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Değerli okurlar,
Dergimizin bu sayısında süt hayvanlarında performan-

sı arttırmanın yollarına ve yem partikül boyutunun öne-
mine odaklandık. Öncelikle tüm okurlarımız için faydalı 
bir kaynak olmasını ümit eder, iyi okumalar dilerim.

Tabi mevzu süt hayvancılığı olunca, insan ülkemi-
zin içinde bulunduğu durumu düşünmeden edemiyor. 
Zira ülkede süt hayvancılığının can çekiştiğini, bizzat 
üreticilerin ağzından sıkça duyuyoruz. Hızla artan gir-
di ve üretim maliyetlerine kıyasla çiğ süt satış fiyatın-
daki kısmi artışlar, süt hayvancılığının sürdürülebilir-
liğini tehdit etmeye devam ediyor.

Günümüzde, süt hayvancılığında üretimin sürdürü-
lebilirliği için genel olarak kabul gören süt/yem parite-
si, 1 litre süte karşılık 1,5 kg yemdir. Ulusal Süt Kon-
seyi, yakın zamanda litre başına çiğ süt fiyatını 7 lira 
50 kuruş olarak revize etmişti ancak bu fiyat, süt/yem 
paritesini karşılayacak düzeyde değil. Çünkü en uygun 
20 protein sığır süt yeminin 50 kg’lik çuval fiyatı, 286 
TL civarında. Buna göre; süt üreticisi litre başına en 
az 8 lira 58 kuruş kazanabilmeli ki, optimal düzeyde 
üretimine devam edebilsin. Geçtiğimiz aylarda 1 TL’ye 
çıkarılan çiğ süt destekleme pirimi bir nebze arttırıl-
saydı ya da aynı miktarda bırakılsaydı, belki üretici bu 
pariteyi kısmen de olsa yakalayabilirdi. Ama olmadı, 
destek pirimi de yeniden 20 kuruş seviyesine çekildi.

Yıllardır büyüyerek devam eden bu sorun, her geçen 

gün daha fazla üreticinin dişi hayvanlarını kesime gön-
dermesine ve üretimden uzaklaşmasına neden oluyor. 
Besi hayvancılığında da durum çok farklı değil. Yeter-
siz üretim ve artan üretim maliyetleriyle birlikte et ve 
et ürünlerinde fiyatlar dar gelirli aileler için artık ula-
şılamaz denilecek seviyelere kadar yükseldi. Kişi başı 
et tüketimde yaşanan gerileme de bunun en önemli 
göstergesi zaten. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticile-
ri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan’ın 
paylaştığı verilere göre ülkemizde yıllık kişi başı kırmı-
zı et tüketimi 2019’da ortalama 12 kilo iken, 2020’de 
7-8 kiloya geriledi (Euronews). 2021 verileri ise henüz 
açıklanmadı.

Sürdürülebilir üreticiliği riske atan bu durum, artık 
sadece et ve süt üreticisinin sorunu değil; et, süt ve süt 
ürünlerini temel gıda maddesi olarak tüketen/tükete-
meyen tüm bireylerin; et ve süt üreticisinden ham mad-
de tedarik eden gıda sanayi temsilcilerinin; üreticiye 
yem, katkı, ilaç gibi girdileri sağlayan tüm tedarikçile-
rin; hayvansal ürünler de dahil, gıdada kendi kendine 
yeterliliğin stratejik öneminin farkında olan tüm kamu 
mensuplarının ortak sorunu. 

Özetle bu ülke, her ne koşulda olursa olsun üreticinin 
ayakta kalmasını ve üretime devam etmesini sağlamak 
zorunda. Nasıl mı? Var olan sorunu görmek, kabul et-
mek ve sorumluluk almakla başlanabilir… 
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Enzimler; protein, fosfor ve enerji sindirimini arttırmak istediğiniz her 
durumda, yeminizin optimizasyonu için gereklidir.
DSM | Novozymes iş birliği, sağlıklı hayvanları karlı ve sürdürülebilir bir şekilde 
besleyerek işletmenizde başarıya ulaşabilmeniz için, yem enzimi teknolojisinde 
dünya liderlerinden bekleyebileceğiniz kaliteyle birlikte, olağanüstü bir 
performans sağlayacak şekilde tasarlanan kapsamlı bir enzim çözümleri 
portföyü sunmaktadır.
Enzimlerimiz, termostabil granüller ve sıvılar da dahil olmak üzere, her 
uygulama için uygun formlarda kullanıma sunulmaktadır. Pazardaki pelet 
sonrası enzim katkısı gereksinimini karşılamak için DSM sıvı enzim karışımları 
da mevcuttur. 

Biz değilsek, kim? Şimdi değilse, ne zaman? 
BİZİMLE MÜMKÜN

Bizi takip edin:

www.dsm.com/anh

RONOZYME® Solution
daha sürdürülebilir ve karlı su ürünleri yetiştiriciliği için 
yaşam boyu performansın arttırılması

https://www.dsm.com/anh
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TMO mısırı destekli fiyattan satmaya devam edecek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yem regü-
lasyonu kapsamında besici, yetiştirici ve yem 

üreticilerine yönelik olarak Temmuz 2021’de başla-
dığı yem ham maddeleri satışına mısırla devam ede-
ceğini duyurdu. 2022 hasat döneminde, üretiminde 
artış beklendiği için arpa satışlarına ara verildi. 

Yem maliyetlerini düşürmek amacıyla ham madde 

satışına başlayan TMO, konuyla ilgili yaptığı kamu-
oyu açıklamasında şunlara yer verdi: “Yem Regü-
lasyonu kapsamında, TMO stoklarındaki yem ham 
maddeleri 2021 Temmuz ayından itibaren besici ve 
yetiştiricilerimiz ile yem üreticilerine yönelik satışa 
açılmış, söz konusu çalışma ile hayvancılık sektörü-
nün yem maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmiştir. 

DSM’in Sustell™ hizmetine DNV tarafından 
bağımsız ISO sertifikası verildi

Küresel, amaca yönelik, bili-
me dayanan bir şirket olan 

Royal DSM, akıllı sürdürülebilir-
lik hizmeti Sustell™ için DNV’den 
Uluslararası Organizasyon Stan-
dardı (ISO) yaşam döngüsü de-
ğerlendirme güvencesi aldı.

DNV’nin ISO 14040:2006 ve 
14044:2006'ya uygun olarak ver-
diği bağımsız, üçüncü taraf onayı, 
Blonk Consultants uzmanlarıyla 
birlikte geliştirilen ve hayvansal 
protein üretiminin çevresel ayak 
izini doğru bir şekilde ölçen Sus-
tell™ yaşam döngüsü değerlendir-
me metodolojisinin güçlülüğünü 
vurguluyor.

Hassas ölçüm, gıda ve tarımsal 
üretimin çevresel etkisini iyileştir-
menin ilk adımıdır. Üçüncü taraf 
onayı, DSM müşterilerine, Sustell™ 
ayak izi hesaplamalarının güvenilir 
ve geçerli olduğu konusunda güven-
ce sağlama işlevi görüyor. Sustell™, 
doğru ayak izi ölçümü sağlamasına 
ek olarak, çiftlik hayvanlarından 
kaynaklanan çevresel emisyonları 

azaltmak ve çiftliğin karlılığını art-
tırmak için çiftlik düzeyinde uygu-
lanabilen çözümler sunuyor.

Şu anda tüm dünyadaki en 
büyük entegre yumurta, kanatlı 
ve süt ürünü üreticilerinin pek 
çoğu, çiftliklerinin çevresel ayak 
izini hassas bir şekilde ölçmek 
için Sustell™ kullanıyor. DSM, 
Sustell™ kullanımı yoluyla hay-
vansal protein üretiminin çevre-
sel ayak izini ölçmek ve bu ayak 
izinde düzelme sağlamak amacıy-
la, Ocak 2022’de Charoen Pokp-
hand Foods (Tayland) ile bir Uz-
laşı Belgesi (MoU) imzalamıştı.

DSM Hayvan Sağlığı ve Bes-

lenmesi Sürdürülebilirlik ve İş-
letme Çözümlerinden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı David Nickell, 
bu gelişme hakkında şu yorumu 
yapıyor: “Sustell™, müşterilerimi-
ze benzersiz bir yarar sağlıyor ve 
bu sertifikasyon, yaklaşımımızın 
gücünü ve doğruluğunu bir kez 
daha kanıtlıyor. Bu, sürdürülebi-
lir hayvan yetiştiriciliğinde dünya 
çapında güçlü ve başarılabilir bir 
dönüşme yol açmayı hedefleyen, 
Bizimle Mümkün sloganıyla yü-
rüttüğümüz stratejik girişimimizi 
nasıl sunduğumuzu ve müşterile-
rimizi nasıl desteklediğimizi gös-
teren bir başka örnek.” 

DSM, hayvansal protein üretiminin çevresel ayak izini iyileştirmek ve karlılığını 
arttırmak amacıyla çiftlik düzeyinde doğru, basit ve uygulanabilir çözümler 
sağlayan Sustell™’in, DNV tarafından ISO sertifikası aldığını duyurdu.
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Nitekim yapmış olduğumuz uygun fiyatlı ham mad-
de satışları ile hayvancılık sektörüne ve ülkemiz eko-
nomisine katkı sağlanmıştır.

Diğer taraftan 2022 hasat döneminde, ülkemiz 
arpa üretimi geçen yılın üzerinde ve son yılların en 
yüksek seviyesinde beklenmektedir. Normal üretim 
dönemlerinde TMO, üreticilerimizin ürün arzının 
olumsuz etkilenmemesi amacıyla, hasat devam eder-
ken satış gerçekleştirmemektedir. Hâlihazırda arpa 
hasadının ülkemizin belirli yörelerinde başlamış ol-

ması ve kısa zamanda hasadın yaygınlaşacak olması 
nedeniyle, TMO’nun arpa satışlarına hasat süresince 
ara verilmiştir. 2022 hasadının tamamlanmasını mü-
teakip arpa satışlarımıza yeniden başlanacaktır. 

Ülkemiz 2022 mısır hasadı Ağustos ayından sonra 
başlayacağından kuruluşumuzun kanatlı sektörüne (yu-
murta ve beyaz et) ve süt üreticilerine yönelik olarak 
Mayıs ayında 225 bin ton mısır tahsis edilmiş olup, tes-
limat süreci başlamıştır. Mısır satış ve teslimatlarımıza 
Haziran ayında da devam edilmesi planlanmaktadır.”

İmaş Makina’nın halka arzı 210 milyon lira ile tamamlandı

Tahıl ve yem değirmenciliği alanında anahtar teslimi entegre fabrika çözümleri 
sunan İmaş Makina’nın halka arzı tamamlandı. Halka arza 129 bin yatırımcıdan 
talep gelirken, halka arz büyüklüğü ise 210 milyon lira oldu.

İttifak Holding’in makina sek-
töründe 33 yıldır faaliyet gös-

teren şirketi ve sektörünün öncü 
kuruluşlarından biri olan İmaş 
Makina Sanayi A.Ş.’nin şirket 
paylarının halka arzı için yapılan 
başvuru Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından onaylandı. 20-21-22 
Nisan tarihlerinde A1 Capital Yatı-
rım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı 
ile ve “sabit fiyatla talep toplama ve 
en iyi gayret aracılığı yöntemi” ile 
gerçekleştirilen halka arza, 129 bin 
yatırımcıdan 2.4 kat talep geldi. 

Buğday, mısır, çavdar, yulaf, 
arpa gibi tahılların un ve irmik 
haline getirilmesinde kullanılan 
makinelerin ve anahtar teslimi 
tesislerin üretilmesi ve kurulması 
faaliyetlerini gerçekleştirmek ama-
cıyla 1989 yılında İttifak Holding 
bünyesinde kurulmuş olan İmaş; 
günümüzde tahıl değirmenciliği 
sektöründe Milleral ve yem değir-
menciliği sektöründe Viteral mar-
kalarıyla yaptığı üretim ve satış fa-
aliyetleriyle 5 kıtada 100'den fazla 
ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.  

Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem 
görecek olan şirketin sermaye artı-
rım yoluyla halka arz edilen 7 mil-
yon nominal değerli payları son-
rası ödenmiş sermayesi 30 milyon 
liradan, 37 milyon liraya yükseldi. 
İmaş Makina’nın sermaye artırımı 
ve ortak satışı yoluyla toplam 14 
milyon TL nominal değerli pay-
ların satışı sonrası şirketin halka 
açıklık oranı yüzde 37.84 olurken, 
halka arzın toplam büyüklüğü 
210 milyon TL oldu.

“KAPASİTEMİZİ ARTIRMAYI 
HEDEFLİYORUZ”
Halka arz geliri ile İmaş Ma-

kina’nın sermaye yapısının daha 
da güçlendirileceğine ve üretim 
kapasitesinin artırılacağına deği-
nen İmaş Makina Yönetim Kuru-
lu Başkanı Tayfun Bora Kumru, 
İmaş olarak teknolojiyi yakından 
takip eden, kalitesini her daim 
güncel tutmak için önemli yatı-
rımlar ve sürekli AR&GE çalış-
maları yapan bir şirketiz. Bugün 
tahıl değirmenciliği sektöründe 

Milleral, yem değirmenciliği sek-
töründe Viteral, şeritli ve daire 
testere tezgahları sektöründe Cu-
teral, çelik konstrüksiyon sektö-
ründe Steral, yedek parça ve servis 
hizmetinde ProSupport markala-
rımızla yaptığımız üretim ve satış 
faaliyetlerimizle 5 kıtada 100'den 
fazla ülkeye ihracat gerçekleştiri-
yoruz. Halka arzdan elde edece-
ğimiz gelirle öz kaynaklarımızı ve 
finansal yapımızı daha da güçlen-
direceğiz. Yapacağımız kapasite 
artırımı, peşin hammadde tedari-
ki ve teknoloji yenilemeleriyle re-
kabet gücümüzü arttırarak, hem 
yurt içi hem de yurt dışı pazar-
larda payımızı daha da artırmayı 
ve yeni pazarlarda kendimizi daha 
iyi tanıtmayı hedefliyoruz.” dedi.
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Adisseo ve Entobel’den alternatif protein için işbirliği

FRAmelco, Adisseo NL olacak

Hayvan beslemede dünyanın önde gelen firmalarından Adisseo ile Singapur 
merkezli böcek proteini üreticisi Entobel, alternatif protein geliştirmek için 
işbirliği yapma kararı aldı.

Adisseo tarafından Aralık 2020'de satın alınan Hollanda merkezli FRAmelco 
Group, 1 Eylül 2022 itibariyle resmi adını Adisseo NL olarak değiştirecek.

Hayvan besleme sektörü-
nün lider firmalarından 

Adisseo, alternatif protein sektö-
ründe faaliyet gösteren Entobel 
firmasıyla işbirliği yapacaklarını 
duyurdu. İki firma, bu işbirliği 
sayesinde böcekleri beslemek için 
kullanılan bileşenleri ve bunların 
metiyonin ve enzimler gibi en 
önemli yem katkı maddeleri ile 
tamamlayıcılıklarını kontrol et-
meye öncelik vererek, böcek yemi 
üretimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Halihazırda, hayvanlar için 
besin kaynaklarının sınırlı oldu-
ğu bir ortamda, firmalar yem ve 
gıda için sürdürülebilir protein 
kaynaklarına giderek artan oran-

da ihtiyaç duyuyor. Böcekler de, 
insan veya hayvanların yemedik-
leri atık ve yan ürünleri yeme dö-
nüştürdükleri için umut verici bir 
beslenme alternatifi haline gelmiş 
durumda.

Böcek üretimi ve işlenmesinde 
uzmanlığı olan Singapur mer-
kezli Entobel, Vietnam’daki üre-
tim tesisinde iki yıldan fazladır 
sürdürdüğü üretimle sektörün 
Asya'daki önde gelen böcek üre-
ticilerinden biri. Yem formülas-
yonunda önemli bir istikrar sergi-
leyen Entobel ile katkı maddeleri 
portföyünü daha da geliştirmek 
isteyen Adisseo için bu işbirliği 
çok iyi bir fırsat olarak duruyor.

Hayvan besleme, amino asit 
gereksinimi, hayvan sindirilebi-
lirliği, NIR içerik analizi konu-
larındaki uzmanlığı sayesinde; 
Adisseo, böcek yemi üretiminde 
rekabeti artırmak için çok iyi bir 
ortak olacaktır.

FRAmelco Group, FRAmelco B.V. olan resmi 
adını Adisseo NL B.V. olarak değiştireceğini 

duyurdu. Aralık 2020'de FRAnklin Group (FRA-
melco, Sustainable Nutrition, FRAnklin Asia), 
Bluestar Adisseo Company tarafından satın alın-
dı. Yaklaşık bir buçuk yıldır, o zamanlar Hollanda 
merkezli çok uluslu bir aile grubu olan FRAnklin 
Group, Adisseo ailesine entegre olma planı üzerinde 
çalışıyor.

FRAmelco Genel Müdürü Peter Zondervan, ko-
nuyla ilgili yaptığı duyuruda, "İlk adım, 1 Eylül 
2022'de gerçekleşecek olan FRAmelco B.V.'den 
Adisseo NL B.V.'ye resmi bir isim değişikliğini du-
yurmaktır" dedi ve ekledi: “Bir isim değişikliği ne 
kadar basit görünse de, birçok süreç bundan etki-

lenecektir. Tüm faaliyetleri doğru sırayla ve zaman 
çerçevesi içinde planlamak için elimizden gelenin 
en iyisini yapıyoruz.”

FRAmelco Group, Hollanda, İspanya ve Tay-
land'da bulunan 3 tesisi işletmektedir.
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https://www.adisseo.com/
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Kanatlı endüstrisi Biochem’in Türkiye’deki 
etkinliğinde buluştu
Hayvan besleme ve yem endüstrisinin küresel oyuncularından Biochem, 
Hindistan, Orta Doğu ve Afrika (IMEA) bölgesindeki kanatlı sektörü temsilcilerini 
İstanbul’da ağırladı. 18-19 Mayıs 2022 tarihleri arasında Crowne Plaza İstanbul 
Florya Hotel’de buluşan sektör temsilcileri, “Kanatlı üretiminde karşılaşılan 
zorluklar: Mevcut ve gelecekteki endüstri trendlerine ve çözümlerine genel 
bakış” başlıklı etkinlikte, bilgilerini tazeleme fırsatı yakaladı.

Hayvan besleme ve yem katkıları sektörünün 
dünyadaki önde gelen oyuncularından Bio-

chem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesel-
lschaft mbH, son zamanlardaki en büyük bölgesel 
etkinliğini 18-19 Mayıs 2022 tarihleri arasında İs-
tanbul’da gerçekleştirdi. “Kanatlı üretiminde kar-
şılaşılan zorluklar: Mevcut ve gelecekteki endüstri 
trendlerine ve çözümlerine genel bakış” başlıklı et-
kinliğe; Hindistan, Orta Doğu ve Afrika (IMEA) 
bölgesindeki 25 ülkeden 150’ye yakın kanatlı en-
düstrisi temsilcisi katıldı.

Pandemi sonrası farklı bölgelerdeki endüstri tem-
silcileriyle yeniden bir araya gelmek, iletişimi ve 
etkileşimi güçlendirmek amacıyla yüz yüze olarak 
gerçekleştirilen etkinlik, dikkat çekici bir katılıma 
sahne oldu. 

Kanatlı endüstrisiyle ilgili pek çok konunun ele 
alındığı etkinlik, 18 Mayıs’ta IMEA Bölge Direk-
törü Uğur Kümbet’in “Hoşgeldiniz” konuşmasıyla 
başladı. Kümbet’in ardından “Küresel Zorluklar” 
başlıklı bir sunum yapan Biochem’in üst düzey yö-
neticilerinden Dr. Alexander Grafe, pandemiden 



HABER

YEM & KATKI DERGİSİMayıs-Haziran 2022 11

Rusya-Ukrayna savaşına, ham madde tedarik sorun-
larından fiyatlara ve hayvan hastalıklarından tüketi-
ci beklentilerine kadar hayvan besleme endüstrisini 
yoğun bir şekilde etkileyen son yıllardaki en önemli 
gündem maddelerine değindi. 

Etkinliğin ana konuşmacılarından Bursa Uludağ 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana-
bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun ÇARLI, 
yaptığı sunumda kanatlı bağırsak mikrobiyomu, ba-
ğışıklık ve sağlık konularını ele aldı.

ETKİNLİK DİKKAT ÇEKİCİ İÇERİĞİYLE 
İLGİ TOPLADI
İki günlük etkinlik süresince Biochem Probiyotik-

lerden Sorumlu Ürün Müdürü Dr. Lydia Zeibich, 
“Probiyotikler: Bağırsak sağlığı ve hayvansal üreti-
min anahtar oyuncuları” ve “Bağırsak sağlığı per-
formansı destekler” başlıklı sunumlarıyla, kanatlı 
yetiştiriciliğinin başarısı için son derece kritik bir 

konu olan bağırsak sağlığına odaklandı.
Biochem IMEA Bölge Teknik Müdürü Melanie 

Frisch de “Solunum sağlığına odaklanın” başlık-
lı sunumuyla kanatlı yetiştiriciliğinde bir hastalık 
belirtisi olan hırıltı ve solunum güçlüğü konusuna 
dikkat çekti. Frisch, ayrıca işletmelerin verimliliği 
için esas olan “Yüksek yem fiyatları” ve “Ham mad-
de kalitesi ve alternatif protein kaynakları” konulu 
sunumlarıyla da yoğun ilgi topladı. 

Biochem İz Minerallerden Sorumlu Ürün Mü-
dürü Dr. Susanne Rothstein ise “Oksidatif stres ve 
organik iz mineraller” sunumuyla kanatlı hayvan 
performansına odaklanırken ve “Böcekler hayvansal 
üretim için bir alternatif midir?” başlıklı sunumuy-
la günümüzün en ilgi çeken konularından biri olan 
alternatif protein kaynaklarına değindi.

Yoğun içeriği ve yüksek katılım oranıyla dikkat çe-
ken 2 günlük etkinlik, Bölge Sorumlusu Kümbet’in 
yönettiği “Sonuç ve tartışma” bölümüyle kapandı.

Abalıoğlu Yem’den geleceğin Zooteknistlerine destek
Yem sektörünün yarım asırlık markası Abalıoğlu Yem, 9-11 Mayıs tarihlerinde 
15’incisi düzenlenen Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi’nde sponsor olarak yer 
alarak, geleceğin Zooteknistlerine sektörü yakından tanımaları adına destek verdi.

