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Farmavet International’s

Product List
POULTRY PRODUCTS
GROWTH PROMOTERS
FARMAGULATOR XP & LIQUID
FARMASAFE
FARMASAFE PLUS & ZYME
PROZYME
FEED ENZYMES
FARMAZYME PHYTASE 600&1000
FARMAZYME BARLEY
FARMAZYME WHEAT
FARMAZYME XP 2010
FARMAZYME 2575
FARMAZYME 300 PROENX
FARMAZYME PRO XP
FARMAZYME YOUNG
FARMAZYME LAYER & FM
FARMAZYME MULTIMIX F & FM
FARMAZYME MULTIMIX PRO
FM PLUS GALACTOSIDASE
FARMAZYME ULTRAMIX LAYER
FARMAZYME ULTRAMIX BR1
FARMAZYME ULTRAMIX BR2
WATER SOLUBLE POWDER PRODUCTS
FARMAPOL VITALYTE DRY
VITALYTE LIGHT
VITAFARM LIGHT
ADEK-ORAL DRY
AKAMIX DRY
BEVITORAL DRY
VITESEL DRY
FARMIX ACK
FARMIX BCK
COOL-MIX DRY
HERBAL PRODUCTS
GARLIVIT LIQUID
MINTOFARM LIQUID
OREGOFARM LIQUID
EQUIFRESH POULTRY
COCCI-FIT
CONCENTRATED PREMIXES
FARMACON CHICK
FARMACON BROILER
FARMACON LAYER
ORGANIC MINERALS
ORGAVET
ORGALYTE
BETAZINC
ORGAVIT PLUS
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POULTRY PRODUCTS
LIQUID VITAMIN & MINERAL PRODUCTS
PRODUCTS
FARMIN FORTE LIQUID
ULTRAMIN LIQUID
VITESEL LIQUID
E-SELVIT 50 LIQUID
AKAMIX LIQUID
ADEC VIT LIQUID
AD3E GM
FARMIX ACK LIQUID
ZINCOFARM
ELECTROVIT GM

PRESERVATIVES
BACTIFARM SP DRY & LIQUID
BACTIFARM FP DRY & LIQUID
BACTIFARM CPR LIQUID
TOXIFARM DRY
BIOBOUND TX
KAOLINAPOL DRY
OXIFARM DRY
OXIFARM RENDER LIQUID
SILOFARM COMBI LIQUID

HORSE PRODUCTS
EQUIFRESH LIQUID
PRO-SACC
BIO-MINVIT DRY
ESELEN
HORSE POWER
COLT MIX
MOTHER MIX AMINOFARM
DYNAMIC HORSE PELLET
BLACKBOOM HORSE PELLET
BLACKBOOM PLUS HORSE PELET

AQUACULTURE PRODUCTS
AQUA 7 FORCE
KAPRIFARM PLUS
FARMARINE XP
FARMIX PREMIX
FARMA QUANTUM P
FARMASOL PLUS P
MULTI FARM P

RUMINANT PRODUCTS
PERFORMANCE ENHANCERS
BOVIFARM XP
FARMASACC
FARMASACC BT
ASNIPOR BTX
FEED ADDITIVES
LAKTOVIT
BESIVIT
SUTAR XP
FARM-EKOSACC
FARM-EKOMIX
FARMIX BIOTIN
ENSERIN POWDER
KUZUMIX
FLUSHMIX
ENERJI MAX DRY & LIQUID
LIQUID PRODUCTS
DURAFARM
CALCIFARM
FARMACALF
FARMIN FORTE LIQUID
ULTRAMIN LIQUID
PROPYLENE GLYCOL LIQUID
FEED FLAVORS
AROMARANGE
CINALROM
CAYIROM
COCONUT
TURNAROM
SUTARROM
VANILROM
PELLETED FEED ADDITIVES
LAKTOFAT PELLET
ASNIVIT PELLET
VITAMINO PELET
FARMAFERT
FERTIL PELLET
FERTIL PELLET +GARLIC

PET
YEGAR YEAST & GARLIC PELLET
DUFFY VIT-MIN PELLET
BLACK GOLD DRY
DUFY PET FOOD
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TECHNICAL TOUR IN BANGLADESH
13-19 January
ILDEX VIETNAM 2018
14Th-16Th March - Ho Chi Minh City
VIV EUROPE 2018
20th-22nd JUNE 2018
TECHNICAL TOUR IN CANADA
01St-14Th August 2018
VIV CHINA 2018
17th-19th SEPTEMBER 2018
IPEX 2018 – TECHNICAL FIELD TRIP
Pakistan, 28Th Sept. -7Th Oct. 2018
EUROTIER 2018
13Th-16Th November 201 8
XIII. TUYEM INTERNATIONAL FEED
CONGRES AND EXHIBITION
V. FISH NUTRITION AND FEED
TECHNOLOGY WORKSHOP
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Girişimcilik Algısı ve
Girişimcilik Kültürü

