. Bu sayede oldukça uygun 
maliyetli oluyorlar. Ayrıca manuel çalıştırma modu, 
yüksek düzeyde teknik uzmanlık da gerektirmiyor. 

Bütün bu özellikler, gelişmekte olan ülkelerde ve ge-
leneksel hayvancılığın yaygın olduğu yerel pazarlar-
da, bu teknolojilere yönelik talebin canlı kalmasının 
ana nedeni olarak değerlendirilebilir. Ancak dünya 
nüfusundaki ve dolayısıyla hayvansal gıda talebin-
deki artış, daha kısa sürede daha çok üretimi zorun-
lu hale getiriyor. Endüstriyel ölçekli hayvancılık iş-
letmelerinin yaygın olduğu pazarlarda, yem üretim 
endüstrisi de buna doğal uyum sağlayarak, yarı ve 
tam otomatik olarak üretim gerçekleştiriyor. Diğer 
pazarların da, artan taleple birlikte zaman içinde bu 
teknolojilere yöneleceğini tahmin etmek zor değil.

TÜRÜNE GÖRE 
KÜRESEL YEM İŞLEME PAZARI
Yem işleme pazarı kullanılan teknoloji türlerine 

göre; şartlandırma ve genişletme, temizleme ve sınıf-
landırma, öğütme, karıştırma ve diğerleri olarak bö-
lümlere ayrılıyor. Verified Market Research raporu, 
şartlandırma ve genişletmenin küresel yem işleme 
pazarında, 2019 yılında en büyük pazar payına sa-
hip olduğunu açıklıyor. Rapora göre; birçok hayvan 
türünün nişastayı sindirme kapasitesi zayıf; ancak 
olgun nişastayı büyük ölçüde sindirebiliyorlar. Şart-
landırma makinesi ile gerçekleştirilen hidrotermal 
işlemiyle, nişastanın jelatinleşme seviyesi önemli öl-
çüde artıyor. Aynı zamanda bu işlem, üründeki pro-
teinin termal denatürasyonunu kolaylaştırıyor. Gıda 
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maddelerinin belirli bir sıcaklık seviyesinde koşul-
landırılması, Salmonella gibi bakterileri öldürebilir 
ve bu da yüksek yem hijyeni anlamına gelir. Düşük 
maliyetli olması, kirlilik ve ilaç kalıntısı içermeme-
si ve hastalıkların önlenmesinde ilaçlara kıyasla yan 
etkilerinin olmaması, şartlandırma ve genişletme 
makinelerinin benimsenmesini artıran faydalardan 
bazılarıdır.

COĞRAFYAYA GÖRE 
KÜRESEL YEM İŞLEME PAZARI
Bölgesel bazda küresel yem işleme pazarı; pazar 

raporlarında Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik 
ve Dünyanın Geri Kalanı (RoW) olarak sınıflandırı-
lıyor. Bu raporlara göre; Asya Pasifik'in, 2020-2027 
tahmin dönemi boyunca yem işleme pazarında, en 
büyük pazar payına sahip olması ve onu Avrupa'nın 
takip etmesi bekleniyor. 

Asya Pasifik bölgesi, Çin, Hindistan ve Japon-
ya dahil olmak üzere ilk 10 yem üreticisi ülkeden 
birkaçına ev sahipliği yapıyor. Çin, Amerika Birle-
şik Devletleri'nden yaklaşık 10 milyon metrik ton 
daha fazla üretim gerçekleştiriyor ve bu sayede yem 
üretiminde dünya liderliğini elinde bulunduruyor. 
Tahminlere göre; Çin, ekonomik büyümedeki artış 
ve hızlı gelişme nedeniyle en büyük yem üreticisi 
ve teknoloji kullanıcısı olmaya devam edecek. Bu 
pazarın kendi içinde en büyük itici gücünü ise ar-
tan nüfusun bir sonucu olarak yerli yem işleme ma-
kineleri şirketlerinin artan ilgisi, teknolojik geliş-
meler ve mekanizasyon için devlet sübvansiyonları 
oluşturuyor. 