İlki 2005 yılında düzenlenen 
ve geleneksel hale gelen Ulu-

sal Zootekni Öğrenci Kongre-
si’nin (UZOK) 15.si, bu yıl 9-11 
Mayıs tarihlerinde, Çukurova 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Zootekni Bölümü öğretim ele-
manları ve öğrencileri tarafından 
Adana’da düzenlendi. Ülkemizde 
Zootekni mesleğinin güçlendi-
rilmesi adına iş birliği gerçek-
leştirmek, bilgi paylaşımında 
bulunmak, karşılıklı etkileşim ve 
iletişimi artırmak için genç Zo-
oteknistler ve Zooteknist aday-
ları ile akademisyenler ve sektör 
temsilcileri bir araya geldiler. 

Kongre’de, Türkiye’nin hayvan-
sal üretiminin mevcut durumu, 
sorunları ve çözüm önerileri ko-
nusunda karşılıklı bilgi alışveri-
şinde bulunuldu ve yeni bilimsel 
veriler paylaşıldı. 

Ülkemizin ilk özel yem kuru-
luşu unvanıyla Denizli’de kuru-
lan Abalıoğlu Yem, Kongre’ye 
sponsorluk desteği vererek yarım 
asırlık tecrübesini sektöre adım 
atmaya hazırlanan öğrencilerle 
paylaştı. Üniversite öğrencile-
rinin gelişimine ve hayvancılık 
sektörüne katkı sunmayı amaç-
layan Abalıoğlu Yem, Zootekni 
bölümü mezunu olan Abalıoğlu 

Yem Çiftlik Destek Danışmanı 
Ziraat Yüksek Mühendisi Emrah 
Gülgün’ü öğrencilerle buluştura-
rak öğrencilerin sorularına yanıt 
bulmasına, mezuniyet sonrası 
sektörde bekleyen süreçler hak-
kında bilgi almalarına destek 
oldu. 

https://15.si/
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EuroTier 2022, 15-18 Kasım tarihleri arasında 
Almanya’da gerçekleştirilecek

Almanya'nın Hannover kentinde 15 -18 Kasım 
2022 tarihlerinde düzenlenecek EuroTier fu-

arına yoğun bir katılımcı ilgisi kaydediliyor. Ticaret 
fuarının başlamasına altı ay kala, sergi alanının yüz-
de 80'den fazlasının dolduğu belirtiliyor. Modern 
hayvancılık için teknik çözümler sunan dünyanın 

önde gelen şirketlerinin çoğu, hayvancılık ve hay-
vancılık yönetimi için dünyanın önde gelen ticaret 
fuarında yer alacak.

Hayvancılık ve hayvancılık yönetimi alanında 
dünyanın önde gelen ticaret fuarlarından biri olan 
EuroTier, hayvansal kaynaklı gıda üretimi için tüm 

Dünyanın önde gelen hayvancılık ve hayvancılık yönetimi fuarı EuroTier, 15-18 
Kasım 2022 tarihlerinde Almanya’nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek. 

Karaciğer 
Hastalıklarına Karşı 

Gizli Silah

Diyetteki katı ve sıvı yağ kullanımını 
kolaylaştıran yüksek düzeyde safra 
asidi içeren doğal bir endojen emülgatör 
kompleksi 

Karaciğer fonksiyonlarını korumak ve 
karın yağını azaltmak için safra asidi 
ve Omega 3 yağının besleyici bir 
kombinasyonu

DÜNYA ÇAPINDA 

DISTRIBÜTÖR 

ARANIYOR

Safra Asidi 
Serilerimiz 
için bize 
ulaşın:

Global marka gücünü yerel pazarın dinamik-
lerine hakim olma yetisiyle birleştiren Trouw 

Nutrition Türkiye, Maxcare Güvenli Çiftlik Prog-
ramı ile güvenli ve verimli çiftlikler geliştirilmesine 
destek olacak. Geniş ölçekli bir iyileştirme programı 
olan Maxcare Güvenli Çiftlik Programı’nı Afyon-
karahisar’da düzenlediği bölgesel lansman toplantı-
sında tanıtan şirket, ilk aşamada kanatlı hayvancılık 
sektöründe yumurtacı tavuklardan maksimum per-
formans alınabilmesi için çiftliklere katkı sunacak. 
Lansmanın açış konuşmasında Trouw Nutrition 
Türkiye Genel Müdürü Uzman Veteriner Hekim 
Öğüt Köse, Trouw Nutrition’ın global ve lokal avan-
tajlarını anlatarak, Dünya ve Türk hayvancılığına 
sunduğu hizmetler hakkında bilgi verdi. 

Maxcare Güvenli Çiftlik Programı kapsamında 
Trouw Nutrition Türkiye’nin uzman teknik kadro-
sunun belirlenen çiftlikleri belirli periyotlarla düzen-
li olarak ziyaret edeceğini belirten Öğüt Köse, “Bu 
ziyaretlerde uzmanlarımız ham maddeden nihai son 
ürüne kadar tüm çiftlik sistemini kontrol edecek. 
Daha sonra tüm bu çalışmaları raporlayarak daha 
güvenli ve verimli çiftlikler için önerilerin sunuldu-
ğu işletme kontrol programını hazırlayacak. Bir çift-

likte verimlilik için biyogüvenlikten iyi yönetimsel 
uygulamalara, yem ve su yönetiminden bağırsak sağ-
lığının korunmasına, yapılacak desteklemelere kadar 
pek çok noktanın kontrol noktası olarak belirlenme-
si ve gelişim sağlanması için bu kontrol noktaları-
nın bir arada değerlendirilmesi gerekiyor. Bu doğ-
rultuda da elde edilen gelişimin gözle görülür hale 
gelmesi için kayıtların tutulması ve ölçümlenebilir 
parametrelerin rakamlara dönüştürülmesi gerekiyor. 
Biz de programımız kapsamında tüm bu çalışmaları 
detaylı olarak ele alacağız. Trouw Nutrition Türkiye 
olarak hayvansal üretimin her aşamasını sağlıklı hale 
getirerek insanların sağlıklı ve güvenli besinlere ulaş-
masına vesile oluyoruz. Türk hayvancılık sektörüne 
çözüm ortağı olmaya bugün olduğu gibi gelecekte de 
devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Trouw Nutrition, Maxcare Güvenli Çiftlik Programını 
Afyon’da tanıttı
Dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition, güvenli hayvansal gıdaya 
ulaşılmasını desteklemek için hayata geçirdiği Maxcare Güvenli Çiftlik Programını 
Afyonkarahisar’da tanıttı.

https://www.manukabiotech.com/
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Karaciğer 
Hastalıklarına Karşı 

Gizli Silah

Diyetteki katı ve sıvı yağ kullanımını 
kolaylaştıran yüksek düzeyde safra 
asidi içeren doğal bir endojen emülgatör 
kompleksi 

Karaciğer fonksiyonlarını korumak ve 
karın yağını azaltmak için safra asidi 
ve Omega 3 yağının besleyici bir 
kombinasyonu

DÜNYA ÇAPINDA 

DISTRIBÜTÖR 

ARANIYOR

Safra Asidi 
Serilerimiz 
için bize 
ulaşın:

değer zincirini kapsayan, kapsayıcı konseptiyle ulu-
sal ve uluslararası hayvancılık endüstrisinde merkezi 
bir rol oynuyor. Kürsel sığır ve kanatlı hayvan yetiş-
tiriciliğindeki önemli konulara odaklanan fuar, en-
düstri uzmanlarını canlı olarak buluşturacak. Euro-
Tier'e paralel olarak gerçekleşen EnergyDecentral ise 
mevcut enerji tartışmasının bir parçası olarak, mer-
kezi olmayan enerji üretiminin sunduğu fırsatlara 
odaklanıyor.

EuroTier proje yöneticisi Ines Rathke, fuarla ilgili 
şunları aktarıyor: "'Hayvancılığı Dönüştürmek' ana 
temasıyla endüstrinin nabzını tutuyoruz. Yüksek dü-
zeydeki katılımcı ilgisi, zorlu zamanlarda bile Euro-
Tier'in sadece lider teknoloji ve yenilikleri sergile-
mek için değil, aynı zamanda başarılı hayvancılığı 
etkileyen faktörleri tartışmak için de lider bir plat-
form olduğunu gösteriyor."

 Ticaret fuarı portföyü, temel hayvancılık ürünle-
ri ve hizmetlerini kapsar: genetik, yetiştirme prog-
ramları ve üreme teknolojisi; yem maddeleri ve de-
polama; besleme teknolojisi ve teknikleri; hayvan 

barınak sistemleri; iklim ve çevre teknolojisi; sağım 
ve soğutma teknolojisi; gübre yönetimi; ulaşım ve 
lojistik; işletme kaynakları; Aksesuarlar; işleme; doğ-
rudan çiftlik satışları dahil danışmanlık, pazarlama 
ve hizmetler.

Fuar, genetik, üreme programları ve üreme tekno-
lojisi; yem maddeleri ve depolama; besleme tekno-
lojisi ve teknikleri; hayvan barınak sistemleri; iklim 
ve çevre teknolojisi; sağım ve soğutma teknolojisi; 
gübre yönetimi; ulaşım ve lojistik; işletme kaynak-
ları; aksesuarlar; işleme; doğrudan çiftlik satışları da 
dahil danışmanlık, pazarlama ve hizmetleri gibi te-
mel hayvancılık ürünlerini ve hizmetlerini kapsıyor.

https://www.manukabiotech.com/
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Hedef, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatını 
5 milyar dolara çıkarmak

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin 2021 yılı Olağan 
Seçimli Genel Kurulu’nda güven tazeleyen Başkan Bedri Girit, “Türkiye geneli 
ihracatını 5 milyar dolara çıkarma çabası içinde olacağız” dedi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İh-
racatçıları Birliği’nin 2021 yılı Olağan Se-

çimli Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Bedri Girit 
41 oyla güven tazelerken, birliğin rekor ihracatına 
yüzde 88’lik katkı sağlayan 40 üyesi için “İhracatın 
Yıldızları Ödül Töreni” düzenlendi. Ödül kazanan 
firmalara plaket yerine 5 bin fidan sertifikası verildi. 

Genel kurulda konuşan Ege Su Ürünleri ve 
Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Bedri Girit, su ürünleri ve hay-
vansal mamuller sektörü olarak 2021 yılı sonunda 
3 milyar 590 milyon dolar ihracat seviyesine ula-
şarak, 2023 yılı hedefine iki yıl önce ulaştıklarını 
dile getirdi. 

Dünya sofralarında üç öğün protein kayna-
ğı olmaya devam edeceklerini vurgulayan Girit, 
“2022-26 döneminde sürdürülebilir üretimle, AB 
ülkeleri, ABD, Orta Doğu, Uzak doğu ülkelerin-
de düzenlenen fuarlarda yoğun tanıtımlar yaparak 

Trouw Nutrition Türkiye'de üst düzey atama
Erkut Gökmen, Trouw Nutrition Türkiye'nin yeni Kanatlı, Balık ve Pet Kanalları 
Ticari Satış Direktörü oldu.

Uluslararası ağı, güçlü Ar-
Ge yapısı ve kaliteli ürün 

gruplarının yanı sıra çözüm odak-
lı hizmet ve servisleriyle de öne 
çıkan hayvan besleme sektörünün 
küresel oyuncusu Trouw Nutri-
tion'ın Türkiye operasyonunda 
önemli bir atama gerçekleşti. 

Kanatlı hayvancılık sektörün-
de hem sağlık ve besleme hem de 
üretim ve satış alanlarında 20 yılı 
aşkın deneyime sahip olan Erkut 
Gökmen, Trouw Nutrition Tür-
kiye'nin yeni Kanatlı, Balık ve 
Pet Kanalları Ticari Satış Direk-
törü oldu.

Lisans eğitimini 1999 yılında 
İstanbul Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi’nde tamamlayan Gök-
men, 2000-2001 yılları arasında 
Oakton College’de yabancı dil 
eğitimi aldı. Çalışma hayatına 
2002 yılında Şen Piliç’te başlayan 
Erkut Gökmen, 2003 yılında CP 
Group bünyesine katıldı. Bura-
da çalıştığı 10 yıl boyunca Broi-
ler Üretim Müdürlüğü, Advance 
Pharma Satış Müdürlüğü gibi 
çeşitli yöneticilik görevlerinde 
bulundu. Ardından Ceva Hayvan 
Sağlığı’nda 8 yıl süreyle Stratejik 
Müşteri Satış Müdürlüğü yapan 

Gökmen, 2020-2022 yılları ara-
sında ise Novus Yem Katkıları şir-
ketinde Ülke Müdürü olarak gö-
rev aldı. Evli ve iki çocuk babası 
olan Erkut Gökmen, artık Trouw 
Nutrition Türkiye bünyesinde ça-
lışmalarını sürdürecek.
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Gnubiotics ve ADM, evcil hayvan sağlığı ve refahı 
için ortaklık kurdu
Gnubiotics ve ADM, evcil hayvan sağlığı ve refahı için yenilikçi mikrobiyom 
çözümlerinin ticarileştirilmesine odaklanacak stratejik bir ortaklık için bir 
araya geldi.

İsviçreli biyoteknoloji şirke-
ti Gnubiotics Sciences SA 

(Gnubiotics), insan ve hayvan 
beslenmesinde dünya lideri olan 
ADM ile stratejik ortaklık anlaş-
ması yaptığını duyurdu. Stratejik 
ortaklık, evcil hayvan sağlığı ve 
refahı için yenilikçi mikrobiyom 
çözümlerinin ticarileştirilmesine 
odaklanacak. Bu stratejik ortak-
lık, Gnubiotics’den ADM'ye en 
ileri teknolojilere benzersiz eri-
şim ve mikrobiyom odaklı ye-
niliklerden oluşan bir veri hattı 
sağlıyor.

ADM Pet & Animal Well-being 
Başkan Yardımcısı Gustavo Zena-
ide, ortaklıkla ilgili şunları aktar-
dı: "Gnubiotics ile bu ortaklıktan 
ve evcil hayvan sahiplerinin, evcil 
hayvanlarının mikrobiyomunu 
daha iyi anlamalarını sağlayan 
yeteneklerinden heyecan duyu-
yoruz. ADM, bu bilgiyle, hassas 
besleme ve takviye yoluyla birey-
sel evcil hayvan sağlığını iyileştir-
mek için kapsamlı evcil hayvan ve 
hayvan refahı çözümlerinden ya-
rarlanabilir.” 

Bağırsak mikrobiyomu, refakat-
çi hayvanların sağlığı ve esenliği 
için esastır. Gnubiotics'in çalışma 
verileri, Gnubiotics tarafından 
üretilen Animal Milk Oligosacc-
harides'in (A.M.O.s), köpeklerin 
mikrobiyomunu antibiyotiklerin 
olumsuz etkilerinden korumaya 
yardımcı olduğunu gösteriyor. 
2021'de Gnubiotics, kedigillerde 
diyabet ve kronik böbrek hastalı-
ğının (CKD) başlıca nedeni olan 
kedi obezitesini tahmin etmek, 
teşhis etmek ve tedavi etmek için 
mikrobiyom bazlı belirteçleri 
kapsayan patentleri de duyurdu.

Gnubiotics CEO'su ve Kurucu 

Ortağı Yemi Adesokan, “İnsan ve 
hayvan sağlığı ve beslenmesinde 
dünya lideri olan ADM ile çalış-
maktan memnuniyet duyuyoruz” 
dedi ve şunları ekledi: “Hayvan 
sağlığı ve refahı için fonksiyonel 
ve klinik olarak kanıtlanmış uy-
gulamaları olan ürünler geliştir-
dik. ADM ile olan bu stratejik 
ortaklık, bilim ve teknolojimizin 
doğrulanmasını temsil ettiği için 
Gnubiotics için büyük bir başa-
rıdır. Veriye dayalı mikrobiyom 
hedefli çözümleri geliştirmeye ve 
pazara sunmaya devam etmek için 
ADM ile işbirliği yapmaktan he-
yecan duyuyoruz.”

sektörümüzün Türkiye geneli ihracatını 5 milyar 
dolara çıkarma çabası içinde olacağız. Bu amaçla 
Türkiye’nin ihracatında stratejik öneme sahip su 
ürünleri sektörünün tanıtımı amacıyla Türkçe, İn-
gilizce, Çince, Rusça ve Almanca dil versiyonları 
ile bir imaj filmi yaptırdık ve farklı tanıtım plat-
formlarında (yurtdışı fuar, ticaret heyetleri, sektö-

rel toplantılar, vb.) gösterimini sağladık. Kanatlı 
sektörü imaj filmi için de çalışmalarımıza start 
verdik. Özellikle süt ürünleri ihracatında ihracat 
vizesi aldığımız Çin’de büyümek için soğuk hava 
deposu kurmayı planlıyoruz. Bu sayede bu ülkeye 
ihracatta önemli büyüme kaydedeceğimize inanı-
yoruz” diyerek sözlerini noktaladı.
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Ruminant hayvanlarda süt verimliliği için doğru 
besleme şart
1 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Trouw Nutrition 
Türkiye Ruminant Teknik Ürün Müdürü Dr. Kazım Bilgeçli, ruminant hayvanlarda 
süt verimliliğini sağlamanın ipuçlarını paylaştı.

Ruminant hayvanlarda, buzağıların doğumdan 
hemen sonraki ilk 6 hafta ve sonrasında yapı-

lacak doğru bir besleme programı, genetik potansi-
yellerinin ortaya çıkması ve süt veriminin artmasın-
da büyük önem taşıyor. 1 Haziran Dünya Süt Günü 
kapsamında açıklamalarda bulunan Trouw Nutrition 
Türkiye Ruminant Teknik Ürün Müdürü Dr. Kazım 
Bilgeçli, hayvanların genetik yapısı ve besleme şekli-
ne bağlı olarak değişen süt veriminde vitamin ve mi-
neral desteğinin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Buzağılarda sağlıklı bir gelişim için kaliteli buza-
ğı başlangıç yemlerinin ve mamaların besleme pro-
tokollerine uygun olarak doğru miktar ve kalitede 
verilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Kazım Bil-
geçli, “Bu şekilde beslenen hayvanlar cinsel olgun-
luğa daha erken ulaşıyor ve üretken sürece daha 
sağlıklı ve hızlı bir başlangıç yapmalarına imkân 
sunuyor. Laktasyon süt verimleri de daha yüksek 
oluyor. Yetersiz beslenen buzağılarda ise gelişim 
geriliğinin yanı sıra bağışıklık sistemi zayıf kala-
biliyor ve buna bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları 
baş gösterebiliyor.” şeklinde konuştu.

İhtiyacı tam olarak karşılamayan rasyonlar, ka-
litesiz yemler, hayvan refahının uygun koşullarda 
sağlanamaması, yetersiz yapılan koruma ve yöne-
timsel uygulamalar gibi faktörler ruminant hay-
vanlarda süt verimliliğini olumsuz yönde etkiliyor. 
Süt veriminin hayvanın genetik potansiyeli yanın-
da, çevresel faktörler, sürü yönetimi ve beslemeye 
bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini ifade eden Bil-
geçli, “Kuru dönem ve doğum sonrası geçiş dönem 
uygulamaları, hayvanların sağlık durumu ve vücut 
kondisyonu, kaba yem kalitesi, yemin besin madde 
kompozisyonu, ham maddelerin sindirilebilirlik de-
recesinin yanında yönetimsel ve çevresel faktörler de 
süt verimliliğine etki ediyor.” dedi. 

CCPA Group’tan ısı stresiyle mücadele için THERMO serisi

Fransa merkezli CCPA Group, 
yaz aylarında hayvanların  

verimliliğini etkileyen en önemli 
etkenlerden olan ısı stresi ile başa 
çıkabilmeleri için için THER-
MO® ürün serisini geliştirdi.  
Her bir hayvan türü için ayrı bes-
lenme çözümleri sunan THER-
MO® ürün grubu, hayvanların 
performansını ve verimliliğini ar-
tırmaya yardımcı oluyor. 

Fransız firmadan yapılan açık-
lamaya göre, bu yıl piyasaya sürü-
len yeni ürün ve hizmetler arasın-
da, ruminant hayvan çözümünün 
organik bir versiyonu olan Ther-
mo®Plus UOA da yer alıyor. 

Firma ayrıca, ahırda kurulu sı-
caklık ve nem sensörlerine daya-
nan dijital bir hizmet olan Farm-
e-Val'i geliştirdi. Son olarak da 
Chorus adlı ürün ile ruminant 

hayvan yemi rasyonlama aracına 
yeni bir termal konfor göstergesi 
ekledi.
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Lezita’ya MUSE Awards’dan “Yaratıcılık” ödülü
Türkiye’nin önde gelen beyaz et markalarından Lezita, dünya çapında en 
yaratıcı markaları ödüllendiren MUSE Awards’dan ödülle döndü. 

Beyaz et sektörünün önem-
li temsilcilerinden Lezita, 

yaratıcı ve tasarım profesyonelle-
rini mükemmelliklerinden dolayı 
onurlandırmak için oluşturulan 
uluslararası ödül organizasyonu 
MUSE Awards’da ödüle layık görüldü. Lezita, sek-
törde bir ilke imza attığı “İçli Tavuk” ürün ailesinin 
ambalajları ile “Hazır Yemek” kategorisinde “Gü-
müş” (Silver Awards) ödülün sahibi oldu. 

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Lezita Ge-
nel Müdürü Mesut Ergül, “Ürünlerimiz sektörde 
tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ve sevi-
len ürünler arasında gösteriliyor. Gülen yüzümüz, 
yenilikçi ve yaratıcı bakış açımızı ürünlerimizin yanı 
sıra ambalajlarımıza da yansıtmaya büyük önem 
veriyoruz.  Ürün ve hizmet üretmenin ötesine ge-

çerek tüketicilerimizle etkileşim 
halinde kalmaya odaklanıyoruz. 
Ürünlerimizin tüketicimizle na-
sıl buluşturduğumuz çok önemli. 
Bu nedenle ambalaj konusunda 
oldukça titiz davranıyoruz. Mar-

kamızın gençliğini, kalitesini, özgünlüğünü, verdi-
ği güven duygusunu ambalajlarımıza da taşıyoruz. 
Ambalajlarımız, “İçli Tavuk”taki, ‘Bazen içinden ne 
çıkacağını bilemezsin’ söylemimizi; dışı çıtır tavuk, 
içi sucuk-mozzarella ve ıspanak-mozzarella dolgulu 
ürünlerimizin şaşırtıcılığını ve benzersizliğini bire 
bir yansıtıyor. Ülkemiz için değer yaratan global 
bir marka olma hedefi doğrultusunda emin adım-
larla ilerliyoruz. Bu yolda var gücümüzle çalışırken 
MUSE Awards gibi uluslararası bir organizasyonda 
takdir edilmek bizlere gurur veriyor” diye konuştu.

https://animine.eu/
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BENEO, bakliyat işleme tesisine 50 milyon Euro 
yatırım yaptı
Alman içerik üreticisi BENEO, Almanya'nın Offstein kentindeki yeni bakliyat 
işleme tesisiyle bitki bazlı protein pazarındaki ayak izini genişletmeyi hedefliyor. 
Firma, yeni tesiste gıda ve hayvan yemi için protein açısından zengin bakliyat 
bileşenleri üretecek.