Günümüzde ülkeler, sosyo-ekonomik gelişime oldukça katkı sağlayan girişimcilik
çalışmalarını daha yoğun olarak desteklemeye başlamışlardır. Gençlerin girişimcilik
faaliyetlerine yönelmesinin başlıca sebeplerinden birisi de iş yaratma eğilimleridir.
Girişimcilik risk almayı beraberinde getirmektedir ve aslında bakacak olursak
girişimcilik yeni bir şey ortaya koyma arzusu olarak da ifade edilebilir.
Girişimcilik birçok disiplini bir arada gerektirir. Gerekli zaman, emek, finansal ve sosyal
yeterlilik gibi unsurlar, girişimciliğe yönelim başında planlanarak sürece başlanmalıdır.
İstihdam kaynaklarının artması, istihdam sorunlarının çözülmesi, ekonomik kalkınmanın
hızlanması gibi çok önemli ülke gelişmelerine doğrudan katkı sağlamaktadır.
Farklı sorunlara farklı çözümler bulma, icatlar geliştirme, inovatif buluşlar başarma
hep girişimcilik algısı üzerine çabalarla gerçekleşmektedir. O yüzden bir toplum ve
devlet girişimci ruhlara ne kadar yoğun destekte bulunulursa o toplumda çok yönlü
kalkınmalar kaçınılmaz olarak gerçekleşecektir.
FARMAVET INTERNATIONAL’ın yedi temel değerinden olan yenilikçiliği fazlasıyla ön
planda tuttuğunu, desteklediği girişimci proje ve çalışmalardan görebiliriz. FARMAVET
ülkelerin en değerli dinamikleri olan gençlere liderlik etmekten ve bilim öncülüğünde
ilerleyen fikirlerinin şekillenmesinde ve hayata geçirilmesinde katkı sağlamaktan gurur
duymaktadır. Nice fark yaratan ve daha iyi bir dünya için çaba gösteren girişimci
faaliyetler görmek dileğiyle.
Birlikte daha iyi bir geleceğe…

AYÇA USLU

FARMAVET INTERNATIONAL
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TECHNICAL TOUR
13-19 JANUARY IN BANGLADESH

FARMAVET INTERNATIONAL CONTINUES TO
ENLARGE ITS NETWORK IN BANGLADESH

Between 13th and 19th of January 2018, Farmavet
International’s Foreign Trade Coordinator Deniz
Petekkaya visited Bangladesh. It was a great
opportunity for FARMAVET INTERNATIONAL to
meet with business partners and in Bangladesh
and visit many more places in the industry.

Farmavet International Dış Ticaret Koordinatörü
Deniz Petekkaya teknik gezi sebebiyle 13-19 Ocak
tarihleri arasında Bangladeş’teydi. Birçok partner
ile görüşme sağlandı ve iş ortaklıklarını genişletici
adımlar atıldı.

« I am glad that I came here. First of all , future will be good in
terms of business. Second, our partners here are very technical and well known profesional. Third , I am impressed by the
well organized schedule.»
Deniz Petekkaya, Farmavet International’s
Foreign Trade Coordinator
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Bangladeş Dünyanın en büyük 44. ekonomisi ve ikinci en
hızlı büyüyen ülke olarak kabul edilmektedir. 2004 yılından
bu yana ülke % 6,5 oranında büyüme yaşamıştır. 2016
yılında, % 7,1’e ulaşmıştır. Bu miktarın 2021 yılına kadar
322 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bangladeş pazarı
tekstil, ilaç, deri, balıkçılık, çelik, doğalgaz, gemi inşa,
telekomünikasyon ve gıda gibi çeşitli sektörlere dayanıyor.
Ayrıca, Hint Yarımadası’nın en büyük ikinci finans sektörüne
sahiptir.
Bangladesh has a market economy. It is considered the 44th largest economy in the world and the second fastest
growing. Since 2004, this country has experienced relatively constant growth at 6.5%. In 2016, it reached 7.1% and
is around $180 billion. This amount is expected to increase to $322 billion by 2021. Bangladesh relies on diversified
industries, including textiles, pharmaceuticals, leather, fishing, steel, natural gas, shipbuilding, telecommunications,
and food processing. Additionally, it has the second largest financial sector of the Indian subcontinent.

In Bangladesh, more than half of the people is based on agricultural and livestock farming. The poultry
sector is an integral part of farming systems and has created both direct and indirect employment opportunity, improved food security and enhanced supply of quality protein to people’s meals, contributing
country’s economic growth and reducing poverty level in rural and urban areas of Bangladesh. The present
meat and egg production can meet only 68 and 64% of the national demand. The demand for meat, egg
and meat and egg products have been expanding dramatically with income growth, population growth,
urbanization and dietary changes.
Bangladeş’te halkın yarısından fazlası tarım ve hayvancılığa dayalı çalışmaktadır. Kümes hayvanları sektörü, tarım sistemlerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve hem doğrudan hem de dolaylı istihdam olanağı yaratmış,
gıda güvenliğini arttırmış ve insanların yemeklerine kaliteli protein tedarikini sağlamış, ülkenin ekonomik
büyümesine katkıda bulunmuş ve Bangladeş’in kırsal ve kentsel alanlarında yoksulluğu azaltmıştır.
« We are happy to work with you. You have many advanteges:
not only the quality of the products, all the steps during import
are being handled smoothly. We would like to enlarge our
business with FARMAVET INTERNATIONAL very soon. »
Business partner of Farmavet International in Bangladesh
« Sizinle çalışmaktan mutluyuz. Pek çok avantajınız var: sadece
ürünlerin kalitesi değil, ithalat sırasındaki tüm adımlar sorunsuz
bir şekilde ele alınmaktadır. FARMAVET INTERNATIONAL ile
işimizi çok yakında genişletmek istiyoruz. »
Bangladeş’teki partnerimiz
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Farmavet have been visited many companies
and met technical managers. We had many
fruitful and succesful meetings in Bangladesh.
Farmavet birçok firmayı ziyaret ederek teknik
sunumlarda bulundu. Verimli ve başarılı
toplantılar düzenlendi.