YEM İŞLEME PAZARINA YÖN VERENLER
VE KISITLAMALAR
Market Data Forecast tarafından hazırlanan Yem 

İşleme Pazarı başlıklı rapora göre; su ürünleri ye-
tiştiriciliğindeki patlama, dünya çapındaki su ürün-
leri yemi üreticileri arasında büyük ilgi gördü. Su 
ürünleri yetiştiriciliğinin sürekli büyümesi ve özel-
likle tilapia ve yayın balığı için daha fazla yem talebi 
olması, çoğu küçük çiftçinin balık yemi satın almak 
yerine kendi yemlerini işlemeye olan ilgisini ateş-
ledi. Bu da küçük çiftçileri yem işleme makineleri 
kurmaya teşvik ediyor. 

PİYASADAKİ OYUNCULAR
Mordor Intelligence tarafından yayınlanan 

Küresel Yem İşleme Makineleri Pazarı başlık-

lı rapor, yem işleme makineleri pazarının son 

derece konsolide olduğunu ve büyük oyuncu-

ların pazar payının %59,8 olduğunu gösteriyor. 

Piyasadaki büyük şirketlerin çoğu, çoğunlukla 

su ürünlerinin beslenmesinde kullanılan tek 

vidalı ekstrüderler geliştirmeye odaklanıyor. Pi-

yasadaki büyük oyuncular, diğer piyasa oyun-

cularına göre rekabet avantajı elde etmek için 

ortaklık kurmaya ve birleşmelere odaklanıyor.

Bazı önemli teknoloji tedarikçileri şu şekilde:

• Amandus Kahl GmbH (Almanya)

• Anderson International Corp (ABD)

• Andritz AG (Avusturya)

• Avantron Micro & Idah Co., Ltd. (Tayvan)

• BK Allied Industries (Hindistan)

• Bratney Companies (ABD)

• Bühler Holding AG (İsviçre)

• Clextral S.A.S (Fransa)

• CPM (ABD)

• Dinnissen BV (Hollanda)

• Famsun (Çin)

• GEA Group AG (Almanya)

• Henan Longchang Machinery (Çin)

• Henan Richi Machinery Co, Ltd (Çin)

• HET Feed Machinery (Çin)

• Jiangsu Muyang Group Co., Ltd. (Çin)

• La Meccanica Srl (İtalya)

• Skiold Group (Danimarka)

• Triott Grubu (Hollanda)

• Van Aarsen (Hollanda)

• Wenger Manufacturing (ABD)

• Yemmak Yem Değirmen Makinaları (Türkiye)

• Yemsa Makina (Türkiye)

• Yemtar Yem Değirmen Makinaları (Türkiye)
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Yükselen karma yem maliyetleri ve çiftçiler arasın-
da yem işleme ekipmanlarının faydaları konusunda 
artan farkındalık, yem işleme makinelerine olan ta-
lebin artışının nedenlerinden biri. Buna ek olarak 
gıda, beslenme ve sağlık konusunda artan farkında-
lık, ekipman endüstrisindeki teknolojik gelişmeler, 
kişiselleştirilmiş hizmetler ve dünyadaki artan gıda 
talebi de yem işlemeye yönelik küresel talebi çarpıcı 
bir şekilde arttırıyor. 

Benzer şekilde Persistence Market Research tarafın-
dan hazırlanan Yem İşleme Pazarı başlıklı rapor da 
hayvancılık sektöründe yem tüketiminin artmasının 
küresel pazarda yem işleme talebini artırdığına dik-
kat çekiyor. Rapora göre hayvancılık endüstrisindeki 