Fonksiyonel bileşenlerin önde 
gelen üreticilerinden biri olan 

BENEO, Almanya'nın Offstein 
kentinde yeni bir bakliyat işleme te-
sisine 50 milyon Euro yatırım yaptı-
ğını duyurdu. Bu tesis, gıda ve hay-
van yemi için protein bakımından 
zengin bakliyat bileşenleri üretecek. 
Başlangıçta protein konsantresi, 
nişasta açısından zengin un ve bak-
ladan elde edilen kabuklara odakla-
nacak ve gelecekte diğer bakliyatları 
işleme seçeneği de olacak. Yeni üre-
tim tesisi, şirketin bitki bazlı protein 
portföyünü daha da güçlendiriyor 
ve BENEO'nun bitki bazlı gıda ve 
yem bileşenlerine yönelik artan tale-
bi karşılamasını sağlıyor.

İnşa çalışmaları başlayan Offstein 
tesisinin 2024'ün ikinci yarısında 
tamamlanması ve yaklaşık 25 kişi-
ye iş imkanı yaratılması bekleniyor. 
Bununla birlikte, BENEO, gıda ve 
yem müşterilerinin bakla bileşen-

lerinden mümkün olan en kısa sü-
rede yararlanabilmelerini sağlamak 
için yeni tesis tamamen faaliyete 
geçene kadar ham maddeleri ara 
üretim tesislerinde işleyecek. Bu, 
BENEO'nun bakla bileşenlerinin 
ilk miktarlarının Haziran 2022'nin 
başından itibaren mevcut olacağı 
anlamına geliyor.

HAYVAN YEMLERİ İÇİN 
PROTEİN VE LİF KAYNAĞI
BENEO'nun bakla protein 

konsantresi ve nişasta bakımın-
dan zengin unu, et ve süt alter-
natiflerinin yanı sıra (glutensiz) 
unlu mamuller ve tahıllarda pro-
tein zenginleştirme ve doku iyi-
leştirme için kullanılacak. Bakla 
kabukları ve nişasta bakımından 
zengin un, sürdürülebilir evcil 
hayvan gıdalarında, su ürünleri 
yemlerinde ve hayvan besleme-
sinde, bitkisel bir protein veya lif 

kaynağı olarak kullanılacak.
BENEO Yönetim Kurulu Üyesi 

Christoph Boettger, yeni yatırım 
için şunları söylüyor: “BENE-
O'nun yeni bir bakliyat üretim 
tesisine yaptığı son yatırım sadece 
başlangıç noktasıdır. Bitki bazlı bi-
leşenlere kuvvetle inanıyoruz ve bu 
nedenle yeni tesisimizi, ileriye dö-
nük protein arzımızı genişletmek 
için önemli bir ilk adım olarak gö-
rüyoruz. Bu ilk adım, önümüzdeki 
yıllarda daha çeşitli sürdürülebilir 
bitki bazlı protein bileşenleri üret-
memizi sağlayacaktır.”

Çiğ süt tavsiye fiyatı 7 lira 50 kuruşa çıkarıldı

Ulusal Süt Konseyi, 5 Mayıs Perşembe günü çiğ 
süt tavsiye fiyatlarını açıkladı. 18 Mart'ta yapı-

lan toplantıda 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 
5 lira 70 kuruşa yükseltilen çiğ sütün tavsiye fiyatında, 
yüzde 21,2 oranında artış yapıldı. 7 lira 50 kuruş olarak 

açıklanan yeni fiyat, 15 Mayıs'tan itibaren geçerlilik 
kazandı. Fiyatların, çiğ süt üretim maliyetinde önemli 
bir değişiklik olması halinde önümüzdeki süreçte, pi-
yasa şartlarına göre tekrar değerlendirileceği bildirildi. 
Mart, nisan ve mayıs ayları için 1 liraya yükseltilen 

Ulusal Süt Konseyi, 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt 
tavsiye fiyatını litre başına 7 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Mart, nisan ve mayıs ayları 
için 1 liraya yükseltilen çiğ süt destekleme primi ise yeniden 20 kuruşa düşürüldü.
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiğ 
süt destekleme primi ise yeniden 20 
kuruşa indirildi. Açıklanan yeni fi-
yatlarla birlikte süt üreticisinin eli-
ne litre başına 7.7 lira geçecek. Süt 
üreticileri, bir litre süt sattığında 
bir kilo yem alamaz hale geldiğini, 
zararının büyüdüğünü, bu yüzden 
de üreticiden çıkan süt fiyatların-
da artış yapılmasını talep ediyordu. 
Ancak söz konusu artış, üreticinin 
beklentisinin altında kaldı.

UHK’dan konuyla ilgili yapılan 
açıklamada, “15 Mayıs 2022 tari-
hinden itibaren geçerli olmak üze-
re soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış 

fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 
7,50 TL/Litre olarak belirlenmiş-
tir. Çiğ süt üretim maliyetinde 
önemli bir değişiklik olduğunda 
önümüzdeki süreçte piyasa şart-
larına göre tekrar değerlendirme 
yapılacaktır.

Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış 
fiyatında; 2019/64 sayılı Çiğ İnek 
Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin 
Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ 
sütün dönemine ait protein ve yağ 
değerleri baz alınacaktır. Baz alınan 
yağ ve protein oranlarındaki her bir 
dizyem (0,1’lik değişim) için ± 10 
Kuruş fark uygulanacaktır.” denildi.

Kartal Kimya & Tetra Force, Konyalı iş ortaklarını 
ağırladı
Kartal & Tetra Force ortaklığı, Konya bölgesindeki iş ortaklarını Kartal Kimya 
tesislerinde ağırladı. Tesis ziyareti boyunca katılımcılar, Kartal Kimya’daki üretim 
süreçlerini ve laboratuvar hizmetlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Geçtiğimiz aylarda birikim ve uzmanlıklarını 
katma değerli çözümler geliştirmek amacıyla 

birleştiren hayvan besleme ve yem katkı maddele-
ri sektörünün öncü firmalarından Kartal Kimya ve 
Tetra Force, Konyalı iş ortaklarını Kartal Kimya te-
sislerinde ağırladı. 

Kartal & Tetra Force iş birliğiyle düzenlenen et-
kinlikte, yem sektörünün Konya bölgesinde faaliyet 
gösteren önde gelen temsilcileri, Kartal Kimya’nın 
üretim tesislerini ve laboratuvarlarını gezdi. Katı-
lımcılar, etkinlik sırasında hem üretim süreçlerini 
ve teknolojilerini yakından inceleme fırsatı buldu 
hem de üretim ve laboratuvar çalışmaları hakkında 
detaylı bilgiler edindi.

Tesis ziyareti sırasında katılımcıların sorularını 
titizlikle yanıtlayan Kartal Kimya & Tetra Force 
uzmanları, izlenebilir ve güvenilir üretimin ayrıntı-
larını paylaştı. Son teknoloji üretim tesisindeki win-
cos otomasyon sistemi üzerinde duran uzmanlar, bu 
sistem sayesinde üretimde izlenebilirliği artırarak 
hizmet kalitesini üst seviyelere nasıl çıkardıklarını, 

uygulamalı olarak anlattılar. 
Otomatik veri izleme ve yapılandırma özellikleri ile 

sistemin hızlı, güvenilir ve daha kolay bir şekilde işle-
diğini vurgulayan uzmanlar, Kartal Kimya laboratu-
varlarının yem katkı sektöründeki önemli konumu-
na da dikkat çektiler. LC-MSMS cihazı ile izoterm 
metodu kullanılarak mikotoksin tayini ve ürünlerin 
toksin bağlama kapasitesinin tespiti gibi örneklerle 
laboratuvar hizmetleri hakkında detaylı bilgiler pay-
laşan yetkililer, yem sektörüne yönelik gerçekleştir-
dikleri farklı analiz hizmetlerini anlattılar.
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NeoSpectra by Si-Ware ve AB Vista şirketi Aunir, 
NIR çözümleri için ortaklık kurdu

Metro Türkiye’nin Premium balık ürünleri raflardaki 
yerini aldı

NeoSpectra by Si-Ware, müşterilere saha içi analiz için uygun fiyatlı NIR 
kalibrasyon seçenekleri sunmak için AB Vista şirketlerinden Aunir ile ortaklık 
yaptığını duyurdu.

Metro Türkiye, Hatko Su Ürünleri ve Skretting Türkiye tarafından geliştirilen 
“Yediği Önünde Yemediği Yarında” projesi kapsamında yetiştirilen çipura ve 
levreklerin hasadı yapıldı. İlk hasadın ardından ortaya çıkan Metro Premium 
balık ürünleri, tüketicilerle buluşmaya hazır.

Tek çipli FT-NIR spektro-
metreler üzerine kurulu 

NeoSpectra malzeme analiz çö-
zümlerinin yaratıcısı NeoSpectra 
by Si-Ware, yakın kızılötesi yan-
sıma (NIR) spektroskopi kalibras-
yonlarının geliştirilmesi ve tedari-
kinde dünya lideri olan AB Vista 
şirketi Aunir ile bir ortaklık du-
yurdu. Söz konusu ortaklık, Ne-
oSpectra Scanner kullanıcılarına, 
hayvan yemi ve su ürünleri yemi, 
yem bileşenleri, evcil hayvan ma-
ması, kaba yem ve diğer ürünlerin 
saha içi analizinde doğru ölçüm-
ler yapılabilmesi için Aunir'in 
INGOT NIR kalibrasyon model-
lerini sunacak.  

Ortaklık, ilk kez, hayvan yemi, 
yem katkı maddeleri, un ve öğüt-
me, evcil hayvan maması, su yemi 

alanlarında saha içi analiz ve karar 
verme sürecini güçlendirmek için 
müşterilere NeoSpectra LabSto-
re'daki tüm Aunir INGOT NIR 
kalibrasyon modellerine abonelik 
tabanlı erişim sağlayacak. , kaba 
yemler, hayvansal yan ürünler, 
bitki yetiştiricileri ve diğer özel 
ürünler.

NeoSpectra by Si-Ware, NeoS-
pectra LabStore'da, Aunir IN-
GOT NIR kalibrasyon veritaba-
nını uygulayacak. Pazardaki ilk ve 
en büyük LabStore'a sahip olan 
NeoSpectra platformu, labora-
tuvarlar, araştırmacılar ve üni-
versiteler gibi dünya çapındaki 
güvenilir ortaklardan kullanıcı-
lara binlerce kalibrasyon modeli 
sunuyor. Firma, yaptığı açıklama-
da INGOT kalibrasyon kütüpha-

nesinin, 500.000'den fazla analiz 
edilen numune ve dört milyon-
dan fazla veri noktasıyla dünyanın 
en kapsamlı kütüphanesi olduğu-
nu vurguladı. Ortaklık, taşınabilir 
NeoSpectra Scanner kullanıcıları-
na çok sayıda endüstri uygulama-
sında NIR kalibrasyonları için ek 
üst düzey seçenekler sağlayacak.

Yediği Önünde Yemediği Yarında”, Metro Tür-
kiye, Hatko Su Ürünleri ve Skretting Türkiye 

tarafından geliştirilen ortak bir proje. 2021 yılında 
başlayan projede, ilk çipura ve levrek hasatları ger-
çekleştirildi. Hasat sonrası Omega 3 değeri yüksek 

Premium balık ürünleri, Metro Türkiye raflarında-
ki yerini aldı. Metro Premium birinci sınıf balıklar, 
tüketiciler için gelişmiş sürdürülebilirlik referansla-
rına, iyileştirilmiş büyüme koşullarına ve sağlık ya-
rarlarına sahip.
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Proje kapsamında yetiştirilen çipura ve levrekler, 
hem EPA ve DHA omega-3 içeriğini en üst düzeye 
çıkarmak hem de yemdeki deniz bileşenlerini azalt-
mak için Skretting Türkiye’nin sunduğu Veramaris 
alg yağı içeren özel bir yem olan Marine Omega™ ile 
beslendi. 

2021 yılında başlatılan projede, elde edilen sonuç-
lardan memnun olan Skretting Türkiye’nin Teknik 
Müdürü Pınar Demir Söker, “Salgın, hem sürdü-
rülebilir, sağlıklı ve yerel gıdalara olan ihtiyacı vur-
guladı hem de tüketicilerin, şirketlerin faaliyetle-
rini bilinçli, şeffaf ve etik bir şekilde sürdürmeleri 
yönündeki beklentilerini ortaya çıkardı.” diyor ve 
ekliyor: "Skretting olarak yem alanındaki küresel 
uzmanlığımız sayesinde, gıdada sürdürülebilirlik 
yolculuğunda çözümün bir parçası olan bir ürün ge-
liştirdik. Böylece gelecek nesillere yeterli, sağlıklı ve 
kaliteli deniz ürünleri bırakabileceğiz."

Veramaris CEO'su Karim Kurmaly ise proje hak-
kında şunları aktarıyor: “Hem EPA hem de DHA 
Omega-3'ün çiftlik balıklarının sağlığı ve kalitesi 

için zorunlu olduğunu, nihayetinde de tüketicinin 
ihtiyaç duyduğu besinsel faydaları ve kaliteyi belir-
lediğini biliyoruz. Bu işbirliği, değer zincirinin; bes-
leyici, yüksek kaliteli ve daha sürdürülebilir deniz 
ürünlerine yönelik müşteri taleplerine yanıt vermek 
için birlikte nasıl çalışabileceğinin ve aynı zamanda 
sürdürülebilir bir su ürünleri yetiştiriciliği sektörüne 
nasıl katkıda bulunulabileceğinin iyi bir örneği nite-
liğindedir.”

https://www.marinbio.com.tr/
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SÜT HAYVANLARINDA PERFORMANSI 
ARTIRMANIN YOLLARI
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Ruminantlarda bakır: 
Temel bileşen olan bakırdan toksik bakıra
Valérie Kromm
Animine

Bitki özleri ile inek laktasyonunun 
arttırılması
Sebastien Constantin
Pancosma

Süt kârı: 
Her zaman daha iyi olabilir
Valentin Nenov
Phileo by Lesaffre
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SÜT KÂRI: 
HER ZAMAN DAHA İYİ OLABİLİR

"Küresel süt talebinin artmasıyla birlikte süt fiyatlarına yönelik olumlu bir 
görünüm olmasına rağmen, süt üreticileri için marjlar düşük kalmaya devam 
ediyor. Yem verimini artırmak; süt üretimini, doğurganlığı ve süt işletmeleri 

için nihai sonucu iyileştirmenin, 'kutsal kâse'si gibi görünüyor. Ve tam da bunu 
yapan özel bir beslenme programı var."

Süt ürünlerine olan talep, 2020-2021 boyunca 
güçlü kaldı ve 2022 boyunca da süt ürünleri 

pazarlarında ana itici güç olmaya devam edecek. Bu-
nunla birlikte, dünyadaki çoğu sütçülük bölgesin-
de, yüksek üretici fiyatları, süt pazarını etkileyecek. 
Örneğin Avrupa'da, 2021’in Nisan ayında ortalama 
Avrupa süt fiyatı 2020 yılının aynı dönemine göre 
% 6 artışla 100 kg başına 35,60 Euro'ya ulaşmıştı 
(Kaynak: Milk Market Observatory). Aynı zaman-
da, süt üreticileri, sürekli artan yem fiyatları, yüksek 
üretim maliyetleri, ısı stresi ve doğurganlık sorunları 
gibi istenen yüksek süt verimine ulaşmanın önünde 
engel teşkil edebilecek zorluklarla karşı karşıya kal-
maktadır. Her şey kontrol edilemez belki ama inek-
lerimizi beslediğimiz şeyler yönetilebilir.

RUMENİN AZ KULLANILMIŞ POTANSİYELİ 
Tüm çiftçiler 1 kg yemden olabildiğince fazlasını 

almak ister. Ancak yem verimliliğinin arttırılması, sin-
dirilebilirlik ve besin biyoyararlanımı açısından yem 
bileşenlerinin, kaba yemlerin ve silajın kalitesi de dahil 
olmak üzere bir dizi faktöre bağlıdır. Aynı zamanda 
yem mevcudiyeti (inek gerçekten yeme erişebilir mi), 
kuru madde alımı, genel çiftlik yönetimi, hayvan sağ-
lığı ve refahı da yüksek yem verimliliği seviyelerine 

ulaşmak için kilit faktörler arasındadır. Rumen, yem 
verimliliğinde çok önemli bir rol oynar ve diyet iyi 
dengelendiğinde ve diğerleri arasında yeterli lif ihti-
va ettiğinde en iyi performansı gösterebilir. Daha iyi 
rumen işlevi, yemin daha iyi sindirilmesine katkıda 
bulunur ve bu nedenle, tümü süt kârı ile ilgili olan 
önemli şeyler için daha fazla kullanılabilir enerji sağlar.

• Süt üretimine harcanacak daha fazla enerji
• Üreme için uygun olan daha fazla enerji
• Isı stresi gibi zorluklarla başa çıkmak için daha 

fazla kullanılabilir enerji  

Bununla birlikte, yüksek enerjili/konsantre diyetler, 
yetersiz lif içeriği, aşırı kalabalık veya iklim koşulları 
nedeniyle yüksek verimli süt inekleri sürülerinde, ru-
men genellikle sorunludur. Bu, rumenin hatalı çalış-
masına ve rumen asidozu gibi sorunlara yol açabilir. 
Rumenle daha iyi ilgilenilmesi ve rumen potansiyeli-
nin karşılanması, hem besin kaybını doğrudan azaltır 
hem de tanktaki süt verimini ve kalitesini artırır.

SÜT KÂRLILIĞI PROGRAMI
Daha iyi performans ve üreme başarısı için ilk 

adım olan rumen sağlığını iyileştiren yeni beslenme 
çözümleri, süt çiftçileri için mevcuttur. Bunu başar-

Valentin Nenov
Küresel Ruminant Yöneticisi
Phileo by Lesaffre
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mak için, geçiş döneminden laktasyonun sonuna ka-
dar ineğin toplam laktasyon dönemine bakmalıyız. 
Bunun nedeni, her aşamadaki ineklerin kendi ihti-
yaçları ve zorlukları olmasıdır (Tablo 1). 

Phileo, yem verimliliği, rumen sağlığı, süt üreti-
mi, sağlık ve doğurganlığa yönelik probiyotiklere ve 
postbiyotiklere dayalı toplam bir beslenme progra-
mı geliştirmiştir. Hepsinin tek bir amacı var: sütçü 
sürülerin tüm genetik potansiyellerine ulaşmalarını 
sağlamak ve süt üreticileri için kârlılığı artırmak. Bu 
nedenle Phileo, 3 çözümün kanıtlanmış faydaları-
na dayana Süt Kârlılığı Programını (Program Milk 
profit) geliştirmiştir: Actisaf® Sc47 maya probiyotik, 
Safmannan® maya postbiyotik ve selenyumla zen-
ginleştirilmiş maya Selsaf®... Bundan sonra ‘maya 
probotik’, ‘maya postbiyotik’ ve ‘selenyumla zengin-
leştirilmiş maya’ olarak adlandırılacaktır. Çok sayıda 
deneme, tüm üretim süresi boyunca süt ineklerinin 
bu maya çözeltileriyle desteklenmesinin faydalarını 
göstermiştir.

HER LAKTASYON AŞAMASINA 
DİKKAT ETMEK  
Geçiş döneminde, Süt Kârlılığı Programı, laktasyon 

boyunca daha iyi performans elde etmek için enerji 
dengesini iyileştirmeyi ve subklinik ketoz risklerini 
azaltmayı amaçlamaktadır. Subklinik ketoz, kuru 
madde alımında (DMI) % 20'lik bir düşüşün yanı 
sıra günde 2 kg sütün azalmasından sorumludur. Ge-

çiş ineklerinin maya probiyotiği ile desteklendiği ça-
lışmalar, laktasyonun ilk üç ayında inek başına günde 
ortalama 2 kg süt artışı göstermiştir (Şekil 1). Avru-
pa'daki 35,6 sent/kg'lık mevcut ortalama süt fiyatı 
ve üç ayda inek başına yaklaşık 170 kg ekstra süt ile 
bu, orta büyüklükte bir Avrupa çiftliği için kolayca 
binlerce ekstra Euro anlamına gelmektedir.

DAHA İYİ SÜT VE 
İYİLEŞTİRİLMİŞ GEBELİK ORANLARI
En yoğun ve orta laktasyon döneminde, Süt Kâr-

lılığı Programı subklinik asidoz riskini önler, süt 
üretimini arttırır, antioksidan durumunu ve süt ka-
litesini iyileştirir. Laktasyonun ortasından sonuna 
kadar maya probiyotik ve selenyumla zenginleşti-
rilmiş maya ile takviye, genellikle kurumadan ön-
ceki haftalarda gözlenen Somatik Hücre Sayısı’nda 

Tablo 1. Her laktasyon aşaması belirli riskleri içerir

Laktasyon dönemi

Geçiş dönemi (buzağılamadan 3 hafta 
önce - buzağılamadan 3 hafta sonra)

Tepe ve orta laktasyon (45 - 200 DIM)

Orta-geç laktasyon (200-305 DIM)

Zorluklar 

- Negatif enerji dengesini (NEB) ve ketoz riskini azaltmak
- Yem alım seviyelerini yüksek tutmak
- Laktasyonun optimal başlangıcını sağlamak

- Subklinik asidozun önlenmesi
- Süt üretim seviyelerini ve süt kalitesini optimize etme 
- Optimal FCR (yemden yararlanma oranı) ve vücut 
durumunu korumak 

- Somatik hücre sayısını düşük tutmak
- Optimum süt üretimi ve bileşenlerinin sağlanması
- FCR'nin iyileştirilmesi

Şekil 1. Laktasyonun ilk 3 ayında maya probiyotiğinin 
süt üretimine etkisi. 
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(SHS) ilerleyici artışı sınırlamaya yardımcı olur. 
Kurutma sırasında sütünde düşük SHS 'ye sahip 
inekler, bir sonraki laktasyonun başlangıcında mas-
titise daha az eğilimli olacaktır. 