Proudly serving Bangladeshi
farmers and feed mills…
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ILDEX VIETNAM 2018
Ho Chi Minh City (14th-16th March 2018)

Farmavet International was in Vietnam for exhibiting at ILDEX
VIETNAM 2018. The booth was well designed and many of
visitors spent time at FARMAVET’s booth during three days of
the fair. Many distributors from Asia, South East Asia, Far East,
the Middle East and Africa were very interested to work with
FARMAVET.
Farmavet International İLDEX VİETNAM 2018 fuarındaydı. Üç
gün süren fuar boyunca birçok ülkeden ziyaretçi ve partner
adayı standa yoğun ilgi göstererek ziyarette bulundu.

«The forecasts are in and Vietnam can gloat again after a scare
in early 2017. Economic growth next year will reach as high as
6.7% in 2018, better than in 2017, the prime minister predicted
in October. The Asian Development Bank forecasts 6.5%, but
higher than 2017 and stronger than developing Asia overall.
Even the more cautious World Bank estimates more growth
next year than this year. »
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As Farmavet International, our aim is to deliver natural products that we have developed, to the world’s
farmers, feed mills and breeders. Our target is to enable them to get both technical and financial benefits.
That’s why Vietnam is very important to us.
Such as products FARMAGULATOR XP and GARLIVIT LIQUID were very interested as well as aquaculture
products AQUA 7 FORCE and KAPRIFARM PLUS were attracted by visitors during exhibition.

We have met many local importers as well as
other Far Eastern company representatives
during ILDEX VIETNAM 2018. There were also
so many farmers, academicians and students
that they visited our booth.
Fuar boyunca birçok ithalatçı firma,
akademisyen, çiftçi ve öğrenci standı ziyaret
ederek verimli görüşmelerde bulundu.

FARMAVET INTERNATIONAL has been active in Vietnam
market recently. These times, having many technical
contacts and knowing many businesses are supporting the
communication between the company and its partners.
2018 will be the year of new field activities in Vietnam.
FARMAVET INETRNATIONAL son zamanlarda Vietnam
pazarında oldukça etkin girişimlerde bulunmaktadır. 2018
yılı birçok gelişmeye açık görülmektedir.

“We are glad to be FARMAVET
INTERNATIONAL’s products’
distributor. We will need to
arrange another meeting
within this year to develop our
markets.”- Partner of Farmavet.
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FARMAVET INTERNATIONAL olarak,
ülkemizi ve firmamızı dünyanın her
yerinde gururla temsil etmeye devam
ediyoruz. Bizi takipte kalın!

VIV EUROPE 2018
UTRECHT, HOLLAND
20th-22nd JUNE 2018

«The Netherlands is the world’s 4th most innovative nation and scores among the top 25 in all areas,
improving the most in human capital, research, knowledge and technology outputs. It is home to a great
many farm animals. There are approximately 49 million broiler chickens , 36.6 million laying hens, 350,000
goats, 0.4 million sheep, 12.5 million pigs, 1.8 million dairy cows. »
Hollanda, dünyanın en yenilikçi 4. ülkesidir ve tüm alanlarda en başarılı 25 ülke arasında yer almaktadır,
özellikle insana yapılan yatırım, araştırma, bilgi ve teknoloji gibi konular en fazla gelişim gösterdiği alanlardır.
Hollanda çok sayıda çiftlik hayvanına ev sahipliği yapmaktadır. Yaklaşık 49 milyon broiler tavuk, 36.6 milyon
yumurtacı tavuk, 350.000 keçi, 0.4 milyon koyun, 12.5 milyon domuz, 1.8 milyon süt inekleri bulunmaktadır.
Farmavet International exhibited again at VIV
EUROPE 2018. It was Farmavet’s 35th and VIV’s 40th
anniversary in the market. As a sole Turkish feed and
water additives developer and manufacturer among
the exhibitors, the team has got invited to Industry
Leaders Cocktail. During the exhibition Farmavet had
several fruitful meetings. Hundreds of businessmen
and businesswomen visited Farmavet’s booth. On the
21st of June, Farmavet invited its specials guests for a
dinner on canals of Utrecht.
Bu yıl 35.yılını kutlayan Farmavet International bu yıl
40. yılını kutlayan VIV Fuarlarının merkezi Utrecht’teki
VIV EUROPE fuarına yeniden stand açarak katıldı.
Farmavet, ülkemizden katılan tek yerli yem katkıları
firması olmanın da haklı gururunu yaşadı. 4 kıtadan
yüzlerce ziyaretçi Farmavet’i ziyaret etti. Eski bayileri
ile buluşan Farmavet ekibi eski ve yeni bayileri ile de
bir Kanal Turuna çıktı. Fuar öncesi Sektör Liderleri
özel kokteyline davet edilen FARMAVET fuar boyunca
birçok verimli toplantı gerçekleştirdi
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As Farmavet International, our aim is to deliver natural
products that we have developed, to the world’s farmers,
feed mills and breeders. Our target is to enable them to
get both technical and financial benefits.
Many visitors showed great interest in FARMAGULATOR
XP and GARLIVIT LIQUID as well as aquaculture product
AQUA 7 FORCE was attracted by visitors during exhibition.
We have met many importers during VIV EUROPE
2018. There were also so many farmers, academicians and students that they visited our booth.
Fuar boyunca birçok ithalatçı firma, akademisyen,
çiftçi ve öğrenci standı ziyaret etti. Latin Amerika , Rusya ve çevre ülkeleri , Avrupa ve Güney
Asya’dan birçok kişi Farmavet International’ın
geliştirdiği ürünlere ilgi duydu. Özellikle Farmagülatör XP Avrupalı ithalatçılar ve çiftlik sahiplerinde
büyük ilgi uyandırdı.