büyüme ve yem katkı maddesi tüketiminin artması, 
küresel pazarda yem işleme talebini artırmış durum-
da. Daha yüksek et tüketimi, teknolojideki ilerleme 
ve dünya genelinde yem talebinin artması, küresel 
pazarda yem işlemenin büyümesini sağlayan faktör-
ler olarak öne çıkıyor. İnsanların, hayvanların beslen-
me sağlığı konusunda daha fazla endişe duyması ve 
hayvansal ürün tüketiminin artması da, yem işleme 
pazarının büyümesini sağlayan faktörler arasındadır. 
Bununla birlikte, ekipmanların bakım maliyetlerinin 
yükselmesi, pazardaki en büyük kısıtlamalardan birisi 
haline dönüşüyor. Kırma ve granülasyon ekipmanla-
rının zayıf altyapısı ve konsolidasyon ise yem işleme 
pazarının büyümesi için diğer önemli kısıtlayıcı fak-
törlerden bazıları olarak lanse ediliyor.
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Yulaf, bol nişastalı taneleri (tohumları) için ye-
tiştirilen bir tarım bitkisidir ve daha çok hay-

van yemi olarak kullanılmaktadır. Ancak özellikle 
son yıllarda, besleyici değeri ve lifli yapısı nedeniyle 
geçmiş yıllara kıyasla insan tüketiminde de dikkate 
değer bir ilgi toplamıştır. 

Bol miktarda nişasta ile protein, vitamin ve mi-
neraller içeren yulaf taneleri, her türlü hayvan için 
çok iyi bir yem ham maddesi olarak değerlendiril-
mektedir. Yulaf taneleri, öncelikli olarak kırma ya 
da ezme olarak küçükbaş ve büyükbaş yem rasyon-
larında kullanılırken sapları ve yaprakları da kaba 
yem olarak değerlendirilmektedir.

Bazı araştırmalara göre yulaf tanesindeki avenin 
maddesi; genç organizmaların gelişmelerini, kasla-
rın güçlenmesini, süt ineklerinin veriminin arttı-

rılmasını sağlamakta, tavukların birbirinin tüyleri-
ni gagalamalarını önlemekte ve civciv ölümlerinin 
azalmasına katkı sunmaktadır. Ancak bu değerli ta-
hıl ürünün dünyadaki üretim miktarı, buğday, mı-
sır, soya gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son de-
rece sınırlıdır. Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA) 
verilerine göre dünyada her yıl 22 ile 25 milyon ton 
arasında yulaf üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu da 
dünyadaki üretim miktarı 1,1 milyar tonu aşan mı-
sırla karşılaştırıldığında son derece düşüktür.

GÜNCEL ÜRETİM VERİLERİ 
VE 2021/22 GÖRÜNÜMÜ
Yulafın dünyadaki üretimi, diğer tahıl çeşitleri-

ne göre hayli düşüktür. Amerikan Tarım Bakanlığı 
(USDA) Dış Tarım Servisi’nin verilerine göre dünya 
yulaf üretimi 22 ile 25 milyon ton arasında seyret-
mektedir. 

Yem Ham Maddeleri:

YULAF ve 2021 BEKLENTİLERİ

Nişasta, protein, vitamin ve mineral içeriğiyle dikkat 

çeken ve çoğunlukla hayvan beslenmesinde kullanılan 

değerli bir yem ham maddesi olan yulaf; buğday, mısır, 

arpa gibi tahıl ürünlerine kıyasla daha sınırlı bir üretim 

miktarına sahiptir. Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA) 

verilerine göre; 2019/20 sezonunda 23,2 milyon 

ton olan dünya yulaf üretimi, 2020/21 sezonunda 

25,5 milyon tona ulaştı. Ancak içinde bulunduğumuz 

2021/22 sezonunda yulaf üretiminde yaklaşık 3 milyon 

ton gerileme yaşanacağı ve üretimin 22,7 milyon ton 

seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor.

Bahadır Büyükkılıç
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USDA’nın Ekim 2021 tarihli “Grain: World Mar-
kets and Trade Report”ta yer alan verilerine göre; 
2018/19 sezonunda 22,1 milyon ton olan dünya yu-
laf üretimi, 2019/20 sezonunda 23,2 milyon tona; 
2020/21 sezonunda da 25,5 milyon tona ulaştı. 
Ancak içinde bulunduğumuz 2021/22 sezonunda 
yulaf üretiminde önemli bir düşüş yaşandığı dikkat 
çekiyor. USDA’nın verileri, küresel yulaf üretiminin 
yaklaşık 3 milyon ton gerileme göstererek 22,7 mil-
yon ton seviyelerinde gerçekleşeceğine işaret ediyor. 
Dünya genelinde birçok bölgede yaşanan kuraklı-
ğın, bu düşüşte önemli bir payı olduğu düşünülü-
yor.