Hayvan sağlığı ve yem verimliliği de üreme fonk-
siyonunun anahtarıdır. Buzağı yoksa, laktasyon da 
yoktur. Phileo ve genetik şirketi Gènes Diffusi-
on arasındaki geniş çaplı bir işbirliği çalışmasında, 
maya probiyotiği ile ilgili önemli gelişmeler kayde-
dilmiştir. Maya probiyotik ile takviye edilen inekler-
de, genel AI başarı oranı %38 ve gebelik başına 2,7 
tohumlama oldu. Takviye yapılmayan ineklerde ise 
bu oran %34 ve 3.1 tohumlama şeklindeydi. Buna 
ek olarak, takviye edilen ineklerin süt yağı ve protein 
verimlerinde (2.246 vs 2.360g / d) genel bir artış ve 
süt üretiminde ise inek başına günde ortalama 1.5 kg 
artış yaşanmıştır.

ISI STRESİ ALTINDA SÜT ÜRETİMİ
Isı stresi sırasında ineklerin yem yemeyi bıraktığı 

bilinen bir gerçektir. Ve bunun süt üretimi üzerinde 
önemli bir etkisi vardır. Ortam sıcaklıklarının genel-
likle ineklerin ısı stresi tolerans oranının üzerinde 
olduğu bölgelerdeki süt çiftlikleri için, süt üretim 
seviyelerini yüksek tutmak zordur. Maya çözeltileri 
ile yapılan denemeler, takviyenin, ısı stresli süt inek-
lerinde lif sindirimini ve rumen stabilizasyonunu 
iyileştirmeye yardımcı olduğunu ve takviye edilmiş 
hayvanların solunum hızındaki azalmanın yanı sıra, 
takviye edilmemiş ineklere kıyasla süt ve sütteki katı 
madde üretiminin artmasına neden olduğunu gös-
termiştir. Ayrıca ısı stresli ineklerde bağışıklık tepki-

sini desteklemeye de yardımcı olur. 

Isı stresi altındaki süt ineklerinde, selenyumla zen-
ginleştirilmiş mayanın süt üretimi, süt kalitesi ve 
sağlık durumu üzerindeki etkisini araştırmak için 
bir deneme yapılmıştır. Bu denemede, günlük orta-
lama sıcaklık-nem indeksi 72'den fazla olmuştur ve 
bu da ineklerin deneme sırasında 9 hafta boyunca 
ısı stresine maruz kaldığını göstermiştir. Selenyumla 
zenginleştirilmiş maya grubunda, inorganik selen-
yum grubuna kıyasla rektal sıcaklık ve solunum hızı 
önemli ölçüde azalmıştır (P < 0.05). Hayvanların 
antioksidan durumunun değerlendirilmesinde, bir 
selenoprotein olan glutatyon peroksidazın (GPx) 
önemli bir antioksidan enzim olduğu kabul edilmek-
tedir. Selenyumla zenginleştirilmiş maya ile beslenen 
inekler, sodyum selenit alanlara göre daha yüksek (P 
<0.05) GPx aktivitesine sahiptir. Selenyumla zengin-
leştirilmiş grupta, somatik hücre sayısı önemli ölçü-
de azalmıştır (P <0.05) ve sütteki selenyum içeriğin-
de artış olmuştur (P < 0.05) (Şekil 2). 

SONUÇ
Yüksek kaliteli diyetlere, yönetime ve iyileştirilmiş 

genetiğe artan odaklanmaya rağmen, süt inekleri-
mizin verimliliğini artırmak için halâ gidilecek yol 
vardır. Phileo'nun Süt Kârlılığı Programı, her lak-
tasyon evresindeki ve ısı stresi sırasındaki zorlukları 
yönetmek için yast tabanlı çözümlere dayanan bü-
tüncül bir yaklaşım sunmaktadır. Bu, yem, hastalık 
ve üreme zorluklarını daha iyi yönetmemizi ve kar 
marjlarında tüm süt üreticileri için bir ön koşul olan 
süt üretim seviyelerini yüksek tutmamızı sağlar.

A. Süt selenyum konsantrasyonu.                                        B. Süt somatik hücre sayısı.

Şekil 2. Selenyumla zenginleştirilmiş mayanın süt bileşimine ve kalitesine etkisi.
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Phileo develops antibiotic-free solutions 
to improve herd performance and health 
at each stage of the lactation cycle. 
Phileo’s probiotics not only increase milk 
yield but also supports rumen health to 
reduce the risk of metabolic disorders, 
resulting in better milk quality.

Act with nature for animal care.

The power of 
yeast probiotics 
to protect animal 
health 

Download your copy of the brochure
and learn what Program Milk profit 
can do for you!

phileo-lesaffre.com/program-milk

https://phileo-lesaffre.com/
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BİTKİ ÖZLERİ İLE 
İNEK LAKTASYONUNUN 
ARTTIRILMASI

"Süt üretimi, “glikoz koruyucu” etkiyi teşvik ederek ve glukoneogenez 
inhibisyonunu sınırlandırarak geliştirilebilir. Daha düşük insülin seviyelerinin 

glikoz dağılımında bir değişikliğe yol açabileceği, meme bezine daha fazla yön 
verebileceği ve böylece süt üretimini artırabileceği hipotezi ile başladık."

Glikoz metabolizması, hücrelere ve dokulara 
enerji tedarikini düzenleyerek hayati fonksi-

yonları besler. Ruminantlarda bu süreç, periferik do-
kularda düşük glikoz konsantrasyonları ve düşük in-
sülin yanıtı ile karakterize edilir (Bell, Bauman, 1997; 
Sasaki 2002). Süt inekleri daha da zorlu ve son derece 
yoğun bir fizyolojik sürece sahiptir: süt üretimi için 
çok miktarda glikoza gerek duyarlar ve gebelik ile lak-
tasyon arasında sadece kısa bir geçişe sahiptirler.

GLİKOZ TEMİNİ
Monogastrik (tek mideli) türlerde, ana glikoz kay-

nağı bağırsaklarda, sindirilen gıdalardan emilirken, 
ruminantlar esas olarak karaciğer glukoneogenezi 
tarafından üretilen glikoza bağlıdır. Birincil gluko-
jenik öncü, substratların %60'ından fazlasını temsil 
eden propiyonattır. Bunu yaklaşık %20 ile laktat, 
ardından amino asitler, küçük uçucu yağ asitleri (va-
lerat, izobutirat) ve gliserol izler (Drackley ve diğer-
leri, 2001).

GLİKOZ ALIMI: 
DOKULARA KARŞI MEME BEZİ
Glikozun hücreler tarafından etkili bir şekilde 

emilebilmesi için glikoz taşıyıcı (GLUT) molekül-

ler tarafından taşınması gerekir. Her biri belirli bir 
role ve çalışma moduna sahip 13 farklı GLUT türü 
vardır. GLUT1 molekülleri, bazal glukoz konsant-
rasyonuna yanıt verir ve vücuttaki tüm dokularda 
bulunur (De Koster ve Opsomer, 2013). Çeşitli 
GLUT molekülleri arasında, sadece GLUT4 insü-
lin stimülasyonuna yanıt verir ve iskelet kası, adipoz 
ve kalp dokuları tarafından glikoz alımını kolaylaş-
tırır. Meme bezindeki glikoz alımı ise özel bir du-
rumdur: esas olarak GLUT1 ve GLUT8 tarafından 
yönlendirilir ve GLUT4'ün yokluğu ile karakterize 
edilir. Başka bir deyişle, burada glikoz metaboliz-
ması süreci insülin tarafından düzenlenmez. Miktar 
açısından, meme bezi mevcut glikozun % 50'sinden 
fazlasını emer ve üretim zirveye ulaştığında bu sayı 
% 85'e kadar çıkabilir.

GLİKOZ KORUNMASI
Gebeliğin sonunda ve erken laktasyonda, süt inek-

leri insülin direnci gösterir. Aslında, ineğin iç sü-
reçleri, glikozu süt üretimine yönlendirerek ve aynı 
zamanda periferik dokuda glikoz emilimini sınırla-
yarak buzağıya yeterli glikoz tedarikini sağlamak için 
yapıyı değiştirir (De Koster ve Opsomer, 2013). Bu 
olgu, “glikoz korunması” olarak bilinir.

Sebastien Constantin
Fitojenik Biyoaktivler İş Geliştirme Müdürü
Pancosma
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GLUKONEOGENEZ İNHİBİSYONU
Glukoneogenez, ruminantlarda başlıca glikoz üre-

ten metabolik süreçtir. Bu yol, substrat mevcudiyeti, 
insülin ve glukagon gibi hormonlar tarafından dü-
zenlenir. İnsülinin görevi, glukoneogenezi inhibe et-
mek ve gerektiğinde glikoz çıkışını azaltmaktır.

SÜT ÜRETİMİNİ ARTTIRMAK İÇİN 
BİTKİ ÖZLERİ İLE TAKVİYE
Süt üretimi, “glikoz koruyucu” etkiyi teşvik ede-

rek ve glukoneogenez inhibisyonunu sınırlandıra-
rak geliştirilebilir. Daha düşük insülin seviyelerinin 
glikoz dağılımında bir değişikliğe yol açabileceği, 
meme bezine daha fazla yön verebileceği ve böyle-
ce süt üretimini artırabileceği hipotezi ile başladık. 
Rumen korumalı kapsaisinoid (RPC) takviyesinin, 
kan şekeri ve insülin konsantrasyonunu ölçen bir 
glikoz tolerans testine verilen yanıt üzerindeki et-
kisini değerlendirmek için çalışma yapılmıştır (Oh 
ve diğerleri, 2017). Glikoz konsantrasyonu, glikoz 
yüklemesinden sonra RPC takviyesinden etkilen-

memiştir. Bununla birlikte, kontrol ile karşılaştı-
rıldığında, RPC, glukoz yüklemesinden sonra se-
rum insülin konsantrasyonunu azaltmıştır. İnsülin 
konsantrasyon eğrisi altındaki alan, RPC ile % 25 
azaltılmıştır (Bkz. Şekil 1). Bu çalışmada, kuru 

Şekil 1: Süt ineklerinde intravenöz glukoz uygulamasını 
takiben RPC'nin serum insülin konsantrasyonu 
üzerindeki etkisi
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madde alımı, RPC takviyesinden etkilenmemiştir 
ve kontrol grubuna kıyasla RPC uygulanan grupta 
süt verimi artma eğiliminde olmuştur. Kuru madde 
alımı RPC'den etkilenmemiştir ve yem verimlili-
ği, RPC takviyesi ile doğrusal olarak artmıştır. Bu 
arada NEFA ve BHB düzeylerinde önemli bir fark 
gözlenmemiştir.

RUMEN KORUMALI KIRMIZI BİBER 
VE GEÇİŞ DÖNEMİ PERFORMANSI
2020-2021 yıllarında, buzağılamadan 21 gün ön-

cesine kadar, ticari koşullar altında sütte 60 gün 
boyunca RPC takviyesini değerlendirmek için bir 
deneme yapılmıştır. Enerjisi düzeltilmiş sütte %8,6 
artışla RPC alan inekler için genel performans iyileş-
tirilmiştir (Bkz. Şekil 2 - günlük süt verimi). Ayrıca, 
buzağılamadan 3 gün sonra artan kan şekeri, insülin 
yanıtında ve karaciğer glukoneogenezinde potansiyel 
bir değişikliğe işaret etmektedir. 

GLİKOZ KORUNMASINI VE
GLUKONOJENEZİYİ DESTEKLEMEK
Genel olarak bu sonuçlar, salgılanan insülin mik-

tarını azaltarak, RPC'nin laktasyondaki süt inekle-
rinde, süt üretimi için glikozu yeniden yönlendirmiş 
olabileceğini düşündürebilir. 

Sorumluluk Reddi: 
Her ürün tüm bölgelerde mevcut değildir. Bir ADM 

markası olan Pancosma, bilgilerin güvenilirliği veya 
eksiksizliği konusunda açık veya zımni hiçbir beyanda 
bulunmaz veya garanti vermez. Kullanımlar ve talepler 
mevcut yerel / bölgesel düzenleyici ortama uyacak şekilde 
adapte edilmelidir. Bu bilgiler, hastalığın tedavisi, ha-
fifletilmesi, uygulaması veya önlenmesi için açık öneriler 
anlamına gelmez.
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katılmıştır. Fransa'daki Ecole Supérieure d'Agriculture d'Angers'den hayvan beslemesi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. 
Teknik destek ve ürün yönetimi fonksiyonları ile hayvan beslemesi alanında 15 yıllık tecrübeye sahiptir.

Şekil 2: Günlük Süt Verimi
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RUMİNANTLARDA BAKIR: 
TEMEL BİLEŞEN OLAN BAKIRDAN 
TOKSİK BAKIRA

"Ruminantlar için bakır (Cu) biyoyararlanımı, esas olarak diyetteki kükürt, 
molibden ve demir seviyeleri ile belirlenir. Bu nedenle hayvan gereksinimlerini 
karşılamak için gereken Cu miktarına ince ayar yapabilmenin yolu eksiksiz yem 
analizlerinden geçer. Bunu yaparken de hayvan için önemli bir demir ve kükürt 

kaynağı olabilen içme suyu unutulmamalıdır."

BAKIR: RUMİNANTLAR İÇİN 
TEMEL BİLEŞEN

Bakırın (Cu) ruminantlarda önemli bir eser ele-
ment olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Her-
hangi bir sub-klinik eksiklik, birçok anahtar en-
zimde gerekli olduğu gibi, hayvanın sağlığını, 
doğurganlığını ve üretim performansını olumsuz 
etkileyecektir.

Avrupa Birliği'nde izin verilen Cu gereklilikleri 
ve maksimum Cu seviyesi Tablo 1'de sunulmuş-
tur. Büyükbaş hayvanlar için gereksinimler, yakın 
dönemde ve doğumdan sonraki ilk haftalarda süt 
inekleri için daha yüksek değerlerle yaklaşık 10 mg/
kg dm'dir. Süt İneklerinin Besin Gereksinimi’nin 
(Nutrient Requirement of Dairy Cattle - NASEM 
2021) 8. gözden geçirilmiş baskısının ardından, or-
talama laktasyon dönemindeki inekler (11 mg/kg 
DM) için Cu gereksinimlerde çok az değişiklik göz-
lenmiştir. Bununla birlikte, sütten kesilmiş inekler 
için gereksinimler %40 (17 mg/kg DM) artarken, 
yüksek verimli inekler için gereksinimler %45 (9 
mg/kg DM) azalmıştır.

Aşırı Cu'ya karşı oldukça hassas olan keçiler için 
(25 mg/kg DM'ye kadar) daha yüksek değerler, 
ancak küçükbaş hayvanlar için (10 mg/kg DM'ye 
kadar) daha düşük değerler önerilir. Cu emilimin-
de gözlenen genetik bir varyasyon da Cu gereksi-
nimlerini etkileyebilir. Literatürde özellikle İskoç 
Blackface'de Texel koyunları ve Jersey'de Holstein 
Friesian inekleri için daha yüksek gereksinimlerden 
söz edilir.

GEREKLİLİK SİSTEMİNİN SINIRLAMALARI
Süt ineklerinin mineral beslenmesi üzerine yapı-

lan en son araştırmalarla, diyet gereksinimlerinin 
tanımlanmasında kılavuz ilkeler giderek daha doğru 
ve turarlı hale gelmektedir. Yine de, sistemde bazı 
sınırlamalar mevcuttur. Bu gereksinim sistemleri, 
rumen (işkembe) etkisini, 'emilmeyen' etkileri veya 
antagonistik etkiyi dikkate almaz. Bu nedenle, en 
son verilerin yüksek doğruluğuna rağmen ayarlama-
lar yapılması gerekir.

Cu eksikliği ile Cu toksisitesi arasındaki küçük 
sınır ve Cu'nun rumende antagonistleri bağlama-

Valérie Kromm
Ürün Müdürü
Animine
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ya karşı yüksek duyarlılığı nedeniyle Cu, ruminant 
hayvanlarda yakından uyum sağlamak için iyi bir 
element örneğidir.

İKİNCİL EKSİKLİK RİSKİ
İkincil eksiklik, uygun Cu takviye seviyesinde 

dahi, diğer diyet faktörlerinin mineral emilimini ve 
metabolizmasını engellediği durumlarda ortaya çı-
kar. Bu olgu, ruminantlarda Cu eksikliğinin ana ne-
denidir. Kükürt (S), molibden (Mo) ve demir (Fe), 
Cu emilimini olumsuz yönde etkileyen en önemli 
diyet faktörleridir.

Cu eksikliğinin belirtileri tüy kaybı ve yetersiz bü-
yüme gibi hafif semptomlardan kısırlık ve ishal gibi 
daha şiddetli semptomlara kadar değişir.

Yem ve diyet kompozisyonları, mevsimden mev-
sime ve çiftlikten çiftliğe değişebildiğinden, ikincil 
eksiklikleri tahmin etmek zordur. Bu nedenle, ru-
minant diyetlerindeki Cu, antagonistlerin varlığın-
dan bağımsız olarak, Cu emilimini garanti altına al-
mak için genellikle beslenme gereksinimlerinin çok 
üzerinde takviye edilir.

SÜT İNEKLERİNDE 
FAZLALIK
Geçmişte, otlayan ruminant hayvanlarda Cu eksik-

likleri görülürken, araştırmacılar Avrupa, Amerika ve 
Okyanusya'da giderek artan sayıda ülkede, yıllar için-
de süt ineği sürülerinin karaciğerinde Cu konsantras-
yonunun arttığını gözlemlemişlerdir.

Nottingham Üniversitesi'nde (İngiltere) yürü-
tülen bir araştırma, koyunların çoğunun (%60) 
normal karaciğer Cu'suna sahip olduğunu ve eksik 
olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermiş-

Tablo 1. Ruminantlar için AB'de izin verilen Cu gereksinimleri ve maksimum Cu diyet düzeyi 
(mg /kg tam yem) 

1 Yönetmelik (AB) 2018/1039

Gereksinimler

İzin verilen maksimum Cu diyet seviyeleri1

10

30

NRC, USA 
(2000, 2021, 2007)

GfE, DE
(1995, 2001, 2003)

CVB, NL
(2005)  

Agroscope, CH
(2006, 2009)

INRA, FR
(2018)

Ruminasyon 
öncesi büyükbaş 

hayvanlar

10

-

10

6

-

15

Etlik Sığırlar

10

8-10

11-13

10

Süt İnekleri

9-18

10

7-17

10-15

Koyunlar

4-8

-

6-7

5

10

15

Keçiler

15-25

10-15

8

8

15-25

35

Diğer büyükbaşlar Küçükbaş hayvanlar
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tir. Aynı çalışma, Birleşik Krallık'taki süt sığırları-
nın %70'inin yüksek Cu statüsüne sahip olduğunu 
(Şekil 1); çiftliklerin %60'ının 20 mg/kg DM'nin 
üzerinde ve %8'inin ise yasal sınırın üzerinde Cu se-
viyeleriyle hayvanları beslediğini göstermiştir.

Çiftçilerin yanlış bilgilendirilmesi ve eksiklik kor-
kusu, bildirilen başlıca nedenlerdi. Ek olarak, eser 
elementlerin çok kanallı temini (konsantreler, mine-
ral yemler, besin takviyeleri yoluyla…) ve kaba yem 
bileşimindeki değişkenlik, toplam Cu takviyesinin 
izlenmesini zorlaştırır.

KRONİK BAKIR TOKSİSİTESİ
Gereksinimlerin üzerinde uzun süreli Cu alımı, 

uzun bir süre boyunca karaciğerde Cu’nun yavaş 
birikmesinin bir sonucu olarak kronik toksisiteye 
yol açabilir. Akut toksisitenin tersine, Kronik Bakır 
Zehirlenmesi, toksisite ortaya çıkmadan önce aylar 
veya yıllar boyunca ‘sessiz’ kalabilir.

Yüksek Cu seviyelerinin neden olduğu hepatopatiyi 
gösteren kandaki karaciğer enzimlerinin yükselmesi, 
birçok başka hastalıkla ilişkili olabilir. Ek olarak, kli-
nik bulgular hafiftir ve genellikle veteriner hekimler 
tarafından denetlenebilen düşük morbiditeye sahiptir.

Kan Cu'sundaki artış, yalnızca karaciğer aşırı yük-
lendiğinde ve Cu kan dolaşımına salındığında ikinci 
bir aşama olarak görülür. Bu, genellikle 24-48 saat 
içinde ölen hayvanlarda akut toksisiteye neden olur.

Veteriner hekimler tarafından bildirilen giderek ar-
tan sayıda ölümcül vaka, bu tür sessiz zehirlenmenin 
süt sürülerinde yayıldığını göstermiştir. Bu durum, 
sürülerdeki Cu durumunu izlemek ve çiftçilerin Cu 
toksisitesi konusundaki farkındalığını artırmak için 
stratejilerin geliştirilmesini teşvik etmiştir.

Son araştırmalar, Cu'nun büyükbaş hayvanların ka-
raciğerinde endüstri tarafından önerilen diyet seviyele-
rinde zaten biriktiğini ve sığırların Cu'ya önce düşünü-
lenden daha az toleranslı olabileceğini göstermektedir.

SONUÇ
Bu konu, hayvanlar ve çevre için güvenli, verimli 

bir Cu tedarikini garanti altına almak adına hassas 
mineral beslemenin önemini vurgulamaktadır.

Ruminantlar için bakır (Cu) biyoyararlanımı, esas 
olarak diyetteki kükürt, molibden ve demir seviyele-
ri ile belirlenir. Bu nedenle hayvan gereksinimlerini 
karşılamak için gereken Cu miktarına ince ayar ya-
pabilmenin yolu eksiksiz yem analizlerinden geçer. 
Bunu yaparken de hayvan için önemli bir demir ve 
kükürt kaynağı olabilen içme suyu unutulmamalıdır.

Yeme ilave edilen bakır kaynağının seçimi de 
önemlidir. Aslında, bilinen fizikokimyasal özellikle-
re ve çözünme kinetiğine sahip Cu kaynakları, ru-
mende kompleks oluşturmaya daha az duyarlı ola-
nın seçilmesine yardımcı olabilir. Tek değerli bakır 
oksit, yüksek biyoyararlanımı rumen pH'ında düşük 
çözünürlükle birleştirir. Bu yenilikçi Cu kaynağı, ru-
minant diyetlerinde daha yüksek Cu dozlarına olan 
ihtiyacı düşürecek; hayvanın verimliliğini, sağlığını 
ve refahını korumaya yardımcı olacaktır.