2018 VIV Europe celebrated its 40th anniversary as a business
platform series that has become renowned worldwide for combining
excellent professional information with a superb visitor-friendly
location. We participated in this special celebration as a FARMAVET
INTERNATIONAL team.

It was the second day of the exhibition and the longest day of
the year, (21st of June) Farmavet invited his special guests for
a dinner on the boat cruising on beautiful canals of Utrecht.
Some guests won prizes and some took photos and they were
around 20 special guests from around the World and it was a
good opportunity for industry networking.
Farmavet International fuarın 2. günü akşamını 21 hazirana
denk gelmesi ile yılın en uzun gününün sonunu Utrecht in
kanallarında özel davetlileri ile Farmavet teknesinde gezerek
ve sohbet ederek geçirdi. Yaklaşık 20 özel davetlinin olduğu
turda, dünyanın farklı köşelerinden gelen sektör paydaşları
birbirleriyle tanıştı. Akşam yemeğinin ardından fotoğraflar
çekildi ve gece 21:00 de tur sone erdi.

FARMAVET, who held meetings with many countries from
Mexico to Iran, from Sweden to Vietnam, from Thailand to Ukraine, from Senegal to Romania, from Peru to Uzbekistan, took
the steps of new projects during exhibition.
Fuar esnasında Meksika’dan İran’a, İsveç’ten Vietnam’a, Tayland’dan Ukrayna’ya, Senegal’den Romanya’ya, Peru’dan Özbekistan’a birçok ülkeden gelen ziyaretçilerle toplantılar yapan
FARMAVET yeni projelerin adımlarını attı.
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TECHNICAL TOUR
CANADA
01st-14th AUGUST 2018

«Canada feed additives market has recorded
steady growth rates owing to the increased
demand for animal based products. Rise in
global trade has also impelled the market
for feed additives. To counter the health
concerns over disease outbreaks among
livestock, and for efficient management
of feed and meat based products, Canada
market is dependent on wide range of feed
additives offered.»
Source: www.mordorintelligence.com

«Kanada yem katkı maddeleri piyasası, hayvan bazlı ürünlere olan talebin artması nedeniyle istikrarlı
büyüme oranları kaydetmiştir. Küresel ticarette yükselme, yem katkı maddeleri pazarını da etkilemektedir.
Hayvancılıkta salgın hastalıklara karşı koymak ve aynı zamanda yem ve et bazlı ürünlerin etkin yönetimi
için, Kanada pazarı geniş bir yelpazede sunulan yem katkı maddelerine bağımlıdır.»
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7th largest

pork producer

Farmavet International visited some farms in
British Columbia, Canada between 01th -14th
August 2018. Also some pet food manufacturers
and food processing plants were visited.
Farmavet International 01-14 Ağustos 2018
tarihleri arasında KANADA British Columbia
eyaletinde bazı çiftlik ziyaretlerinde bulundu.
Ayrıca bazı kedi köpek maması üreticileri, gıda
İşleme tesisleri ziyaret edildi.

The World’s
10th biggest
economy

Farmavet visited Limousine and Charolais beef
farms (Chilliwack) owned by Paul Gumprich who
is lecturer and instructor at the University of the
Fraser Valley, Department of Agriculture and
Livestock. The team also visited Dr. Fred Silversides
who used to work at Agri- Canada, University of
British Columbia Dairy Research Center in Agassiz.
Dr Silversides was one of the guest speakers in
FHABESAS (Farmavet Animal Nutrition and Health
Symposium) held in Turkey, in 2012.