Dünya yulaf üretiminde ülkelerin paylarına ba-
kıldığında Avrupa Birliği’nin ilk sırada yer aldığı 
görülüyor. USDA’nın 2020/21 verilerine göre; 8,4 
milyon tonla dünya yulaf üretiminde ilk sırada yer 

alan AB’yi 4,5 milyon tonla Kanada, 4,1 milyon 
tonla Rusya, 1,6 milyon tonla Avustralya, 1 milyon 
tonla Birleşik Krallık takip ediyor. 2021/22 sezonu-
na yönelik tahminler ise AB’de üretimin 8,2 milyon 
tona gerileyeceğine işaret ediyor. Rusya’da üretimin 
hemen hemen aynı seviyelerde kalacağı görünürken, 
üretimdeki en büyük gerilemenin yaklaşık 2,2 mil-
yon tonla (2,3 milyon ton) Kanada’da yaşanacağı 
görülüyor. 

ÜRETİMİN TÜKETİMİ KARŞILAMA ORANI
USDA verilerine göre 2018/19 sezonunda 23 mil-

yon ton olan dünya yulaf tüketimi, 22 milyon ton 
olan üretimin yaklaşık 1 milyon ton üzerinde sey-
retti. Bu da 2018/19 sezonunda stokların bir miktar 
gerilemesine neden oldu. 2019/20 sezonunda yine 
23 milyon ton civarında seyreden küresel yulaf tü-
ketimi, 2020/21 sezonunda 24,8 milyon tona ulaştı. 
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Ancak söz konusu bu iki sezonda 
da, üretimde yaşanan bir miktar 
artış sayesinde tüketim, yeniden 
üretim miktarının altında kaldı. 

2021/22 sezonuna yönelik 
tahminler ise hem üretimde 
hem de tüketimde düşüşe işaret 
ediyor. Ancak üretimdeki düşüş 
beklentisi (2,8 milyon ton), tü-
ketimdeki düşüş beklentisinden 
(1,3 milyon ton) çok daha yük-
sek. Bu da içinde bulunduğu-
muz sezonda stoklardan yaklaşık 
1,5 milyon tonluk bir kullanım 
olacağı anlamına geliyor.

Ülkesel bazda dünyadaki yu-
laf tüketimine bakıldığında AB, 
Rusya, ABD, Kanada, Avustral-
ya ve Birleşik Krallık gibi ülkele-
rin, üretimde olduğu gibi tüke-
timde de ilk 10 ülke arasında yer 
aldığı görülüyor.

USDA verilerine göre; 
2020/21 sezonunda AB 8,2 mil-
yon ton, Rusya 4 milyon ton, 
ABD 2,3 milyon ton, Kanada 
2,3 milyon ton, Avustralya 1,1 
milyon ton, Birleşik Krallık ise 
yaklaşık 1 milyon ton civarların-
da yulaf tüketimi gerçekleştirdi. 
Söz konusu ülkelerin hemen 
hemen hepsinin 2021/22 sezo-
nunda da (bir miktar gerilemey-
le birlikte) benzer oranlarda tü-
ketim gerçekleştireceği tahmin 
ediliyor.