Şekil 1. İngiltere'de süt ineğinin karaciğer Cu 
durumu (µmol/kg DM) (Nottingham Üniversitesi)

(Resimler Dr. Clarkson'ın izniyle) 
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Röportaj: Derya Yıldız

Günlük civcivlerin zararlı patojen bakterile-
re karşı savunmasız olması, modern kanatlı 

hayvan yetiştiriciliğindeki en büyük sorunların ba-
şında geliyor. Doğal ortamda anneden civcive geçen 
koruyucu yararlı bakteri florasının, modern üretim 

sistemlerinde kuluçkahanelerde probiyotikler ile dı-
şardan sağlanması gerekiyor. Bu floranın kuluçka-
haneden çıkışta doğal olarak kurulmasını beklersek 
ancak yaklaşık 21. günde yetişkin bir tavuğun sağlıklı 
florasına ulaşılabiliriz. Elbette bu süre boyunca civciv 
dışarıdan gelecek patojenlere karşı tam bir savunma 

PoultryStar® Kuluçka uygulamasında bir başarı hikayesi:

ANTİBİYOTİKSİZ VE SAĞLIKLI CİVCİVLER
İrfan Çoban, Biokey Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti. Genel Müdürü

“Kuluçkadan yeni çıkmış civcivlerin karşılaştığı riskleri elimine edebilmenin en 
iyi yolu, kuluçka çıkışı civcivlere çok suşlu, türe özgü bir probiyotiğin doğru bir 
şekilde verilmesidir. Tabi ki burada doğru probiyotiğin, doğru bir yöntem ve 
aplikatörle verilmesi kritiktir. Örneğin; geleneksel sistemlerde kuluçka çıkışı 

probiyotikler, su ile püskürterek civcivlere uygulanmaktadır. Bu sistemin 
dezavantajlarının başında civcivin tüylerinin ıslanması sonucu üşümeleri ve 
strese maruz kalmaları gelir. Bu nedenle doğru zamanda doğru probiyotik 

veriliyor olsa bile, uygulama yönteminin dezavantajı yüzünden istenilen 
sonuçlar elde edilemez ve yatırım maliyeti de boşa gider.”
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gösteremeyecektir. Bu nedenle civcivlerin kümese gi-
rer girmez Poultrystar gibi sağlıklı bir tavuktan izole 
suşlar içeren bir probiyotiği alması çok önemlidir. 
Ancak geçmişte, kuluçkahaneden kümese kadar ge-
çen sürede civcivler patojenlere açık haldeydiler.

Dünyanın önde gelen hayvan besleme şirketlerin-
den Biomin (Biomin, DSM şirketler gurubunun bir 
parçasıdır), 2019 yılında probiyotik aktarımı için al-
ternatif bir yöntem olarak jel damlacığı uygulamasını 
duyurdu. Kanatlı sektöründe uzun yıllardır başarıyla 
kullanılan ve sinbiyotik bir ürün olan PoultryStar®’ın 
kuluçkahane versiyonu olan bu uygulama, bir yıldan 
uzun bir süredir Türkiye’nin en büyük işletmelerin-
den birinde başarıyla uygulanıyor. Uygulama netice-
sinde civcivlerin bağırsak sağlığında ciddi bir iyileşme 
ve sağlıklı bir büyüme sağlandı. Azalan antibiyotik 
kullanımı ve mortalite… Ve tabi daha fazlası da var. 

Biomin'in Türkiye'deki iştiraki olan Biokey Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti.’nin Genel Müdürü 
İrfan Çoban, ekibiyle birlikte hayata geçirdiği bu 
başarılı uygulamanın detaylarını ve alınan sonuçları 
bizimle paylaştı. 

Sayın Çoban, bugün Biomin’in yakın zamanda 
geliştirdiği PoultryStar® Kuluçka uygulaması hak-
kında konuşmak istiyoruz. Ancak bu uygulama 
hakkında konuşmaya başlamadan önce kuluçka-
dan yeni çıkmış civcivlerin karşı karşıya olduğu 
riskleri biraz anlatır mısınız?

Tüm yetiştiricilerin gayet iyi bildiği gibi kuluçka-
dan yeni çıkmış günlük civcivlerin sağlığı, onların 
geleceği için büyük önem taşımaktadır. Kanatlı hay-
van yetiştiriciliğinde, en kritik aşama olan kuluçka-
dan kümese kadar olan döneminde, fırsatçı patojen 
bakteriler, savunmasız durumdaki civcivlere kolayca 
geçebilmekte ve onların sağlığını olumsuz yönde et-
kilemektedir. 

Aslında doğal ortam ve koşullarda, hayvanın sağlı-
ğı için gerekli olan flora, ana tavuktan civcive yatay 
olarak geçmekte ve civcivler patojenlere karşı daha 
güçlü bir hale gelmektedir. Ancak modern yetişti-
ricilikte, biyogüvenlik gereksinimleri nedeniyle ana 
tavuktan civcivlere bu doğal flora geçişi mümkün 

olmamaktadır. Yani istediğimiz doğru flora, hemen 
civcivlerin bağırsaklarına yerleşememekte, bağırsak 
Salmonella, E.coli ve Eimeria gibi patojenik mikro-
organizmalara ve koksidiyoz etmenlerine karşı açık 
hale gelmektedir. Oysa kuluçkadan çıkışta steril bir 
bağırsağa sahip civcivlerde, hangi bakterilerin önce 
kolonize olduğu hayati bir önem taşır ve gelişimle-
rinde önemli bir fark yaratabilir.

Modern yetiştiricilikte, kuluçkadan yeni çıkmış 
civcivlerin karşı karşıya olduğu bu riskleri gider-
menin ya da azaltmanın geleneksel yolu nedir? Bu-
nun için hangi yöntemler kullanılıyor ve bu yön-
temlerin avantaj veya dezavantajları nelerdir?

Kuluçkadan yeni çıkmış civcivlerin karşılaştığı risk-
leri elimine edebilmenin en iyi yolu, kuluçka çıkışı 
civcivlere çok suşlu, türe özgü bir probiyotiğin doğru 
bir şekilde verilmesidir. Tabi ki burada doğru pro-
biyotiğin, doğru bir yöntem ve aplikatörle verilme-
si kritiktir. Örneğin; geleneksel sistemlerde kuluçka 
çıkışı probiyotikler, su ile püskürterek civcivlere uy-
gulanmaktadır. Bu sistemin dezavantajlarının başın-
da civcivin tüylerinin ıslanması sonucu üşümeleri ve 
strese maruz kalmaları gelir. Bu nedenle doğru za-
manda doğru probiyotik veriliyor olsa bile, uygulama 
yönteminin dezavantajı yüzünden istenilen sonuçlar 
elde edilemez ve yatırım maliyeti de boşa gider.

Peki sizin sunduğunuz PoultryStar® Kuluçka uy-
gulaması nedir ve geleneksel diğer yöntemlerden 
hangi yönleriyle ayrılmaktadır? Bu uygulamanın, 
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civcivlerin karşı karşıya olduğu riskleri nasıl ber-
taraf ettiğini anlatır mısınız?

PoultryStar® Kuluçka, Biomin’in güçlü AR-GE 
ekibi tarafından, kuluçkadan çıkan civcivlerin karşı-
laştığı problemler ve geleneksel probiyotik uygulama 
yöntemlerinin sahadaki sıkıntıları incelenerek geliş-
tirilmiş bir jel damlacığı uygulamasıdır. 

Bu uygulamada, kuluçkadan çıkar çıkmaz civciv-
lerin sağlıklı bir tavuğun bağırsak florasıyla aşılan-
ması ve böylece bağırsak sağlığının desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. Bunun için ürün, jel damlacık-
larının kuluçka hattında civcivlerin üzerine otoma-
tik olarak atılmasını sağlayan bir ekipmanla birlikte 
sunulmaktadır. Kanatlı bağırsak sağlığı için gerekli 
faydalı bakterilerin yanı sıra bu bakterilerin besin 
kaynağını oluşturan prebiyotikleri içeren, çok suşlu 
bir sinbiyotik uygulaması olan PoultryStar® Kuluç-
ka, bağışıklık sisteminin olgunlaşmasını başlatmak 
ve hızlandırmak için homojen jel damlacıkları ha-
linde günlük civcivlere verilir. Bu uygulama yönte-
mi, civcivlerde aşılama sonrası stresi en aza indirir 
ve hem erken beslenme davranışını uyarır hem de 
özellikle uzun yol gidecek hayvanlar için su ve besin 
ihtiyacını karşılar. Bu arada jel ile probiyotik uygula-

manın, civcivler tarafından yutulan etkili uygulama 
damlacıklarının sayısını %30 oranında artırdığını da 
belirtmek gerekir.

Ek olarak, kuluçkahanede gerçekleştirilen PoultryS-
tar® Kuluçka uygulanmasını takiben, yetiştirme aşama-
sında da yemde veya içme suyunda PoultryStar® ürün-
leriyle yapılan devam uygulamalarının, ilk hafta canlı 
ağırlığını ve yaşam oranını artırdığı kanıtlanmıştır.

Bildiğimiz kadarıyla geçen yıl Türkiye’nin en 
büyük işletmelerinden birinde, dünyaya da örnek 
olacak başarılı bir Poultrystar® Kuluçka uygula-
ması başlattınız. Bizimle başlattığınız bu uygula-
manın detaylarını paylaşır mısınız? 

Evet, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en büyük enteg-
rasyonlarından birinde PoultryStar® Kuluçka uygu-
lamasını başlattık. Halen başarıyla devam eden bu 
uygulama, sizin de belirttiğiniz gibi dünya çapında 
da bir başarı hikayesi olarak kabul edildi.

Bildiğiniz gibi antibiyotik kullanımının azaltıl-
ması, bütün dünyada, özellikle Türkiye'de ve Av-
rupa'da, etlik piliç (broyler) yetiştiricilerinin temel 
amaçlarından biri haline geldi. Biz de Türkiye'de 
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antibiyotik kullanımının azaltılmasına yönelik has-
sasiyet gösteren entegrasyonları ve damızlık işletme-
lerini, hedef kitle olarak belirlemiştik. Gerek yemde 
gerek içme suyunda PoultryStar® kullanan müşterile-
rimizle irtibattaydık ve bu müşterilerimiz, PoultryS-
tar®’ın etkilerini sahada görmüşlerdi. Onlara yeni 
ürünümüz olan PoultryStar® Kuluçka’nın avantajla-
rını ve etkilerini anlattığımızda, bu uygulamaya da 
sıcak yaklaştılar ve böylece çalışmalarımıza başladık. 

Öncelikle Biomin ekibi tarafından Biokey perso-
neline uygulama ve montaj eğitimi verildi. Sonrasın-
da uygulama için gerekli ekipman Türkiye'ye getiril-
di. Biokey ekibi tarafından PoultryStar® Kuluçka jel 
aplikasyon sisteminin kurulumu gerçekleştirildi ve 
işletmenin kuluçka ekibine, aplikasyon sistemi an-
latıldı, uygulama ve bakım konusunda bilgi verildi. 
Zaten kullanımı kolay, elektrik ihtiyacı olmayan bir 
sistem olduğu için kuluçka ekibi tarafından da ra-
hatlıkla kullanılmaya başlandı. 

Hava basıncı ve pulvarizasyon yöntemiyle çalışan 
bu aplikatör ile jel damlacıklarının, banttan geçen 
her bir kuluçka kasasındaki 80 adet civcivin üzeri-
ne eşit dağıtacak şekilde uygulama yapılmaktadır. 
Bu aşamada bütün civcivlere jel damlacığı ile veri-
len ürün miktarının, doğru bir şekilde ayarlanması 
önem arz etmektedir. Dolayısıyla uygulanan ürünün 
atomize şekilde pulvarize edilmesi gerekir.

Peki bu uygulamadan elde edilen sonuçlar neler? 
Koksidiyoz ve nekrotik enterit gibi vakaların ortaya 
çıkmaması, mortalitenin azalması gibi bazı önemli 
sonuçları olduğunu biliyoruz. Bizimle çıkan sonuç-
lar hakkında daha detaylı neler paylaşabilirsiniz?

PoultryStar® Kuluçka uygulamasını başlattığımız 
entegrasyonun en temel hedefi antibiyotik kullanımı-
nın azaltılmasıydı. Müşterimiz, PoultryStar® Kuluçka 
uygulamasından sonra antibiyotik azaltımı konusun-
da alınan başarılı sonuçlara ilaveten, koksidiyoz ve 
nekrotik enterit vakalarının hiç yaşanmadığını ve mor-
talitenin ciddi oranda azaldığını belirtti. Ayrıca bizleri 
mutlu eden bir diğer önemli sonuç da PoultryStar® 
Kuluçka uygulamasının Türkiye’nin en büyük enteg-
rasyonlarından birinde salmonella kontrol stratejisi-
nin önemli bir halkası haline gelmesi oldu.

Bu uygulamanın antibiyotik kullanımını azalt-
tığını belirttiniz? Bunu biraz daha açar mısınız?

Erken antibiyotik kullanımının kanatlıların bağır-
sak mikrobiyotasını ve bağışıklık gelişimini olumsuz 
etkilediği bilimsel olarak defalarca kanıtlanmıştır. 
Kanatlıların erken evrede bir antibiyotikle kısa süre-
li oral pertürbasyonu, mikrobiyal kolonizasyonu ve 
bağırsak bağışıklığını etkileyerek genç yaşta bağırsak 
mikrobiyomunun bozulmasına neden olur. Özellikle 
bağırsakta erken mikrobiyota kolonizasyonu, bağı-
şıklık gelişimi ve/veya bağışıklık programlamasının 
önemli bir itici gücüdür.

Erken antibiyotik kullanımına alternatif olarak er-
ken PoultryStar® uygulamasının, bir günlük civcivle-
rin sağlığını büyük ölçüde artırdığı gözlemlenmiştir. 
Bu uygulama, fırsatçı bakterilere karşı rekabetçi dış-
lama yaratan yararlı bakterileri bağırsaklara aşılar ve 
bağışıklık sistemlerinin olgunlaşmasını sağlar. Böyle-
ce olası antibiyotik ihtiyacını önemli oranda düşürür. 

Poultrystar Kuluçka uygulaması hali hazırda 
başka işletmelerde de deneniyor mu? Yani aynı so-
nuçları veren başka deneysel çalımalar ve uygula-
malar da var mı?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin önemli kanatlı en-
tegrasyonlarından birisinde daha PoultryStar® Kuluçka 
uygulamasını kurduk ve çalışmaya başladık. Şu anda 
Türkiye’de PoultryStar® Kuluçka’yı uygulayan 2 müş-
terimiz oldu. Halen önemli entegrasyonlardan bazıla-
rıyla görüşmelerimiz ve denemelerimiz devam ediyor. 
İlgi gösteren müşterilerimizin sayısı da artmaktadır. 

Son olarak neler eklemek istersiniz?
PoultryStar® Kuluçka’yı Türkiye’nin en büyük enteg-

rasyonlarında hayata geçirmenin, A’dan Z’ye projenin 
her aşamasını planlayıp gerçekleştirmenin ve en önemli-
si başarılı sonuçlarını görmenin Biokey ekibi olarak bizi 
gururlandırdığını söylemek isterim. Ayrıca, antibiyotik 
kullanımının azalımı gibi hem hayvan hem insan sağlığı 
açısından son derece kritik bir soruna sağladığı faydalar 
ve en önemli kanatlı hastalıklarını önlemede oynadığı 
rol nedeniyle PoultryStar® Kuluçka gibi öncü bir uygu-
lamayı Türk kanatlı sektörünün bilgisine sunmuş olmak 
da bizim için önemliydi. Bu projede inançla çalışan Bi-
okey ekibine de ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum.

http://poultrystar.biomin.net/
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Alman merkezli lif ham maddeleri tedarikçisi 
J. Rettenmaier & Söhne (JRS) grubu, uzun 

yıllardır Türkiye pazarındaki müşterilerine distri-
bütörleri aracılığıyla hizmet veriyordu. Ancak 2018 
yılında stratejik bir karar alan firma, Türkiye ofisi-
ni açarak müşterilerine doğrudan hizmet vermeye 
başladı. İlk yıllar ilaç ve gıda sektörlerine lif ham 
maddeleri tedarik eden firma, Mayıs 2021’de hayvan 
besleme departmanını da hizmete açtı.

Dünya genelinde hayvan beslemede lif kullanımının 
önemi her geçen gün daha iyi anlaşılırken, Türkiye 
için henüz yeni bir konu. Ancak genetik firmalarının 
ve besleme uzmanlarının tavsiyeleri, lif ham maddele-
rinin öneminin giderek daha fazla anlaşılmasını sağlı-
yor. JRS Türkiye ofisi de sahada gerçekleştirdiği dene-
me çalışmalarıyla bu sürece katkısını sürdürüyor. 

Hayvan beslemede lif kullanımının önemini, 
JRS’nin Türkiye’deki yapılanmasını ve hedeflerini, 
JRS Türkiye Genel Müdürü Emin Ergan ve Hayvan 
Besleme Departmanı Teknik Satış Müdürü Irmak 
Köroğlu ile konuştuk.

Öncelikle J. Rettenmaier & Söhne (JRS) hak-
kında biraz bilgi verir misiniz? JRS’nin dünya-

daki yapılanması ve ürünleri hakkında bize neler 
anlatabilirsiniz?

Emin Ergan: J. Rettenmaier & Söhne grubu, yani 
kısaca JRS, Almanya merkezli bir aile şirketidir. Ret-
tenmaier ailesi tarafından kurulan ve 140 yıllı aşkın 
geçmişe sahip şirket, günümüzde ailenin 5. kuşağı 
Josef Otto Rettenmaier (CEO) tarafından yönetili-

TÜRKİYE, JRS İLE HAYVAN BESLEMEDE 
LİF KULLANIMININ ÖNEMİNE ODAKLANIYOR

Emin Ergan, JRS Türkiye Genel Müdürü 
Irmak Köroğlu, JRS Türkiye Hayvan Besleme Departmanı Teknik Satış Müdürü 

“Bizler lifin hayvan beslemesindeki önemini vurgulayarak fonksiyonel ham 
madde çözümümüz olan ‘ARBOCEL’i müşterilerimize sunuyoruz. Türkiye’de 

kanatlı sektöründe yoğun bir şekilde deneme çalışmalarına başladık ve pozitif 
sonuçlar elde ettik. Broiler damızlıklarda ürünümüzün kullanımıyla iddia 

ettiğimiz gibi; yem tüketim süresinin uzadığını ve yemden yararlanma oranının 
arttığını gördük. Yumurtacı tavuklarda ise gözle görülür bir şekilde kirli yumurta
sayısının düştüğünü tespit ettik. Şu anda Türkiye’nin önde gelen birkaç kanatlı 

entegrasyonunda çalışmalarımız devam etmektedir.”

Emin Ergan, JRS Türkiye Genel Müdürü
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yor. JRS, bugün dünya genelinde 90’dan fazla üre-
tim tesisi ve ofislerindeki 3500’den fazla çalışanıyla, 
12 sanayi koluna bitkisel lif teknolojileri alanında 
hizmet vermektedir.

JRS, Türkiye’deki ofisini 2018 yılında kurdu, 
2021 yılında da hayvan besleme departmanını açtı. 
Bunun öncesinde Türkiye pazarında nasıl hizmet 
veriyordu? Doğrudan Türkiye’de bir ofis açmanın 
gerekçelerini ve hedeflerini anlatır mısınız?

Emin Ergan: Bildiğiniz gibi JRS, global olarak lif 
ham maddesi üretiminde dünya lideri bir firmadır. 
Türkiye pazarında da uzun yıllardır müşterilerine 
distribütörleri üzerinden hizmet veriyordu. Ancak 
hem Türkiye’nin lif ham maddesi kullanımında po-
tansiyel bir ülke olması hem de JRS’nin ülkemizde-
ki müşterilerine hizmetlerini ve servislerini direkt 
sunmak istemesi, Türkiye’de kendi ofisini açmasının 
önemli nedenleri arasındaydı. Sonuç olarak JRS, 
stratejik bir karar alarak 2018 Haziran ayında JRS 
Türkiye ofisini kurdu. 

Türkiye ofisi olarak faaliyetlerimize, ilaç sektörüne 
selüloz ham maddesi çözümlerimizi sunarak başla-
dık. Bugün ise İstanbul Anadolu yakasında bulunan 
ofisimizde; ilaç, gıda, kozmetik, teknik, kimya, en-
düstri, hayvan besleme bölümleri bulunmaktadır. 
Türkiye ofisimiz, bu bölümlerimiz ve etkin tedarik 
zinciri vasıtasıyla, sektördeki müşterilerimize JRS 
Global ürünlerinin lokal olarak satışını ve servis hiz-
metini direkt olarak sağlamaktadır.

Peki JRS’nin kendi ofisiyle Türkiye’de bulunma-
sının avantajları neler? Hayvan besleme sektörü, 
JRS Türkiye ofisinden hangi hizmetleri/destekleri 
alabiliyor?

Emin Ergan: Üretici bir firmanın Türkiye ofisi 
olarak, ürünleri direkt son tüketici olan müşterile-
rimize, daha sağlıklı ve doğru bir şekilde sunma fır-
satımız oluyor. Ayrıca doğrudan üretici olduğumuz 
için müşterilerimize fiyat avantajı ve tedarik güven-
cesi de sunabiliyoruz.

Irmak Köroğlu: Hayvan besleme sektörüne kanatlı, 
büyükbaş ve kültür balıkçılığı yemlerinde kullanılan 
lif ham maddelerini sunuyoruz. Bunun yanı sıra evcil 

hayvan maması formüllerine uygun seçeneklerimiz de 
mevcut. Ayrıca evcil hayvan maması deneme üretimi 
için Avrupa’daki en büyük Ar-Ge tesisi JRS bünyesinde 
bulunuyor ve biz de bu merkezimizdeki deneme üre-
timi ile evcil mama üreticilerine teknik servis hizmeti 
sunabiliyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizin talepleri 
doğrultusunda hayvan besleme uzmanı veteriner hekim 
kadromuzla hayvan beslemeye yönelik seminerler, tek-
nik hizmetler, saha ziyaretleri de gerçekleştirebiliyoruz. 

Hayvan besleme sektörüne lif ham maddele-
ri sunduğunuzu belirttiniz. Lif ham maddeleri, 
özellikle hangi tür hayvanların beslemesinde ter-
cih ediliyor? Bu ham maddelerin hayvan besleme-
deki yeri ve önemi nedir, anlatır mısınız?