Fraser Valley Üniversitesi Tarım
ve Hayvancılık Bölümünden
Paul Gumprich ile Limousine
ve Charolais çiftliği ziyaret
edildi. Kanada Tarım Dairesi eski
Ar-Ge İstasyonu’ndan (British
Columbia Unıvesitesi Süt Ar-Ge
merkezi sorumlusu) ve eski
Fhabesas konuşmacılarından Dr.
Fred Silversides ziyaret edildi.
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A livestock exhibition where a variety
of local animal breeds were exhibited,
have been visited by FARMAVET.
Most of the FARMAVET products
were said to have good potential for
Canadian market. FARMAVET will
continue to keep in touch with its
contacts in North America.

Çeşitli lokal hayvan
ırklarının sergilendiği
bir hayvancılık sergisi
ziyaret edildi. Kanada
da yapılan ziyaretlerde,
FARMAVET ürünlerinin
önemli bir kısmının ilgi
çekici olduğunu belirtildi.
FARMAVET Kuzey
Amerika’da temaslarına
devam edecektir.
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VIV CHINA 2018
NANJING, CHINA
17th-19th SEPTEMBER 2018

«The China feed additives market has recorded tremendous growth rates
and is expected to be the global leader in the industry by the end of the
forecast period. Being the worlds largest producer and consumer in the
livestock sector, It is predicted that China's consumption of meat and dairy
products will continue to climb sharply due to a rising population, strong
growth in percapita income, improvement in domestic meat and dairy
production systems, greater access to meat and dairy products due to better
transportation and distribution systems, shifting consumption patterns.»
«Çin yem katkı maddeleri piyasası muazzam büyüme oranları kaydetti ve
tahminlere göre dönemin sonunda sektörde küresel lider olması bekleniyor.
Hayvancılık sektöründe dünyanın en büyük üreticisi ve tüketicisi olan Çin’in,
et ve süt ürünleri tüketiminin yükselen nüfus, güçlü gelir artışı, yerli et ve
süt üretim sistemlerinde iyileşmesi ve daha iyi ulaşım, dağıtım sistemleri
nedeniyle hızla artmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. »

Farmavet International’s foreign trade activities continued in Nanjing.
Farmavet team was in China for a week full of meetings, visits and
exhibition. As like the previous time, Farmavet’s booth in VIV CHINA
has got many visitors from different provinces of China, neighbouring
countries and overseas. Many distributors from Asia, Africa, Europe
and the Middle East were very interested to FARMAVET products.
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Farmavet International’ın dış ticaret faaliyetleri
Nanjing’de devam etti. Farmavet ekibi bir hafta
boyunca toplantılar, ziyaretler ve sergilerle dolu
bir programla Çin’deydi. Önceki zamanlardaki
gibi, Farmavet’in VIV ÇİN’deki standında Çin’in
komşu ülkelerin den ve deniz aşırı bölgelerinden
birçok ziyaretçi bulundu. Asya, Afrika, Avrupa
ve Orta Doğu’dan birçok distribütör, FARMAVET
ürünlerine çok ilgi gösterdi.

FARMAGULATOR XP, GARLIVIT LIQUID,
AQUA 7 FORCE, FARMAZYME Feed
Enzymes, FARMASACC and Water Soluble
Powder Vitamin-Minerals were the most
important topics of the discussions.
FARMAGÜLATÖR XP, GARLİVİT LİKİT,
AQUA 7 FORCE, FARMAZYME Yem
Enzimleri, FARMASACC ve Suda Çözünen
Toz Vitamin-Mineraller fuar süreci boyunca
konuşulan en önemli konulardandı.

We has got invited to Welcome Cocktail and
participated in this special programme as a
FARMAVET INTERNATIONAL team. FARMAVET
will continue to follow international events.
FARMAVET olarak Hoşgeldiniz Kokteyli’ne
davet edildik ve bu özel programa ekip olarak
katılım gösterdik. FARMAVET uluslararası
etkinlikleri takip etmeye devam edecek.
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IPEX 2018, Technical Field Trip
PAKISTAN, 28th Sept. -7th Oct. 2018

«Poultry Industry of Pakistan is making a tremendous
contribution in bridging the gap between supply and
demand of meat protein. With the continuous depletion of supply of red meat, poultry is the cheapest
available animal protein source for our masses and as
such is an effective check upon the spiraling animal
protein prices. Therefore we are already consuming less protein as per required standards. Poultry
Industry generates employment and provides source
of income to more than 1.5 million people of Pakistan
directly & indirectly.»
«Pakistan kümes hayvanları endüstrisi, et proteininin arz ve talepleri arasındaki uçurumun kapatılmasında önemli bir katkı sağlıyor. Kırmızı et arzının
sürekli tükenmesiyle, kümes hayvanları kitlelerimiz
için en ucuz hayvansal protein kaynağı olmuştur ve
bu da hayvansal protein fiyatları üzerinde etkili bir
kontrol olduğunun göstergesidir. Bu nedenle zaten
gerekli standartlara göre daha az protein tüketiyoruz. Kümes Hayvancılığı Endüstrisi 1,5 milyondan
fazla kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam
sağlıyor ve gelir kaynağı sağlıyor. »