Ülkeler

AB 

Rusya 

ABD 

Kanada 

Avustralya 

Birleşik Krallık 

Brezilya 

Çin 

Arjantin 

Şili

Diğer

Dünya Toplamı

2018/19

7,000

4,700

2,326

2,083

900

867

775

870

550

390

2,552

23,031

2019/20

6,900

4,200

2,344

2,419

970

992

845

870

600

520

2,510

23,179

2020/21

8,225

4,050

2,363

2,339

1,100

973

845

900

525

670

2,714

24,890

Ekim

8,150

4,000

1,929

1,600

1,000

1,000

915

900

685

650

2,571

23,513

Kaynak: USDA

2021/22

Dünya Yulaf Tüketimi
Yerel Pazarlama Yılları, Bin Ton

Ülkeler

AB 

Rusya 

Kanada 

Avustralya 

Birleşik Krallık 

Brezilya 

Arjantin 

Şili 

Çin 

ABD

Diğer

Dünya Toplamı

2018/19

6,940

4,715

3,436

1,135

850

795

572

385

560

815

1,996

22,199

2019/20

6,958

4,420

4,227

1,143

1,076

879

600

477

600

773

2,058

23,211

2020/21

8,487

4,127

4,576

1,675

1,031

846

510

525

600

954

2,239

25,570

Ekim

8,200

4,100

2,300

1,550

1,100

927

690

600

600

578

2,111

22,756

Kaynak: USDA

Dünya Yulaf Üretimi
Yerel Pazarlama Yılları, Bin Ton

2021/22
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DÜNYA YULAF 
TİCARETİNDE ÖNE 
ÇIKANLAR
USDA verilerine göre; 2018/19 

sezonunda 2,3 milyon ton olan 
dünya yulaf ticareti, 2019/20 se-
zonunda 2,6 milyon tona ulaştı. 
USDA, ticaretin 2020/21 sezo-
nunda 2,7 milyon tona ulaştığını 
tahmin ediyor. 2021/22 öngörü-
sünde ise dünya ticaretine konu 
olan yulaf miktarının, 560 bin 
tonluk gerileme ile 2,1 milyon 
tona düşeceği öngörülüyor.

Uluslararası yulaf ticaretinde 
öne çıkan ülkeler sıralaması da 
son birkaç sezondur çok değişme-
di. İhracatta Kanada, Avustralya, 
AB, Birleşik Krallık ve Rusya başı 
çekiyor. 2020/21 sezonunda 2 
milyon ton ihracat gerçekleştir-
diği tahmin edilen Kanada’nın, 
içinde bulunduğumuz sezonda, 
üretimdeki düşüş beklentilerine 
paralel olarak ihracatta da geri-
leme yaşayacağı ve 1,1 milyon 
tonluk ihracat gerçekleştireceği 
tahmin ediliyor. Aynı dönem-
de Avustralya’nın 600 bin ton, 
AB’nin 200 bin ton, Birleşik 
Krallık’ın 115 bin ton, Rusya’nın 
ise 100 bin ton yulaf ihracatı ger-
çekleştireceği öngörülüyor.

İthalat kanadında ise çok sayı-
da ülke, sınırlı miktarlarda itha-
latla dünya yulaf ticaretine katkı 
sunuyor. En büyük ithalatçı ko-
numunda olan ABD, her yıl yak-
laşık 1,5 milyon ton yulaf ithal 
ederken, onu 300 bin tonla Çin, 
100 bin tonla Meksika takip edi-
yor. Diğer ülkelerin ithalat mik-
tarları ise 50 bin ton ve altında 
seyrediyor.

Ülkeler

Kanada 

Avustralya 

AB 

Birleşik Krallık 

Rusya 

ABD 

Ukrayna 

Kazakistan

Diğer

Dünya Toplamı

2018/19

1,665

250

119

49

134

26

11

27

47

2,328

2019/20

1,899

245

235

112

73

32

16

7

18

2,637

2020/21

2,000

400

145

40

85

40

15

6

16

2,747

Ekim

1,100

600

200

115

100

30

15

10

17

2,187

Kaynak: USDA

2021/22

Dünya Yulaf İhracatı
Yerel Pazarlama Yılları, Bin Ton

Ülkeler

ABD 

Çin 

Meksika 

Şili 

AB 

Hindistan 

Japonya 

Peru 

İsviçre 

Güney Kore

Diğer

Dünya Toplamı

2018/19

1,397

224

129

14

58

21

46

41

51

31

316

2,328

2019/20

1,591

222

137

28

113

25

47

45

56

25

348

2,637

2020/21

1,530

300

180

200

40

50

50

50

50

22

275

2,747

Ekim

1,150

300

100

50

50

50

50

50

50

25

312

2,187

Kaynak: USDA

2021/22

Dünya Yulaf İthalatı
Yerel Pazarlama Yılları, Bin Ton
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