Irmak Köroğlu: Kanatlıdan evcil hayvanlara ka-
dar her tür hayvan beslemesinde kullanılması ge-
reken, öneminin biraz göz ardı edildiği bir ham 
madde seçeneğidir ‘Lif ’. Bizler lifin hayvan besle-
mesindeki önemini vurgulayarak fonksiyonel ham 
madde çözümümüz olan ‘ARBOCEL’i müşterileri-
mize sunuyoruz. Lif, öncelikle bağırsak sağlığı için 
esansiyel bir yem ham maddesi olup, hayvanın ya-
şam süresi boyunca gastrointestinal sistemin sağlığı-
nı destekler. Özel bir öğütme teknolojisi ile üretilen 
‘ARBOCEL’ kendinden 8 kat daha fazla su tutma 

Irmak Köroğlu, JRS Türkiye Hayvan Besleme 
Departmanı Teknik Satış Müdürü 
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özelliği sayesinde, hayvanın sindirim sistemi sağlığı-
nı korumak amacıyla çeşitli faydalar sağlamaktadır. 
Özellikle kanatlı sindirim sisteminde yem ile bera-
ber taşlıkta şişip, taşlık gelişimini sağlar. Broiler da-
mızlık üretiminde ise yem kısıtlaması dönemlerinde 
yem doygunluğu sağlarken, yumurtacı tavuklarda 
da üretim dönemindeki yem tüketimi kontrolünü 
sağlar. Ayrıca su tutma özelliği sayesinde daha kuru 
dışkılama ile kirli yumurta sayısını düşürür ve altlık 
kalitesini arttırarak ayak sağlığını korur. Taşlıkta ye-
min daha uzun süre kalması sayesinde yemden mak-
simum yararlanma sağlar.

Evcil hayvan mamasında ise kuru ve yaş mama 
üretimindeki son ürün kalitesini artırır; kedi ve kö-
peklerin sindirim sistemi sağlığını destekler. ‘AR-
BOCEL’ ile formüle edilmiş mamalarla beslenen 
kedi ve köpeğin dışkısının daha kokusuz olması ve 
hairball etkisinin olması da, bu ürünün premium 
mama seçeneklerinde, formüle destekleyici olarak 
katılmasını sağlamaktadır.

Yerel bazda ürün deneme çalışmalarına başla-
dığınızı biliyoruz. Şu ana kadar yapılan deneme 
çalışmalarında, bu ham maddelerin kullanımının 
hayvan sağlığı ve performansı açısından gösterdi-
ği sonuçları paylaşır mısınız?

Irmak Köroğlu: JRS olarak bilimsel ve ticari ola-
rak her türlü denemeye destek vermeye ve yatırım 
yapmaya açık bir firmayız. ‘ARBOCEL’ birçok üni-

versitede bilimsel çalışması yapılmış; birçok yayında 
da yer almış bir üründür. Aynı şekilde ürünümüzü 
Türkiye koşullarında da denemeye karar verdik. Tür-
kiye’de kanatlı sektöründe yoğun bir şekilde deneme 
çalışmalarına başladık ve pozitif sonuçlar elde ettik. 
Broiler damızlıklarda ürünümüzün kullanımıyla id-
dia ettiğimiz gibi; yem tüketim süresinin uzadığını 
ve yemden yararlanma oranının arttığını gördük. 
Ayrıca bu ürünün doğrudan kümes uniformitesini 
geliştirmeye yönelik etkisine ve broiler damızlık fer-
tilizasyonunu geliştirdiğine dair sonuçlar elde ettik. 
Yumurtacı tavuklarda ise gözle görülür bir şekilde 
kirli yumurta sayısının düştüğünü tespit ettik. Şu 
anda Türkiye’nin önde gelen birkaç kanatlı entegras-
yonunda çalışmalarımız devam etmektedir. 

Peki lif ham maddelerinin dünyada ve Türki-
ye’de hayvan beslemedeki kullanım miktarı nedir? 
Bu ham maddelerin kullanımıyla ilgili nasıl bir 
gelecek öngörüyorsunuz?

Irmak Köroğlu: Küresel olarak 2021 yılında hay-
van besleme sektöründe 80.000 tonluk bir lif ham 
maddesi kullanımı gerçekleşmiştir. Türkiye’de ise lif 
ham maddesinin önemi yeni bir vizyon. Ancak bu-
nunla birlikte yapılan bilimsel çalışmalarla ve birçok 
genetik firmasının yem ham maddesi olarak lif kul-
lanımı vurgusunun artmasıyla, yeni bir trend oluştu-
ğunu söyleyebiliriz.

Son olarak varsa JRS’nin Türkiye pazarıyla ilgili 
gelecek hedeflerini ve planlarını bizimle paylaşır 
mısınız?

Emin Ergan: JRS Türkiye olarak satış hacmimiz, 
pandemi süresinde özellikle en kuvvetli olduğumuz 
ilaç ve gıda kanallarımızda hedeflerimiz doğrultu-
sunda artış gösterdi. 1 yıldır faaliyet gösteren hay-
van besleme departmanında ise denemelerimiz ve 
denemeler sonucunda aldığımız pozitif geri dönüşler 
sayesinde 2022 hedeflerimize ulaşacağımızı öngörü-
yoruz. Aslında yapacak daha çok işimiz var…

Türkiye’de mevcut olan bölümlerimizle büyüttü-
ğümüz pazarımızı daha da çeşitlendirmeyi ve diğer 
bölümlerimizi de en kısa zamanda aktif hale getire-
rek, Türkiye ofisimize entegre bir ofise dönüştürme-
yi hedefliyoruz.
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Ham Selüloz Konsantresi

• Gelişmiş taşlık
• Sağlıklı bağırsaklar
• Maksimum yemden yararlanma
• Daha iyi altlık kalitesi
• Daha az kirli yumurta

The JRS Fiber Experts
www.crudefiberconcentrate.com

Contact our Expert:
Phone: +90 216 514 96 04
Mobile:+90 532 390 96 05
E-Mail: irmak.koroglu@jrs.eu

https://jrs-turkey.com/jrs-tr/
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Dergimizin bu ayki konuğu, her ne kadar Polonya 
merkezli olsa da çözümleriyle Polonya sınırları-

nı aşan ve uluslararası pazarda önemli yer edinen Adi-
Feed'in CEO'su Witold Nowak. Çağımızın en önemli 
sorunlarından biri olan antibiyotik direnci, Adifeed'in 
de birincil gündem maddeleri arasında yer alıyor. Yem 
üretiminde antibiyotik kullanımını azaltmayı hedefle-
yen firma, geliştirdiği fitobiyotik ürünler sayesinde bu 
yolda önemli bir değişiklik yapmayı planlıyor.

Hayvan beslenmesinde kullanılan AdiFeed® fitobi-
yotik solüsyonlarının tamamen doğal ve güvenli ol-
duğunun altını çizen Nowak, ürünlerinin etkinliğinin 
dünya genelinde 18 ülkede yapılan bilimsel çalışmalar 

ve saha testleriyle doğrulandığını da sözlerine ekliyor.

Hayvan beslenmesinde antibiyotik kullanımının 
tamamen ortadan kaldırılabileceğini düşünen Wi-
told Nowak ile AdiFeed, fitobiyotikler ve antibiyo-
tiklerin azaltılması gibi birçok konuyu konuştuk. 
Daha fazla ayrıntıyı röportajımızda bulabilirsiniz.

Öncelikle, şirketiniz AdiFeed hakkında biraz 
bilgi verebilir misiniz? AdiFeed'in hikâyesi, çö-
zümleri ve çalıştığı alanlar hakkında bize neler 
anlatabilirsiniz?

AdiFeed®, 15 yıllık faaliyet hayatında, yem üreti-
minde antibiyotiklerin azaltılması hedefini takip et-

ANTİBİYOTİKLERİ HAYVAN BESLENMESİNDEN 
TAMAMEN ÇIKARMAK MÜMKÜN

Witold Nowak, AdiFeed® CEO'su

"2050 yılına kadar, antibiyotik 
direncinin neden olduğu küresel 

ölüm oranının, 700.000'den 
10 milyona yükseleceği 

tahmin ediliyor. Hayvancılıkta 
antibiyotiklerin azaltılması, 

iyileştirici özelliklerinin etkin 
olmasını sağlar. Bu nedenle 

misyonumuz, hayvanların 
refahını önemsemek, onları 
daha sağlıklı hale getirmek, 
mikrobiyolojik güvenliklerini 

sağlamak, antibiyotik kullanımını 
azaltmak ve sürdürülebilir 

kalkınmayı teşvik etmektir."
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miştir. Bu sorunun önemi, çalışmalarını antibiyotik 
direnci ve veteriner hekimlikte antimikrobiyallerin 
ihtiyatlı kullanımı ile ilgili konulara odaklayan Avru-
pa Parlamentosu'nun katılımıyla ortaya konulmuştur.

Hayvan beslenmesinde yüksek oranda antibiyotik 
tüketimi, insan hastalıklarının tedavisindeki etkin-
liklerinin azalmasına yol açmaktadır. 2050 yılına 
kadar, antibiyotik direncinin neden olduğu küresel 
ölüm oranının, 700.000'den 10 milyona yükselece-
ği tahmin ediliyor. Hayvancılıkta antibiyotiklerin 
azaltılması, iyileştirici özelliklerinin etkin olmasını 
sağlar. Bu nedenle misyonumuz, hayvanların refahı-
nı önemsemek, onları daha sağlıklı hale getirmek, 
mikrobiyolojik güvenliklerini sağlamak, antibiyotik 
kullanımını azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmayı 
teşvik etmektir.

Bu hedeflere ulaşmak için, geniş bir faaliyet yel-
pazesine sahip uçucu yağların ve bitki maseratları-
nın eşsiz kombinasyonları olan yenilikçi fitobiyotik 
ürünler yaratıyoruz. Fitobiyotiklerin hayvansal üre-
timde kullanılan kemoterapötik yaklaşımlara etkili 
bir alternatif olduğunu düşünüyoruz.

Faaliyetlerimiz, AB yasalarının gerekliliklerini kar-
şılayan AdiFeed® Araştırma ve Geliştirme Depart-
manı tarafından geliştirilen reçetelere dayalı ben-

zersiz fitojenik ürünler geliştirmeye odaklanmıştır. 
Ham maddeler ve nihai ürünler, Phytoncides etken 
maddelerinin içeriği açısından laboratuvarımızda 
kapsamlı bir şekilde kontrol edilmektedir. Ürünle-
rimizin etkinliği, dünya çapında 18 ülkede yapılan 
bilimsel çalışmalar ve saha testleri ile doğrulanmıştır.

Hayvan beslenmesinde kullanılan AdiFeed® fito-
biyotik solüsyonları tamamen doğal ve güvenlidir. 
Aktif maddeler bağırsak mikroflorasının dengesini 
korumaya yardımcı olur, vücudun doğal bağışıklığı-
nı destekler ve patojenik mikroorganizmaların geli-
şimine karşı doğal koruma sağlar.

Polonya merkezli bir şirketsiniz, ancak diğer 
ülkelerde de faalsiniz. Polonya ve küresel pazar-
lardaki organizasyonunuz, işiniz ve konumunuz 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

AdiFeed® ürünleri şu anda Polonya pazarında yay-
gın olarak tanınıyor. Bugün, Polonya mağazalarının 
raflarında bulunan hayvansal kökenli gıda ürünleri-
nin %80'i, AdiFeed® fitobiyotik eklenmiş yemle bes-
lenen hayvanlardan gelmektedir. Polonya'da pazar 
lideriyiz. Şirketimiz, birkaç yıldır uluslararası satış-
larını da güçlü bir şekilde geliştirmektedir. Yenilikçi 
ürünlerimiz şu anda dört kıtada onlarca ülkeye ihraç 
ediliyor. Faaliyetlerimiz aynı zamanda dünya çapın-
daki prestijli üniversitelerde bilimsel araştırmalar 
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yürütmeye odaklanmıştır, bu da bize yenilikçi fito-
biyotik çözümlerin üreticisi olarak küresel pazarda 
daha iyi bir konum sağlıyor.

2022'de çok sayıda küresel ticaret fuarında yer 
alacağız. Yakın gelecekte, AdiFeed® tarafından ge-
liştirilen fitojenik ürünlerle ilgilenen herkesin da-
vet edildiği Abu Dabi'deki EuroTier Middle East'e 
katıldık.

Yem katkı maddeleri endüstrisinde önde gelen 
markaların ürünlerini dağıtıyorsunuz, ancak ken-
di fitobiyotik ürün grubunuz da var. Bize fitobi-
yotik katkı maddeleri geliştirme sürecinden bah-
seder misiniz?

Başta kanatlı hayvanlar, domuzlar, ruminant hay-
vanlar ve su ürünleri olmak üzere, hayvancılık ve yem 
endüstrisi için çok çeşitli yeni nesil fitojenik ürün-
ler üretiyoruz. Üretim süreci boyunca, hayvanların 
refahı için üstlendiğimiz sorumluluğa büyük önem 
veriliyoruz. Bu nedenle, sunduğumuz ürünler iyi test 
edilmiştir ve bu da etkinliklerini garanti etmektedir. 
Pazara en yüksek kalitede fitojenik ürünler sunma-
mızı sağladığı için kalite kontrolü çok önemsiyoruz. 
Modern laboratuvar araştırma ekipmanlarına sahip 
profesyonel ekibimiz, üretim sürecinin ilgili aşama-
larının doğru seyrini denetler. Toz ve sıvı form ürün-
lerimizin benzersiz kalitesi, tescilli ve yenilikçi tekno-
lojik çözümlerle sağlanıyor.

Ürünleriniz hakkında daha fazla bilgi verebilir 
misiniz? Fitobiyotiklerden başka ürettiğiniz çö-
zümler var mı?

15 Yıl önce AdiFeed®'i kurduğumda, amacım 
koksidiyostatlar için etkili bir alternatif bulmaktı. 
O zaman, 2012 yılına kadar koksidiyostatların hay-
van beslenmesinden tamamen ortadan kaldırılması 
planlandı. Koksidiyostatlar, kanatlı üretiminin kar-
lılığını önemli ölçüde azaltan protozoa grubundan 
parazitler olan Eimeria üzerinde etkili olan madde-
lerdir. İlaç şirketleri koksidiyozun maliyetini yılda 
3 milyar dolar olarak tahmin ediyor. AdiCox®AP şu 
anda en iyi ürünümüzdür, koksidiyostatların kulla-
nımını azaltmamızı, hatta tamamen ortadan kaldır-
mamızı sağlayan iyi düşünülmüş, çok bileşenli bir 
çözümdür.

Antibiyotikleri azaltmayı veya tamamen ortadan 
kaldırmayı amaçlayan tüketici pazarının ihtiyaçları-
na cevap vererek, yalnızca saf fitobiyotiklere değil, 
aynı zamanda probiyotikler, prebiyotikler veya orta 
zincirli yağ asitleri (MCFA) gibi çeşitli eubiyotikle-
rin bir kombinasyonuna dayanan kapsamlı bir çö-
züm bulmak zorundaydık. Bu nedenle teklifimiz, 
veteriner hekimler tarafından çiftliklerde kullanıl-
dığında antibiyotik kullanımının azaltılmasına izin 
veren AdiCox SOL ve AdiSalmo SOL gibi sıvı ürün 
serilerini içermektedir.

Müşterilerimiz, antibiyotik olmayan doğal bir bü-
yüme uyarıcısı olan AdiCox®AP'yi yemlerinde pro-
filaktik olarak kullanıyor ve bu ürün, koksidiyoz ile 
ilgili sorunları da hafifletiyor. Bugün itibariyle, Adi-
Cox®AP'miz genellikle Polonya'daki yavaş büyüyen 
piliçlerin üreticileri tarafından kullanılmaktadır ve 
hayvanları olası koksidiyoz oluşumuna karşı etkili 
bir şekilde korumaktadır.

Çeşitli araştırma merkezleriyle yaptığımız işbirli-
ği sonucunda ürünlerimizin yeni kullanım alanla-
rını geliştirmeyi başardık. Su için AdiCoxSOL PF 
sıvı ürünleri, koksidiyoz oluşumuyla ilgili sorunla-
rı azaltmak için alternatif olarak önerildi. Bununla 
birlikte, Olsztyn Üniversitesi ve profesör Koncicki 
ile işbirliği içinde, AdiCox SOL PF'nin, siyah nok-
ta hastalığı, yani histomoniyaz ile ilgili profilaksi ve 
olumsuz etkilerin azaltılması durumunda da etkili 
bir çözüm olduğu kanıtlanmıştır. Hastalık, etlik pi-
liçlerde ve etlik hindilerde yaygın. Bugün piyasada 
histomoniasis ile savaşmasına izin verilen kemote-
rapötik bir ilaç bulunmamaktadır.

Şu anda ABD'de, etlik hindi üretiminin gelişme-
sinde en büyük sorun siyah nokta hastalığıdır. Bu 
nedenle amacımız, AdiCoxSOL PF ürünlerimizin 
histomoniasis profilaksisindeki etkinliğini test ede-
ceğimiz Kuzey Carolina Üniversitesi'nde bu yıl araş-
tırmaya başlamak.

Son yıllarda fitobiyotikler veya fitojenikler neden 
bu kadar dikkat çekti? Fitobiyotiklerin diğer seçe-
neklere göre yararları veya avantajları nelerdir?

AdiFeed® 15 yıldır pazara fitojenik ürünler sunu-
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yor. Gücümüz, gıda üretiminde antibiyotik kullanı-
mını azaltmamızı sağlayan hedefe odaklanmamızdan 
geliyor. Tecrübemiz, veteriner hekimliği, zootekni, 
farmakoloji ve fitoterapi gibi birçok alanı temsil 
eden bilim adamları ekibinin uzun yıllar süren çalış-
malarının sonucudur. Bağımsız araştırma merkezleri 
ve kurumlarla yaptığımız iş birliği, fitonidlerin me-
kanizmalarını daha iyi anlamamızı sağlıyor.

Benim düşünceme göre, antibiyotiklerin azaltıl-
ması ve hatta tamamen ortadan kaldırılması, tüm 
popülasyon için kapsayıcı hedef haline gelmelidir. 
Günümüz biliminin insan ve hayvan tedavisi alanın-
daki gözlemleri, profilaksi ve aşılara ne kadar önem 
verildiğini ortaya koymaktadır.

20. yüzyıl antibiyotik dönemi iken, 21. yüzyıl bizi 
fitobiyotikler ve probiyotikler çağına götürüyor. Uy-
gun biyogüvenlik yöntemleri ile antibiyotiklerin ta-
mamen ortadan kaldırılmasının mümkün olduğuna 
inanıyorum. Herkes önleyici tedbirlerin tedaviden 
çok daha ucuz olduğunu biliyor.

Gerçekten, fitobiyotiklerin gıda üretim sürecin-
de antibiyotiklerin yok olmasına ne kadar katkıda 
bulunabileceğini düşünüyorsunuz? Hangisi daha 
muhtemel görünüyor: antibiyotikleri azaltmak 
mı yoksa tamamen ortadan kaldırmak mı?

Bugün, Adifeed'de, müşterilerimize antibiyotik 
kullanımını azaltacak en etkili çözümleri sunabil-
mek için kârın %50'sini araştırma ve yeni teknoloji-
lere ayırmaya karar verdik. 

Hayvan beslenmesinden antibiyotikleri tamamen 
ortadan kaldırmak mümkün; ancak bu daha yüksek 
üretim maliyetleri getirecektir. Ayrıca yetiştiriciler, 
yem fabrikaları, kuluçkahaneler, veteriner hekimler 
ve mezbahalar arasında yakın işbirliği gerekmektedir.

Son olarak, bize Adifeed'in gelecek planları hak-
kında biraz bilgi verebilir misiniz? Şirketiniz gele-
cekte sektöre hangi yenilikleri ve çözümleri sunma-
yı planlıyor? Varsa, yatırım planlarınız nelerdir?

Bugün, AdiFeed®, Ar-Ge ekibimiz tarafından yü-
rütülen, yenilikçi çözümlerle yeni ürünlerin oluş-
turulmasına imkân sağlayacak, araştırma ve geliş-
tirme faaliyetlerine odaklanmaktadır. Gelecekteki 
başarımızın önünü açmak için malî kaynaklarımızın 
çoğunu burada yoğunlaştırıyoruz. İhracatımızı da 
geliştiriyoruz ve önümüzdeki dönemde bir takım 
faaliyetlerimizi bunlara yoğunlaştıracağız. Şirketimi-
zin gelişimi ile ilgili yatırımların yanı sıra önümüzde 
birçok zorluk da var.

Bugüne kadar piyasaya arz edilen ürünler, bitkisel 
ham maddelerin süzülmesine veya mikronizasyon 
şeklinde işlenmesine dayandırılmıştır. Amacımız, 
bireysel aktif maddelerin standardizasyonuna odak-
lanırken, daha da ileri gitmek. Bu nedenle gelecekte 
bireysel fitonidlerin seçimine ve standardizasyonuna 
olanak sağlayacak yeni çözümlerin patentini aldık.

2025 yılına gelindiğinde, phiconide ürünlerini 
elde etmek ve standartlaştırmak için en son tekno-
lojiyle donatılmış modern bir tesis inşa etmeyi plan-
lıyoruz.

Mükemmellik için çalışıyoruz ve her zaman zama-
nın bir adım önünde olmaya gayret ediyoruz. Gü-
nümüzdeki yeni teknolojiler ve yenilikçi çözümler, 
gelecek nesillere hizmet etmeyi ve dünyanın her ye-
rinden müşterilerle işbirliği yapmayı da içeren zor-
lukları çözmemize yardımcı oluyor.

Eklemek istediğiniz başka bir konu var mıdır?
Herkesi VIV Europe, EuroTier ve diğer ticari et-

kinliklerde bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz.
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YEM ÜRETİMİNDE 
PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜNÜN 
ÖNEMİ VE OPTİMİZASYONU

"Sürdürülebilir bir yem endüstrisi, minimum enerji miktarı ve ham madde 
kullanımı ile en iyi verimi elde etmek için sürekli olarak yemi işlemenin en iyi 

yolunu aramaktadır. Bu yazıda, yem değirmenindeki öğütme işlemi sırasında 
partikül boyutunun nasıl optimize edileceğine odaklandık. Bununla birlikte, 

en uygun parçacık boyutunun ne olduğunu tanımlayabilmek için hayvan 
biyolojisini ve parçacık boyutunun besleme üzerindeki etkisini anlamak için 

daha öğrenilecek çok şey var."

Partikül büyüklüğü dağılımı, yem üretiminde 
belirleyici bir rol oynamaktadır. Bir yandan, 

yemlerin enerji tüketimini ve fiziksel kalitesini bü-
yük ölçüde etkiler, diğer yandan besin değeri üzerin-
de de büyük bir etkisi vardır. Bununla birlikte, ta-
nımlanacak belirli bir boyut yoktur, çünkü en uygun 
boyut türlere, yem uygulamasına ve hatta hayvanın 
yaşına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu nedenle, 
yem değirmencisinin, yem türüne hatta üretilen for-
mülasyona bağlı olarak partikül boyutunu kontrol 
edebilmesi ve ayarlayabilmesi gerekir.