As FARMAVET INTERNATIONAL, we had a fruitful and
effective times in Pakistan between 28th September and
7th October 2018. Our first station was IPEX (International Poultry Expo 2018) in LAHORE. IPEX is the largest
and and only Poultry Expo in Pakistan, which repeats
yearly under the coordination of PPA (Pakistan Poultry
Association) where we receive Guest with our Pakistan
FARMAVET INTERNATIONAL Distributor and Partner.
It was a great opportunity for Farmavet international
to meet with the business partner in Pakistan and visit
many more places in the industry.
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FARMAVET INTERNATIONAL olarak 28
Eylül - 7 Ekim 2018 tarihleri arasında
Pakistan'da verimli zamanlar geçirdik. İlk
durağımız IPEX (International Poultry Expo
2018) oldu. Pakistan’daki distribütörümüz
ve ortağımızın katılımcı olduğu IPEX, PPA
(Pakistan Tavukçuluk Derneği) koordinasyonunda yılda bir kez tekrarlanan Pakistan'daki en büyük ve tek kanatlı fuarıdır. Farmavet
International Pakistan'daki iş ortağıyla
buluşma ve sektördeki birçok yeri ziyaret
etme fırsatı elde etmiştir.
We visited technical managers and general managers of leader integrated
poultry companies, layer and broiler companies, dairy farms, cow and buffalo
farms to introduce FARMAVET INTERNATIONAL’s activities and products in
these cities; Karachi, Lahore, Islamabad and Faisalabad. Farmavet International
R&D Department Head Prof. Dr. Armagan Hayirli was together when visiting
leading poultry and dairy farms.
FARMAVET INTERNATIONAL’ın faaliyetlerini ve ürünlerini tanıtmak için Karaçi,
Lahor, İslamabad ve Faysalabad şehirlerindeki lider entegre kanatlı firmalarını,
süt çiftliklerini, inek ve bufalo çiftliklerini ziyaret ederek onların teknik müdürleriyle ve genel müdürleriyle görüşmeler yaptık. Farmavet International Ar-Ge
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Armağan Hayırlı, önde gelen kanatlı ve süt çiftliklerini
ziyaret ederken bizimleydi.

As Farmavet, we are happy to ensure our natural and high quality feed and water additives and support farming with
our products in
FARMAVET olarak, Pakistan’da en doğal ve en kaliteli yem ve su katkılarını temin etmekten ve oradaki hayvancılığı
ürünlerimizle desteklemekten dolayı mutluyuz.
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EUROTIER 2018
Farmavet
International’s
Foreign
Trade
Coordinator Deniz Petekkaya and Foreign Trade
Responsible Serkan Duman were in Algeria for
SIPSA Exhibition 2017. Farmavet team was in
Algeria for a week full of meetings, visits and
th
th
exhibition.

HANOVER, GERMANY
13 -16 NOVEMBER 2018

«Germany is the largest economy in the EU and one of the largest and
most influential markets globally. Live stock in Germany contributes
to about 60% of the revenue in agriculture. Dairy industry is rapidly
expanding with increased consumption. Other drivers include rise in
the consumer spending levels, demand for highly nutritional quality
animal produce.
Growth and demand in untapped, potential foreign markets have
propelled the production and exports. With many leading companies
based out of the country, Germany is also largely involved in the
innovations and product line expansions in the industry. Amino Acids
account for the largest share, whereas prebiotics and Probiotics show
the highest growth rates,in accordance with global trends.»

«Almanya, AB’nin enbüyük ekonomisidir ve küresel olarak
en büyük ve en etkili pazarlardan biridir. Almanya'daki
hayvancılık,tarımdaki gelirlerin yaklaşık%60'ına katkıda
bulunmaktadır.Süt endüstrisi artan tüketimile hızla
genişlemektedir. Ülke dışından gelen birçok lider şirket ile
Almanyada büyük ölçüde sektördeki yeniliklere ve ürün
yelpazesinin genişlemesine katkı sağlamıştır. Amino Asitleren
büyük paya sahipken, probiyotikler küresel eğilimlere göre en
yüksek büyüme oranlarını göstermektedir.»
Farmavet International was in Hannover for exhibiting at
EUROTIER 2018 GERMANY. Participation to the exhibition was
a big success for Farmavet in many aspects. Beside having
meetings with existing business partners and distributors from
other countries.
Farmavet had successful meetings with many companies.
Since 2012 Farmavet International exhibits in Germany.

20

Farmavet International, Hannover’de
EUROTIER 2018 ALMANYA fuarındaydı.
Fuara katılım, birçok yönden Farmavet
için büyük başarılı geçti .Mevcut
işortakları ve diğer ülkelerden gelen
distribütörler ile görüşmelerin yanısıra,
Farmavet birçok şirketle başarılı
görüşmeler yaptı. 2012’den beri Farmavet
International Almanya’da gerçekleşen
EUROTIER fuarına katılım göstermektedir.

Winner fo our instagram
contest:Alida from Germany

FARMAGULATOR XP,
GARLIVIT LIQUID, AQUA 7 FORCE, FARMAZYME FeedEnzymes,
FARMASACC, DURAFARM and Water Soluble Powder VitaminMinerals were the most important topics of the discussions.
FARMAGÜLATÖR XP, GARLİVİT LİKİT, AQUA 7 FORCE,
FARMAZYME YemEnzimleri, FARMASACC, DURAFARM ve
Suda Çözünen TozVitamin-Mineraller fuar süreci boyunca
konuşulan en önemli konulardandı.

Farmavet invited his special guests for a dinner at a Turkish
Restaurant. Guests from 7 different countries were at the
FARMAVET DINNER.It was a good opportunity for industry
networking.
FARMAVET INTERNATIONAL özel misafirlerinin katılım
gösterdiği Türk Restoranında bir akşam yemeği düzenledi.
7 farklı ülkeden ziyaretçinin katıldığı yemekte dünyanın farklı
köşelerinden gelen sektör paydaşları birbirleriyle tanıştı.

Firmamızın,Zafer Kalkınma Ajansı tarafından
yatırım desteği alan Ar-Ge projesi ile, bu fuara
katılımımız desteklenmiştir.
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Business Meeting with
10-11-12 December 2018
Russian and
Uzbekistani
Partners

On the 11th December 2018, as FARMAVET
INTERNATIONAL, we had a business
meeting with Mr. Denis, Mr. Farhat and Mr.
Sergei at Farmavet Production and R&D
campus in Salihli, Turkey. Since we have
been supplying Premium feed additives
and premixes for Russian feed mills and
farmers, we had many topics to cover
together. We also evaluated new business
partnerships for the Uzbekistan market.

11 Aralık 2018'de FARMAVET
INTERNATIONAL olarak Salihli'deki
Farmavet Üretim ve Ar-Ge kampüsünde
Denis Bey, Farhat Bey ve Sergei Bey
ile bir iş toplantısı gerçekleştirdik.
Uzun zamandır Rus yem fabrikaları ve
çiftçilere Premium yem katkı maddeleri
ve premiksler tedarik ettiğimiz için
birlikte ele alacağımız birçok konu vardı.
Özbekistan pazarı için yeni iş ortaklıkları
da değerlendirdik.

During the meeting, many briefings have been
presented to guests to give more technical information
about poultry, swine and aqua products. We are willing
to cooperate and the partnership will bring a positive
impact to each ones business plans and projects.
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Our guests had factory
tour. They visited the
production area and R&D
laboratory. They were
impressed by the clean
work place environment,
as well as organized and
well planned production
plant.
Toplantıda, konuklara
FARMAVET ürünleri
hakkında daha fazla
teknik bilgi vermek için
birçok sunum yapıldı.
Konuklarımız fabrika
turu yaptı. Üretim
alanını ve
Ar-Ge laboratuvarını
ziyaret ettiler.

Our guests told that they have really enjoyed their stay
in Salihli and visit at Farmavet Salihli campus. Although,
Farmavet International has partners many countries in the
World, we will be looking forward to enhance our knowledge
with new partners. We will keep spreading the quality
innovative products to the World.
Konuklarımız, Salihli'deki konaklamalarından ve Farmavet
Salihli kampüsünü ziyaret etmelerinden gerçekten keyif
aldıklarını söylediler. Farmavet International olarak biz
dünyanın birçok ülkesinde ortaklara sahip olsak da, bilgimizi
yeni ortaklarla geliştirmek için sabırsızlanıyoruz. Kaliteli ve
yenilikçi ürünleri dünyaya yaymaya devam edeceğiz.

At the end of the day, we gave a special
gift to our guests.
Günün sonunda konuklarımıza özel hediye
takdim ettik.
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26-29 NİSAN/APRIL 2018
XIII.TUYEM International
Feed Congress and
Exhibition

ŞİMDİ ZAMAN ET, SÜT VE
YEM KARDEŞLİĞİ ZAMANI
Farmavet International 2018 TUYEM 13.Uluslararası Yem Kongresi ve
YemSergisi’ne katıldı. 3 gün süren kongre boyunca birçok ziyaretçi
ve yem üreticisi standa yoğun ilgi göstererek ziyarette bulundu.
Farmavet International participated in the 2018 TUYEM 13th
International Feed Congress and Feed Exhibition. During this
congress, many visitors, feed manufacturers and potential business
partners visited the stand with intense interest.
Bu yıl 26-29 Nisan tarihleri arasında 13.sü gerçekleşen kongreye Antalya
Belek’te bulunan Sueno Hotels Deluxe ev sahipliği yaptı. Yem üreticileri
,entegre tesis müdürleri ,hayvancılık işletmeleri ve çiftlikler, akademisyenler,
dernek temsilcileri , GıdaTarım Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri, sektörel basın
mensupları, yem sektörünün tedarikçileri ile 1000’in üzerinde yerli yabancı
katılımla geçen kongre keyifli bir galagecesi ile son buldu.
The congress which took place between the dates of26-29 April this year was
hosted by Sueno Hotels Deluxe in Belek, Antalya. The congress lasted with more
than 1000 local and foreign participants with the feed producers, integrated
plant managers, animal husban dry enterprises and farmers, academicians,
representatives of the associations, officials of the MinistryofFood, Agriculture
and Livestock, sectoral press members, feed sector and a enjoyable gala night.