Bir sonraki şekilde, tür başına optimal parçacık 
boyutunun rota göstergesi verilmektedir.

Peletlenmiş yem için istenen partikül boyutu, kul-
lanılan peletleme deliği çapıyla ve aynı zamanda hay-
vanın sindirim sistemiyle büyük ölçüde ilişkilidir. 
Daha ince bir öğütme, pelet değirmeninin şartlan-
dırma sistemine katkıda bulunur, peletleme işlemi ve 
fiziksel pelet kalitesi için faydalıdır.

Püre yem için önemli olan partikül büyüklüğü dağılı-
mının tam eşit olmasıdır. Yani ne ince ne de çok büyük. 
İnce olanlar tüketilmez, bu yüzden kaybolurlar. Parça-
cık boyutu çeşitliliği karışımın ayrılmasına neden olacak 
ve daha büyük parçacıklar optimum şekilde sindirilme-
yecektir. Bu, püre yemlerinin özellikle kaba partiküllere 
izin veren türler için uygun olduğu anlamına gelir.

Arthur vom Hofe
Yem ve Yağlı Tohumlar Segment Yöneticisi
CPM Europe
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VALSLİ DEĞİRMEN
CPM Roskamp Valsli Değirmen'in piyasaya sü-

rülmesiyle birlikte, endüstri, minimum enerji tü-
ketimiyle minimum ince taneler ve çok büyük bo-
yutlar ile optimum püre yemlerini işleme olanağına 
sahip oldu. Bu makine iki veya üç çift vals kullanır. 
Valsler, biraz farklı hızlarda ve arasındaki ayarlana-
bilir boşlukta dönerler. Ürün, bu valsler arasında 
kesilir; geleneksel çekiçli değirmen teknolojisinde 
olduğu gibi parçalanmaz. İnce parçacıklara ve lifle-
re dokunulmaz, bunlar vals boşluğundan geçerler. 
Üretilen pürenin son derece iyi “kalite” olmasının 
yanı sıra, bu işlem aynı zamanda optimum ener-
ji verimliliğine sahiptir. Valsler arasındaki boşluk, 
öğütmenin inceliğini belirler ve uzaktan ayarlana-
bilir. Bu, parçacık boyutunun müşterinin isteğine, 
formülasyonuna veya uygulamasına bağlı olarak 
otomatik olarak ayarlanabileceği anlamına gelir. 
Valsli değirmen teknolojisi, tahıllar ve tohumlar 
gibi görece kırılgan ürünleri öğütmede en uygun 
yöntemdir. Ancak bazen hala lif içeren, nispeten 
daha ince bir ürün üretmek için de kullanılır. Daha 
ince öğütme sırasında valsli değirmenin avantajla-
rı azalır. Bu nedenle daha ince öğütme uygulaması 
için çekiçli değirmen kullanılır.

ÇEKİÇLİ DEĞİRMEN
Bir çekiçli değirmen, sallanan sertleştirilmiş çekiç-

lere sahip, hızlı dönen bir rotordan oluşur. Öğütme 
haznesine giren ürün, dönen çekiçlerin etkisiyle par-

tikül boyutunda küçülür. Parçacıklar, küçük deliklere 
sahip bir elekten geçerek hazneyi terk eder. Parçacı-
ğın kırılmasının bir Valsli Değirmendeki kadar has-
sas olmaması, anlaşılır bir durumdur. Ve ilk izlenim, 
parçacık boyutunun o kadar kolay ayarlanamıyor 
olmasıdır. Evet, pahalı, bakıma duyarlı bir otomatik 
elek değiştirme sistemi düşünebilirsiniz, ancak daha 
fazla seçenek mevcuttur. Çekiçli değirmenden çıkan 
son parçacık boyutu yalnızca elek deliği çapına bağlı 
değildir, daha fazla parametre vardır.

ÇEVRESEL HIZ
Parçacık boyutundaki azalmanın, ürün ile çekiç 

ucu arasındaki hız farkına bağlı olduğunu anlamak 
önemlidir. Çekiç çevre hızı, basitçe değirmen çapı-
nın ve motor devrinin bir faktörüdür. Değişken fre-
kanslı bir sürücü tarafından harekete geçirilen büyük 
çaplı bir çekiçli değirmenin seçilmesi, çok çeşitli çe-
kiç çevre hızlarıyla öğütme olanağı sağlar. Ve frekans 
kontrol cihazı ile hız, insan müdahalesi olmadan da 
kolay ve süratli bir şekilde ayarlanabilir.

Uygulamaya bağlı olarak ideal bir çekiç çevre hızı 
seçilebilir. Lifli malzemelerin daha verimli ince öğü-
tülmesi için yüksek bir çekiç çevre hızı seçilmelidir. 
Kırılgan ürünlerin öğütülmesi sırasında ise daha dü-
şük bir çekiç çevre hızı istenir.

Alttaki şekil, ortalama partikül büyüklüğü ile çe-
kiçli değirmendeki çekiç çevre hızı arasındaki ilişkiyi 
göstermektedir.
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3,2 mm'lik bir elekte, bir frekans denetleyicisi ile 
hızı değiştirirken, 127 m/s'de 500-600 mikronluk 
bir öğütme elde edersiniz; sadece 76 m/s'de öğütür-
ken ortalama parçacık boyutu 700-800 mikrondur.

102 m/s'lik geleneksel bir makinede 2,8 ve sırasıy-
la 4 mm elek ile aynı parçacık boyutlarını görecek-
siniz. Bu, bir frekans kontrolü ile elde edilen par-
çacık boyutunu etkileyebileceğiniz anlamına gelir. 
Ve büyük çaplı bir çekiçli değirmen kullanıldığında, 
maksimum esneklik sağlayan parçacık boyutunu ge-
niş bir aralıkta ayarlama olanağına sahip olursunuz.

Ama dahası da var! Daha yüksek bir çevresel hızla 
(daha büyük çaplı Çekiçli Değirmen), daha düşük 
bir çevresel hıza (daha küçük çaplı Çekiçli Değir-
menler) kıyasla, belirli bir elek deliği boyutunda 
daha ince bir öğütme elde edilebilir. Enerji tüketi-
mine ve elek aşınmasına (işletme maliyetleri) yönelik 
daha büyük çaplı deliklerle öğütmenin faydalarını 
hayal etmek zor değildir.

Bir Çekiçli Değirmene bakarken enerji tüketimi 
bir numaralı husustur.

Gerçek şu ki, bir çekiçli değirmen ömrü boyunca 
satın alma fiyatının >50 katını enerji olarak kulla-
nabilir.

Elek alanı ve motor gücü
Verimli ince öğütme fikrinin tamamı, partikül bo-

yutunun küçültülmesinin çekiçlerin etkisi ile yapıl-
masıdır. Daha büyük bir elek alanı ile ürün, öğütme 
haznesinden daha etkili bir şekilde çıkar. Daha kü-
çük elek yüzeyleri, ürünü öğütme haznesinde daha 
uzun süre tutar ve daha fazla enerji tüketimine (ısı) 
ve aşınmaya neden olur. Tipik bir tasarım aralığı 120 
cm2/kW toplam elek yüzeyi veya> 34 cm2/KW ku-
rulu motor gücüne sahip bir “açık delik alanı”dır.

Çekiçler
Çekicin şekli de, elde edilen parçacık boyutunu 

büyük ölçüde etkiler. Sabit kalitede bir öğütme elde 
etmek ve bunu kontrol edebilmek için çekiç aşınma-
sını en aza indirmeniz gerekir. Geleneksel (veya düşük 
maliyetli) çekiçler çekici görünebilir ancak öğütme 
kalitesinin neredeyse her gün değişmesine neden olur. 
Bu, kontrol edilebilirliği azaltır. Ayrıca, çekiçler servis 
ömrünün sonuna geldiğinde değirmenin enerji tüke-
timinin büyük ölçüde arttığını fark etmek önemlidir. 
CPM Champion son derece uzun ömürlü çekiçlerle 
(10x geleneksel), en düşük enerji tüketiminde ve mi-
nimum bakım aralıklarında sürekli tutarlı bir öğütme 
elde edilir. Bu tungsten karbür sert yüzlü tek delikli 
çekiçler, genellikle rotorun dengesini korumak ve cid-
di çekiç arızası olasılığını en aza indirmek için tercih 
edilir. Uzun ömürlü çekiçler sadece işçilik ve enerji 

Çevresel Hız (m/s)

Elek boyutu (mm)

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

6.4

76

NR

NR

NR

NR

700-800

850-1000

1000-1200

1100-1300

1200-1400

1200-1600

86

NR

NR

500-600

575-675

650-750

725-825

800-1000

900-1100

1000-1200

1000-1400

102

350-400

300-475

450-550

500-600

600-700

650-750

700-800

725-825

750-850

NR

127

300-350

325-400

350-450

425-525

500-600

525-675

650-750

NR

NR

NR
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Arthur vom Hofe Hakkında
Arthur vom Hofe, CPM Europe'un Yem ve Yağlı Tohumlar Bölüm Müdürüdür. Peletleme ve partikül boyutunu küçültme ekipmanı 

için şirketi temsil ederken, doksanlı yılların başından beri ön saflarda yer almıştır. Bu süre zarfında, dünya çapında yem üretim 
süreçlerinde değerli deneyimler kazanmıştır.

maliyetlerinden tasarruf etmekle kalmaz, aynı zaman-
da her gün sürekli bir öğütme sağlar.

Çekiç kalıbı
Çekiç kalıpları (çekiçlerin 

rotor üzerindeki sayısı ve dağı-
lımı) ve konumları (çekici ele-
ğe daha yakın veya daha uzağa 
ayarlamak), herhangi bir Çe-
kiçli Değirmenin performansı 
üzerinde derin bir etkiye sahip-
tir. Farklı malzemeler farklı şe-
kilde öğütüldüğünden, her uy-
gulamaya göre ideal çekiç sayısı 
ve elek boşluğu ayarlanmalıdır.

Kaba öğütme için sınırlı sa-
yıda çekiçle öğütmek en verimli yöntemdir, ancak 
ince öğütme uygulamaları için istenen çok ince bit-
miş ürünleri elde etmek için ekstra ağır bir çekiç mo-
deli kullanmak en iyisidir. Rotor daha fazla sayıda 
pim (12) ile donatılmışsa, toplam çekiç sayısı önemli 
ölçüde artar. Bu, pime aşırı sayıda çekiç koymadan 
(dört veya sekiz) yapılır, aksi halde yüksek gerilime 
ve rotor plakalarında olası arızaya neden olabilir.

Öğütme haznesi şekli
Son olarak, ürün ile çekiç arasındaki hız farkının, 

gelen ürünün parçacık boyutunu azaltmak için gere-
ken darbeyi belirlediğini fark etmeliyiz. Damla şeklin-
deki bir çekiçli değirmen haznesi, hız farkını gelenek-
sel dairesel haznelerden daha iyi koruyacaktır. Bunun 
nedeni, ilk vuruş etkili bir şekilde azaltıldıktan sonra 
ürünün haznedeki dönüşünün kaçmamasıdır.

STEP ÖĞÜTME
En esnek öğütme çözümü, büyük çaplı hız kont-

rollü Çekiçli Değirmen ile birlikte valsli değirmene 
sahip bir sistemdir. Yem değirmeni, temel olarak is-
tenen her parçacık boyutunu üretebilir. Aynı yüksek 

kapasiteli öğütme hattından, minimum ince taneli 
bir püre yemden çok ince bir öğütmeye kadar.

Valsli değirmen, kaba püreleri üretecek veya çekiçli 
değirmen ile işlenmeden önce 
malzemeleri parçalayacaktır. 
Çekiçli değirmene gitmeden 
önce malzemeyi valsli değir-
menle kırmak, toplam enerji 
tüketiminde % 25'in üzerin-
de tasarruf sağlar. Mevcut bir 
Çekiçli Değirmenin önüne bir 
valsli değirmen yerleştirilmesi, 
aynı zamanda kapasitenin de 
%30-40 oranında artması an-
lamına gelir. Olumlu bir yan 
etkisi ise çekiçli değirmendeki 

parçaların aşınma ve kullanım ömrünün (ve bunun-
la birlikte öğütme kıvamının), valsli değirmenin ön 
kırma etkisi nedeniyle büyük ölçüde uzatılmasıdır 
(x4 veya daha fazla).

Kademeli bir öğütme sisteminde, CPM Champi-
on damla şekli yerine geleneksel bir çekiçli değirmen 
kullanılıyorsa, faydalarını deneyimlemek için iki 
makine arasındaki elekleri kullanmak gerekir. Eleme 
ayrıca büyük boyutlu lifli kabukları, valslerle öğütül-
müş püreden çıkararak çekiçli değirmenlerle öğüt-
meye olanak tanır.

Sürdürülebilir bir yem endüstrisi, minimum enerji 
miktarı ve ham madde kullanımı ile en iyi verimi 
elde etmek için sürekli olarak yemi işlemenin en iyi 
yolunu aramaktadır. Bu yazıda, yem değirmeninde-
ki öğütme işlemi sırasında partikül boyutunun nasıl 
optimize edileceğine odaklandık. Bununla birlikte, 
en uygun parçacık boyutunun ne olduğunu tanımla-
yabilmek için hayvan biyolojisini ve parçacık boyu-
tunun besleme üzerindeki etkisini anlamak için daha 
öğrenilecek çok şey var.
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YUMURTA TAVUKLARINDA 
YEM PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜNÜN 
ÖNEMİ

"Yem partikül büyüklüğü tavukların yem alımı üzerinde büyük bir etkiye 
sahiptir, tozlu yem partikülleri yem alımını büyük ölçüde azaltacaktır. Piliçlerin 
yaşı ilerledikçe yem partikül boyutunu arttırmanızı öneririz. Piliçler büyüdükçe 
gagalarının, taşlıklarının ve sindirim sistemlerinin boyutu gelişecektir. Yumurta 

tavuklarının seçici yiyiciler olduğu iyi bilinmektedir: yumurta tavukları daha 
büyük partikülleri tercih ederler."

Yem yapısı (özellikle yem partikül boyutu), yu-
murta üretiminin sıklıkla gözden kaçan bir 

yönüdür. Yem üreticileri, tavuk yeminin, tek tip bo-
yutta ve homojen olarak karıştırıldığında, partikül 
boyutunun yemlikler boyunca optimal dağılımında 
sağlanacağını varsaymamalıdır.

Yemin tane boyutu dağılımı, kanatlıların yem tü-
ketimini etkiler (1), bu nedenle yem değirmeninde 
ve kanatlı çiftliğinde yem tane boyutu dağılımını 
düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. Hem par-
tikül boyutu hem de homojenlik dahil olmak üzere, 
beslemenin yapısı içerik bileşimi, tane özellikleri ve 
öğütme yöntemi gibi birçok özelliğe bağlıdır (2;3).

Yem kaliteli bir kırıntı şeklinde sunulduğunda, 
tavukların tüketmesi daha kolay olacaktır; bu, yemi 
tüketmek için gereken süreyi azaltır ve daha tek tip 
bir kompozisyon sağlar. Sonuç olarak, tavukların 
gelişimini teşvik edecektir (1). Piliç yetiştirirken, 0. 
günden 4. - 5. haftaya kadar kırıntılı bir diyetin ve 
ardından aşağıda belirtildiği gibi önerilen partikül 

boyutuna sahip bir püre diyetinin kullanılması şid-
detle tavsiye edilir (1). 

Püre diyetlerinin tavuklar tarafından seçici yemeye 
daha duyarlı olduğunu lütfen unutmayın. Partikül bü-
yüklüğü, pelet veya granüller yemlere kıyasla püre di-
yetlerinde daha kritiktir (3). Ayrıca, çok ince partikül-
ler yem tüketiminde bir azalmaya neden olacaktır (1), 
farklı partiküller arasında doğru denge kilit noktadır!

Siloda veya besleme sisteminde ayrışma meydana 
gelirse, farklı bileşenler ve besinler ayrılmaktadır (4). 
Bu durum, tavukların günlük besin alımını olumsuz 
yönde etkileyebilir (4). İyi partikül büyüklüğü dağı-
lımına sahip püre yem, iyi bir büyüme ve sağlam bir 
sindirim sisteminin (1) düzgün gelişmesini sağlaya-
caktır. Standart bir partikül büyüklüğü için henüz 
bir analizi yöntemi yoktur (5), ancak kuru eleme, 
genleştirilmemiş yemler için uygun bir yöntemdir 
(5). Bu nedenle Hendrix Genetics, bu makalede be-
lirtilen çiftlik içi analizler için küçük bir yem eleği 
kullanılmasını önermektedir. Yem elek analizinizin 

Estella Leentfaar
Beslenme Uzmanı
Hendrix Genetics Layers
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sonucu, kanatlı rasyonlarının yem yapısı hakkında 
size hızlı ve güvenilir bir fikir verecektir. Yem fab-
rikalarında, öğütme ve/veya karıştırma sonrasında 
yem yapısını kontrol etmek için genellikle daha has-
sas kuru yem elekleri kullanılır.

YEM PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜNÜN 
SİNDİRİM SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sindirim sisteminin gelişimi, yem partikül büyüklü-

ğünden büyük ölçüde etkilenir. Genel olarak, büyük 
partiküller içeren yemleri tüketen tavuklar, hem daha 
büyük ve kaslı taşlık hem de daha uzun bağırsak yol-
ları geliştireceklerdir. Yem partikülü ne kadar büyük 
olursa, partikül taşlıkta o kadar fazla zaman harcaya-
caktır. Taşlığın işlevi, daha büyük yem partiküllerini 
ince bağırsağa girmeden önce daha küçük partikül-
lere öğütmektir. Bu daha büyük yem partikülleri, 
mide-bağırsak yollarından geçerken daha uzun geçiş 
süresine de sahiptir. Optimum partikül büyüklüğüne 
sahip diyetlerle beslenen kanatlıların bağırsaklarında, 
daha uzun mikrovilluslar olduğu bilinmektedir. Bu 
daha uzun mikrovilluslar, emici yüzey alanlarının art-
masına neden olur; bu da doğrudan sindirilebilirliği 
ve besin emilimini olumlu yönde etkiler.

Tavuk yemi çok fazla ince partikülden (<1.0 mm) 
oluştuğunda, ince yem partikülleri öğütme gerekme-
diğinden (veya sınırlı) taşlıktan hızla geçecektir. Parti-
küller taşlıktan geçtikten sonra, proventrikülusa gire-
ceklerdir. Çok fazla ince yem partikülü içeren diyetleri 
tüketmenin sonuçları, küçük bir taşlık, genişlemiş bir 
proventrikül ve azaltılmış bağırsak uzunluğudur.

Yüksek düzeyde çok ince partiküller içeren tavuk 
yemlerini, beslemede çok fazla kullanmamanızı şid-
detle tavsiye ederiz!

ÖNERİLEN BESLEME PARTİKÜL BOYUTU
Yem partikül büyüklüğü tavukların yem alımı üze-

rinde büyük bir etkiye sahiptir, tozlu yem partikül-
leri (<0.5 mm) yem alımını büyük ölçüde azaltacak-
tır. Piliçlerin yaşı ilerledikçe yem partikül boyutunu 
arttırmanızı öneririz. Piliçler büyüdükçe gagalarının, 
taşlıklarının ve sindirim sistemlerinin boyutu geli-
şecektir. Yumurta tavuklarının seçici yiyiciler oldu-
ğu iyi bilinmektedir: yumurta tavukları daha büyük 
partikülleri tercih ederler. Tavuk (piliç) yaşlandıkça, 
daha büyük yem partiküllerini tercih eder. Kanatlı-
ların gün ortasında yemi bitirmelerine izin verilme-
si tavsiye edilir. Bu, yemliklerin temizlenmesine ve 
küçük yem partiküllerinin birikmesini önlemeye yar-
dımcı olur (boş yemlik tekniği olarak adlandırılır). 

Daha büyük yem partikülleri genellikle kaba öğü-
tülmüş tahıllar veya mısırdır, ince yem partikülleri 
ise genellikle vitaminleri, amino asitleri, fosforu ve 
temel eser mineralleri içerir. İnce partiküller yu-
murta üretiminin devamlılığında ve yumurta kabu-
ğu kalitesinde önemli bir rol oynadığından, “seçici 
yeme” her zaman önlenmelidir. Bir yumurta üretici-
si olarak sürünüzün yeme davranışını dikkatle izle-
melisiniz. Boş yemlik tekniği, yetiştiriciliğin ilk 4-5 
haftasından sonra uygulanmalıdır, çünkü bu, kanat-
lıları iyi beslenmeleri ve iyi bir ürün geliştirmeleri 
için eğitecektir.
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YEM ELEĞİNİN KULLANILMASI
Örnekleme yöntemi
Doğru analiz için en önemli adım, yemliklerden 

temsili bir numune (6) almaktır. Farklı lokasyon-
lardan 5-6 alt numune alın, bunları karıştırın ve 
tercihen bir çeyrekleme prosedürü (6) ile numune 
boyutunu küçültün. Çeyrekleme prosedürü için nu-
muneleri karıştırın, dağıtın, numuneyi tekrar dört 
eşit parçaya bölün ve iki karşıt çeyreği (6) eleyin.

Eleme yöntemi
• Kapağı çıkarın ve ilk bölmeyi bir kap yemle dol-
durun.
• Kapağı çalkalayıcıya geri getirin ve düzgün kapatıl-
dığından emin olun.
• Dolu bölme üstte olacak şekilde eleği dik duracak 
şekilde çevirin. 
• Eleği iyice sallayın. Tüm ince partiküller en az 10 
saniye boyunca son bölmeye düştüğünde sallamayı 
bırakın.
• Eleği yana doğru döndürün ve bölme başına değer-
leri kaydedin.
• Bir hesap makinesi veya Excel kullanarak gri alan-
daki değerleri doldurarak yüzdeyi hesaplayın.
• Partikül büyüklüğü dağılımının önerilere uygun 
olup olmadığını kontrol edin, lütfen referans olarak 
aşağıdaki Hendrix Genetics önerilerini dikkate alın.

DİĞER EYLEMLER
Partikül büyüklüğü dağılımı tavsiyeye uygun değilse, 

yem partikül büyüklüğünü etkileyebilecek tüm faktör-
lerin kontrol edilmesi gerekir: yem üretimi, fabrikadan 
çiftliğe ve çiftlik içi nakliye, depolama, yem tavaları, 
yemlik yönetimi ve öğütme. Başlangıç büyütme yemi 
(0 ila yaklaşık 5 haftalık) için pürede 0,5 ile 3,2 mm 
arasında minimum %85 partikül standardına ulaşıla-
mıyorsa, kaliteli granüllerden veya peletlerden oluşan 
bir diyetin kullanılması tercih edilir (1).

Referanslar:
1. Nutrition Management Guide. Hendrix Genetics. https://

layinghens.hendrix-genetics.com/en/technical-support/nutrition/
2. Influence of particle size of the main cereal of the diet on 

egg production, gastrointestinal tract traits, and body measure-
ments of brown laying hens. Herrera, J., et al. 2017, Poultry 
Science, pp. 96: 440- 448.

3. Implication of milling methods, thermal treatment, and 
particle size of feed in layers on mineral digestibility and reten-
tion of minerals in egg contents. Hafeez, A., et al. 2015, Poultry 
Science, pp. 94: 240-248.

4. Effect of Feed Segregation on the Commercial Hen and Egg 
Quality. Tang, P., Patterson, P.H. and Puri, V.M. 2006, The 
Journal of Applied Poultry Research, pp. 15: 564-573.

5. The effects of particle size, milling method, and thermal 
treatment of feed on performance, apparent ileal digestibility, 
and pH of the digesta in laying hens. Ruhnke, I., et al. 2015, 
Poultry Science, pp. 94: 692-699.

6. Servi-Tech Laboratories. Feed Sampling Procedures. Ser-
vi-Tech Laboratories. [Online] 2019. https://servitechlabs.com/
Services/Feed/FeedSamplingProcedures/tabid/126/Default.aspx 

Partikül boyutu

<0,5 mm

0,5 – 1 mm

1,0 – 3,2 mm

>3,2 mm

Başlangıç 
ve Büyüme 

Dönemi

Max 10%

Max 15%

Min 75%

Max 0%

Gelişme, 
Yumurtlama 

Öncesi ve 
Yumurtlama 

Dönemi

Max 10%

Max 15%

Min 70%

Max5%

Estella Leentfaar Hakkında
Estella Leentfaar, yüksek lisans derecesini Wageningen Üniversitesi Hayvan Bilimleri ve Araştırma Bölümü'nden 2016 yılında 

almıştır. Hayvan besleme ve adaptasyon fizyolojisi alanındaki uzmanlığının yanı sıra Estella, Sürdürülebilir Hayvan Beslemesi 
konusunda Avrupa masterına sahiptir. Kariyerine Trouw Nutrition'da (bir Nutreco şirketi) başlamış, 2019'da Hendrix Genetics 
Layers'a katılmıştır. Şu anda Estella, besleme uzmanlarından biri olarak firmanın Global Teknik çekirdek ekibinin parçasıdır.

Şekil 1. Yem eleği örneği

https://layinghens.hendrix-genetics.com/en/technical-support/nutrition/
https://servitechlabs.com/
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Geleneksel olarak NIR, bir laboratuvarda bir 
tezgah üzerine yerleştirilmiş büyük bir cihaz 

olarak bilinir. Bu durum hala geçerli olsa da son 
yıllarda spektrometrelerin boyutu artık cebinizde 
taşıyabileceğiniz, yem değirmenine veya tarlaya gö-
türülebileceğiniz kadar küçülmüştür. Bu el tipi NIR 
(HHNIR) cihazları hem daha kolay taşınabilmekte 
hem de çok basit ve kolay bir kullanım sunmaktadır. 

Bu sayede NIR analizi, yem üretim sürecinin bir-
çok yönüne dahil edilebilmektedir:

1. Bileşen alımı – tedarikçi standartlarına bağ-
lı olarak onaylayın veya reddedin, formülasyonları 
güncelleyin, bileşenleri besin içeriğine göre farklı si-
lolarda ayırın

2. Öğütme – tutarlı partikül boyutu sağlayın

3. Karıştırma - toplu karıştırıcıdan numuneleri 
tarayarak karıştırıcı verimliliğini hesaplayın 

4. Yükleme - bitmiş yemleri analiz edin

Elde taşınır cihazlar, bir masaüstü cihazınkine 
benzer bir kalibrasyon doğruluğuna ve de referans 
yönteminin beklenen belirsizliği dahilinde (soya fa-
sulyesi küspesi ham proteini için ± %1-1.5, Dumas/
Kjeldahl) bir dalga boyu kapsamına ve çözünürlüğü-
ne sahiptir (Tablo 1). 

Bir grafik üzerinde çizildiğinde, üç analiz yöntemi-
nin herhangi birinden elde edilen sonuçların değiş-
kenliğinde açık bir fark yoktur. İlginçtir ki, farklı re-
ferans yöntemleri arasındaki değişkenlik, referans ve 
NIR arasındaki değişkenliğe benzemektedir (Şekil 1).

Gelen soya küspesinin kalitesini değerlendirmek 
için taşınabilir NIR'ın pratik kullanımı

"NIR cihazları, yem üretim sürecindeki çeşitli uygulamalar için kullanılabilir. 
Numunelerin farklı yerdeki bir laboratuvara gönderilmesi zaman açısından 

gecikmelere neden olabilir; bu da daha az numunenin gönderilmesi ve düşük 
kaliteli serilerin kabul edilmesi anlamına gelebilir. Elde taşınan bir NIR cihazının 

kullanımı, analiz edilen numune sayısını artırabilir."

Virginie Blanvillain Rivera
Küresel Hizmetler Müdürü
AB Vista

Gwyneth Jones
Teknik Hizmetler Koordinatörü
AB Vista EMEA
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PRATİK ÖRNEK: GELEN SOYA KÜSPESİNİN 
KALİTESİNİ İZLEMEK İÇİN 
HHNIR KULLANIMI
HHNIR'in taşınabilirliği, örneğin ham mad-

de analizi için yem değirmeninin girişinde olduğu 
gibi, laboratuvar dışındaki konumlarda bulunmaya 
elverişlidir. Aşağıdaki örnekte (Tablo 2), gelen soya 
fasulyesi küspesinin ham protein (CP) içeriğini ölç-

mek için bir HHNIR cihazı kullanılmıştır ve bu, 
daha sonra tedarikçiden gelen yükü kabul etmek 
veya reddetmek konusunda fikir vermiştir. Kabul 
edilebilir asgari ham protein seviyesi %46,5'ti. Ge-
len tüm yükler HHNIR ile taranmış ve ham protein 
seviyesi düşük numuneler ile rastgele seçilen diğer 
numuneler de, NIR sonuçlarını doğrulamak için 
yaş analiz ile tahlil edilmiştir. NIR ve yaş analiz so-

Soya Küspesi Ham Proteini (N = 20)

Tablo 1. Referans yöntemle karşılaştırıldığında 20 soya küspesi numunesi için El Tipi NIR, 
Masaüstü NIR ve Yaş Analiz sonuçları

*SEPc: sapma ile düzeltilen standart tahmin hatası

Ortalama

Min

Max

Standart Sapma

SEPc*

Referans

47.35

45.22

49.62

1.07

-

Masaüstü

47.00

45.17

48.76

0.86

0.58

HHNIR

47.10

46.31

48.13

0.51

0.69

İkincil
Yaş Analiz

47.10

44.87

49.77

1.21

0.50

Şekil 1. Referans yöntemle karşılaştırıldığında elde taşınır NIR, masaüstü NIR ve 
yaş analiz ile ölçülen ham protein içeriği
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nuçları aşağıda sunulmuş, farklı NIR ve yaş analiz 
sonuçlarına sahip numuneler, vurgulanmıştır. Genel 
olarak, NIR tarafından reddedilmesi gereken hiçbir 
numune kabul edilmemiştir. Başka bir deyişle, yaş 
analiz sonucu "ret" olduğunda, hiçbir "kabul" NIR 
sonucu oluşmamıştır. Bu da NIR'ın, soya küspesi 
protein içeriği için güvenilir bir tarama aracı olarak 
kullanılabileceğini kanıtlamaktadır. NIR ve referans 
arasındaki bir tanesi hariç tüm anlaşmazlıklar, refe-
rans yönteminin bir standart hatası dahilindeydi. Bu 
tip durumlarda, yeniden analize kıyasla kolay, hızlı 
ve ucuz olan NIR sonucunu doğrulamak için nu-
mune HHNIR tarafından tekrar hızlı bir şekilde yaş 
analiz ile tahlil edilebilir. 

Tedarikçiye bağlı olarak, bir NIR sonucu, bir talep 
için kanıt olarak yeterli olabilir. Alternatif olarak, 
NIR tarafından reddedildiği belirlenen numuneler, 
daha fazla doğrulama gerekirse, yaş analiz için gön-
derilebilir.

Bu değerlendirme, NIR'ın, bileşenlerin kalitesini 
karakterize ederek anında karar vermeye, bir teda-
rikçiden gelen yükü kabul veya reddetmeye ya da 
farklı silolara yükler atamaya olanak tanıyan bir araç 
olarak kullanılabileceğini göstermektedir (Tablo 2). 

Gelen tüm numuneleri taramanın bir başka yararı 
da, eğilimleri ortaya koyabilecek gelen bileşenlerin 

Tablo 2. 20 soya küspesi numunesi için NIR ve Yaş Analiz ham protein sonuçları

Yaş Analiz
Sonuçları

Kabul

Kabul

Kabul

Red

Red

Kabul

Kabul

Red

Kabul

Kabul

Kabul

Kabul

Kabul

Kabul

Red

Red

Kabul

Kabul

Red

Red

NIR Sonuçları

Red

Kabul

Kabul

Red

Red

Red

Red

Red

Red

Kabul

Red

Kabul

Red

Kabul

Red

Red

Red

Kabul

Red

Red

Yaş Analiz 
Sonuçları CP%

46.80

48.50

49.00

44.87

46.43

46.59

46.71

46.45

47.29

47.59

48.13

49.77

47.10

47.80

45.50

46.50

46.90

48.20

45.80

46.10

NIR Sonuçları 
CP%

46.27

47.83

47.64

45.90

46.10

46.16

46.03

45.37

46.45

46.88

46.36

47.34

46.48

46.68

46.49

45.99

46.05

46.67

46.36

46.43
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Tablo 3. Üç farklı tedarikçiden alınan 10 soya küspesi örneğinin ham protein içeriği

C Tedarikçisi

47.56

48.63

47.25

46.75

47.18

47.36

48.51

46.93

45.21

46.87

47.23

45.21

48.63

B Tedarikçisi

47.53

45.68

44.33

45.69

46.58

45.27

46.24

46.32

44.87

46.93

45.94

44.33

47.53

A Tedarikçisi

45.68

47.84

44.68

46.52

46.99

47.56

45.63

44.86

48.56

47.53

46.59

44.68

48.56

Ortalama

Min

Max

izlenmesidir. Örneğin, NIR, tedarikçiler arasında 
içerik kalitesini karşılaştırmaya izin verir. Aşağıdaki 
tablo, beklenen ham protein içeriği %46,5'in üzerin-
de olan 3 farklı tedarikçiden alınan 10 soya küspesi 
örneğini göstermektedir. B tedarikçisinin daha düşük 
bir ham protein seviyesi sağlama eğiliminde olduğu 
açıktır. Bu bilgi satın alma ekibine iletilebilir ve bu 
malzemeler protein içeriğine göre silolara ayrılarak 
daha tutarlı bir bitmiş yem ürünü elde edilebilir ya 
da ürünler alım aşamasında reddedilebilir (Tablo 3). 

SONUÇ
NIR cihazları, yem üretim sürecindeki çeşitli uy-

gulamalar için kullanılabilir. Numunelerin farklı 
yerdeki bir laboratuvara gönderilmesi zaman açı-
sından gecikmelere neden olabilir; bu da daha az 
numunenin gönderilmesi ve düşük kaliteli serilerin 
kabul edilmesi anlamına gelebilir. Elde taşınan bir 
NIR cihazının kullanımı, analiz edilen numune sa-
yısını artırabilir. Bu da eğilimleri tespit etmek için 
yeterli veri oluşturabilir ve yem üretim süreci hak-
kında daha fazla bilgi üreterek yemin tutarlılığı ve 
kalitesini en üst düzeye çıkarabilir.
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Mineraller, hayvanlarda optimal büyümenin 
ve  gelişmenin sağlanması, refahın arttırıl-

ması, genel sağlığın iyileştirilmesi ve ve hastalıkların 
önlenmesi için yemlere dahil edilen katkı maddele-
ridir. Ve hayvan yaşamının gelişimi için gereklidir-
ler. Ayrıca, hayvan yemlerinde mineral kullanımı, 
hayvanlarda su tutulmasını artırarak et ve kütle ka-
litesini iyileştirir. 

Hayvansal kaynaklı ürünlerin standartlarının ve 
kalitesinin daha iyi olması için, vücutta yeterince 
üretilmeyen temel eser elementlerin ve minerallerin 
yemlere dışarıdan eklenmesi gerekir. Bu mineraller 
arasında tuz, kalsiyum, fosfor, kükürt, magnezyum, 
potasyum, demir, bakır, kobalt, çinko, iyot, selen-
yum ve molibden bulunur. Bu minerallerin bazıları 
aşırı miktarda alındığında toksiktir.

Küresel Yem Mineralleri Pazarı ve Trendler
Hayvansal protein kaynaklarına yönelik yükselen talebi karşılamak için 
hayvancılık sektöründeki artan sanayileşme, çiftlik hayvanlarının optimum 
beslenmesine daha fazla odaklanılmasına neden olmaktadır ve bu 
eğilimin küresel yem mineralleri pazarına güçlü bir büyüme sağlaması 
beklenmektedir. Mordor Intelligence'ın Küresel Yem Mineralleri Pazarı 
raporunda; pazarın 2020-2025 tahmin dönemi boyunca %6,5'lik bir yıllık 
bileşik büyüme oranı (CAGR) kaydetmesi öngörülmektedir. Asya-Pasifik, 
bölgede büyük bir hayvancılık popülasyonunun bulunması nedeniyle yem 
mineralleri pazarına hakim konumdadır.

Derya Yıldız
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PAZAR BÜYÜME BEKLENTİLERİ
Hayvansal protein kaynaklarına yönelik yükselen 

talebi karşılamak için hayvancılık sektöründeki artan 
sanayileşme, çiftlik hayvanlarının optimum beslen-
mesine daha fazla odaklanılmasına neden olmakta-
dır ve bu eğilimin küresel yem mineralleri pazarına 
güçlü bir büyüme sağlaması beklenmektedir. Mordor 
Intelligence'ın Küresel Yem Mineralleri Pazarı rapo-
runda; pazarın 2020-2025 tahmin dönemi boyunca 
%6,5'lik bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) 
kaydetmesi öngörülmektedir.

Mordor Intelligence tarafından Mineral Yem Pa-
zarı başlıklı başka bir rapora göre de, 2018'de 3,5 
milyar ABD doları değerinde olan mineral yem pa-
zarının, 2019-2024 tahmin döneminde %4,5'lik bir 
CAGR kaydetmesi beklenmektedir. Rapora göre; 
2018 yılında Asya-Pasifik, incelenen pazarın en bü-

yük coğrafi segmentiydi ve toplam pazarın yaklaşık 
% 31'ini oluşturuyordu.

Mikro mineraller veya organik mikro mineraller, 
küresel yem mineralleri pazarının önemli bir bölü-
münü oluşturmaktadır. Fior Markets tarafından ya-
yınlanan bir rapora göre, 630,53 milyon ABD Do-
ları değerindeki yem amaçlı küresel organik mikro 
mineral pazarı, 2028 yılına kadar 1202,99 milyon 
ABD dolarına ulaşacak ve 2021-2028 tahmini döne-
minde % 8,41'lik bir CAGR sergileyecek.

PAZARI YÖNLENDİRENLER
Data Bridge Market Research tarafından hazırla-

nan “Küresel Yem Mineralleri Pazarı – Sanayi Eği-
limleri ve 2029 Tahmini” başlıklı rapora göre; yem 
üretiminin dünya çapında genişlemesi, yem mine-
ralleri pazarının büyümesini sağlayan ana faktörler-
den biri olarak öne çıkmaktadır. Hayvansal ürünlere 
yönelik talep ve tüketimin artması ile et kalitesini 
iyileştirmeye yönelik yenilikçi hayvancılık uygula-
malarının hayata geçirilmesi, pazar büyümesini hız-
landırmaktadır. İnsanların, hayvan sağlığına yönelik 
bilincinin artması ve salgınlar nedeniyle et ürünle-
rinin standardizasyonunun yükselmesi, pazarı daha 
da etkilemektedir. Ayrıca hayvancılıktaki yenilikler, 
gelişmiş hayvansal ürünlere olan yüksek talep, doğal 
olarak üretilen yem ve yem katkı maddelerine olan 
talebin artması ile yem kalitesi konusundaki farkın-
dalığın artması, yem mineralleri pazarını olumlu 
yönde etkilemektedir. Ek olarak, tek mideli hayvan-
lar için besin takviyesi talebindeki artış ve doğal bü-
yüme destekleyicilerine doğru kayma, 2022 ila 2029 
tahmin döneminde pazar oyuncularına karlı fırsatlar 
sunmaktadır.

Öte yandan, farklı ülkelerdeki antibiyotik yasak-
larının ve doğal yem katkı maddeleri için değişken 
ham madde fiyatlarının, pazar büyümesini engelle-
mesi beklenmektedir. Genetik yem katkı ürünlerinin 
kalite kontrolünün ve katı düzenleyici çerçevenin, 
2022-2029 tahmin döneminde yem mineralleri pa-
zarını zorlayacağı tahmin edilmektedir. 

Artan hayvan hastalıkları salgınlarının da küresel 
yem mineral pazarının büyümesini engelleyebileceği 
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düşünülmektedir. Bu salgınların kontrolü, dünyada-
ki hükümetler ve üreticiler için zorlu bir görevdir ve 
bu nedenle küresel yem mineral pazarının büyümesi-
ni olumsuz yönde etkileyeceği tahmin edilmektedir. 

TÜRE GÖRE PAZAR DURUMU
Mineraller, makro mineral ve mikro mineral olarak 

iki farklı segmentte değerlendirilmektedir. Küresel yem 
mineralleri pazarında öne çıkan segment mikro mine-
rallerdir. Mordor Intelligence'ın raporuna göre, mikro 
mineraller, türlerine göre bölümlere ayrıldığında kü-
resel yem mineralleri pazarının büyük bir bölümünü 
işgal ediyor. Mikro mineraller arasında krom, kobalt, 
bakır, flor, iyot, demir, manganez, molibden, selenyum 
ve çinko bulunur. Sağlıklı hayvancılık ve hayvanlar için 
mikro mineraller açısından periyodik mera analizlerine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Buna ek olarak, eksiklik, ane-
miye ve enfeksiyonlara duyarlılığın artmasına neden 
olabilir. Dolayısıyla bu, yem endüstrisindeki mikro mi-
nerallere olan talebi daha da artırabilir. 

Vietnam gibi ülkelerdeki yoğun tarım sırasında, 
dalgalanan çevresel ve su kalitesi koşulları, hayvan-
larda, yalnızca minerallerde bulunan mikro ele-
mentlerin dahil edilmesiyle üstesinden gelinebilecek 
stres durumunun gelişmesine yol açmaktadır. Bu da 

çiftçiler tarafından kullanılan karma yemlerdeki mi-
nerallere olan talebin artmasına neden olmaktadır. 
Mineraller de dahil olmak üzere bu yemler, çiftçiler 
tarafından peletlenmiş halde ek yem olarak kullanıl-
maktadır. Pazarda faaliyet gösteren şirketler, küresel 
olarak mikro minerallere yönelik artan bu talebi kar-
şılamak için çeşitli ürün yenilikleriyle uğraşmaktadır. 

BÖLGESEL BAZDA PAZAR DURUMU
Hayvan besleme endüstrisine yön veren Asya-Pasi-

fik bölgesi, yem mineralleri pazarında da öne çıkan bir 
bölgedir. Data Bridge Market Research raporuna göre; 
Asya-Pasifik, bölgede büyük bir hayvancılık popülas-
yonunun bulunması nedeniyle yem mineralleri pazarı-
na hakim durumdadır. Bununla birlikte, Asya-Pasifik 
bölgesindeki yem üretimi, özellikle Çin ve Güneydo-
ğu Asya ülkelerinde Afrika Domuz Ateşi'nin yayılması 
nedeniyle 2019'da küçük bir gerileme yaşamıştır. Buna 
rağmen pazar, küresel yem mineralleri pazarındaki en 
büyük coğrafi segment olmaya devam etmektedir. 

Mordor Intelligence raporuna göre, Çin'de hayvan 
yemi katkı maddeleri endüstrisi şu anda hükümet 
girişimlerinden büyük ölçüde etkilenmektedir. Ül-
kenin yapısında ve uygulamalarında modernleşme ve 
verimlilik yakalama çabaları ile artan nüfusun prote-
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in ihtiyacını karşılayacak et ve hayvansal ürünlere 
olan talebin yükselmesi, hayvan yemi katkı mad-
deleri pazarının büyümesini yönlendiren başlıca 
faktörler arasındadır. 

Hindistan, dünyanın en büyük süt üreticisidir. 
Bununla birlikte, inek başına süt verimi düşüktür 
ve Hintli çiftçiler hayvanlarını beslemek için pa-
muk tohumu küspesi veya kabuğu gibi ham ürün 
kalıntılarına güvenmektedir. Hayvansal verimliliği 
artırmak ve artan süt talebini karşılamak için, iş-
lenmiş yem talebinin önümüzdeki yıllarda çıkışa 
geçmesi muhtemeldir, bu da ülkedeki yem katkı 
maddelerine olan talebi yükseltecektir.

Kuzey Amerika'nın ise, bölgedeki hayvansal 
ürünlere olan talebin artması nedeniyle 2022'den 
2029'a kadar olan tahmin döneminde yüksek bir 
büyümeye tanık olması beklenmektedir.

YEM MİNERALLERİ PAZARINDAKİ 
BAŞLICA OYUNCULAR
Küresel yem mineralleri pazarı, yerel üreticilerle kı-

yasıya rekabet eden en iyi küresel ve bölgesel oyun-
cularla bölünmüş durumdadır. Ürün araştırma ve 
geliştirmeye yapılan kapsamlı yatırımlarla kaliteye 
odaklanmak, dünyanın önde gelen oyuncularının en 
çok benimsediği strateji olmuştur. Büyük yatırımlar, 
mevcut müşteri tabanını korumak için ürün yelpazesi-
ni genişletmeye ve yeni ürünler geliştirmeye yöneliktir.  
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