«EKONOMİYİ ANCAK İHRACAT DÜZELTİR
DESTEK, İHRAÇ ÜRÜNLERİNE YAPILMALI»
Yem ile ilgisi olan tüm kesimlerin adeta buluşma noktası haline gelen TUYEM’de
bu yıl da yem sanayicileri yanında, yem sektörüne hizmet sunanlar ve paydaşları
buluştu. Tarım Bakanlığı temsilcileri, akademisyenler, dernek liderleri, yerli ve
yabancı katılımcılarla bir araya gelerek yem sektöründeki yenilikleri, gelişmeleri,
sektörün sorunları ve çözüm önerilerin itartıştı. Konuşmacılardan ünlü ekonomist
Mahfi Eğilmez,«Yerli ürünlerin desteklenerek ihracat yapanların önü açılmalıdır»dedi.
TUYEM, a meeting point for all in the feed industry , has got many attention this year.
Local and international participants such as representatives of the Ministry of Food,
Agriculture and Livestock, academicians, feed producers, service providers to the
feed sector, and NGO leaders. The current problems, solution alternatives and new
developments have been discussed. Well known economist Mahfi Egilmez mentioned
that local brands should be supported when they are looking ways to Export.

24

Ülkemizdeki yem
ve hayvansal üretim
potansiyelinin,
eksikliklerin ve
atılması gereken
adımların
görüşüldüğü
TUYEM’e 1000’ den
fazla katılım sağlandı.
More than 1000
participants were
participated in
TUYEM, where the
potential feed and
animal production in
Turkey, deficiencies
and necessary steps
to be taken were
discussed.

Farm managers
should be good
at mathematics
FARMAVETINETRNATIONAL
son zamanlarda yurtiçi-yurtdışı
birçok fuar ve kongreye katılım
sağlayarak, yem sektöründeki
çalışmalarına devam etmektedir.
FARMAVET INTERNATIONAL has
been continuing its workin the
feed sector by participating in
many fairs and congresses both
at home and a broad.

«YEM’DE 10% BÜYÜDÜK.
AVRUPA BİRİNCİSİ
OLURUZ»
Turkiyem-Bir başkanı ÜLKÜ KARAKUŞ:
«Önceki seneye göre Türkiye yem
üretimi 10% daha da büyümüştür» dedi.
The chairman of Turkish feed
manufacturers association said: «Feed
production of Turkey has increased 10%
comapred to previous year.»

Prof.Dr. Armağan HAYIRLI. AtaturkUniversity

Kongrenin 3.gününde AtatürkÜniversitesi
Veteriner Fakültesi-Prof.Dr.ArmağanHayırlı
Ruminant Beslenmesindeki Öncelikler konulu
sunumu ile TUYEM katılımcılarını bilgilendirdi.
On the 3rd day of the Congress, Professor of
Atatürk University Veterinary Faculty. Dr.Armağan
Hayırlı informed the participants about the
presentation of "Ruminant Nutrition Priorities’’

«10% GROWTH
INFEED PRODUCTION!»

FARMAVET
INTERNATIONAL
olarak, ülkemizi
ve firmamızı
dünyanın
heryerinde
gururla temsil
etmeye devam
ediyoruz. Bizi
takipte kalın!
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V. FISH NUTRITION AND FEED
TECHNOLOGY WORKSHOP
SEPTEMBER 2018, ERZURUM, TURKEY

FARMAVET INTERNATIONAL BALIK YETİŞTİRME VE
BESLEMEDE SEKTÖRÜN YANINDA!

Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı ülkemizde her iki yılda bir
düzenlenmekte olup, bu yıl 6-7 Eylül 2018 tarihleri arasında Erzurum
Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde beşinci kez düzenlenmiştir.
Fish Nutrition and Feed Technology Workshop is orgenised every two years
in Turkey and this year was arranged for the fifth time in Erzurum Atatürk
University Faculty of Fisheries between 6th-7th September 2018.

Düzenlenme amacı yetiştiricilik sektörü, yem sektörü, devletimizin ilgili
bürokratları ile su ürünleri fakülteleri ve su ürünleri araştırma enstitülerinden ilgili araştırmacıları bir araya getirmek olan çalıştayda, başta Atatürk
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Arslan ve İzmir Su
Ürünleri Yetiştirici ve Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Demir Alpay olmak
üzere birçok katılımcı yer aldı.
Prof. Dr. Murat ARSLAN ,

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı
Dean of Atatürk University Faculty of Fisheriesi

The aim of the workshop was to bring together the relevant bureaucrats of
the aquaculture sector, the feed sector, the fishery products faculties and
fishery research institutes and the related researchers. Many valuable participants took part like Dean of Atatürk University Faculty of Fisheries Prof.Dr.
Murat Arslan and the General Secretary of Izmir Aquaculture Breeders and
Producers Union Demir Alpay.

FARMAVET INTERNATIONAL, AQUA 7 FORCE YEM
KATKISI SUNUMU İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ !
Demir ALPAY,
İzmir Su Ürünleri Yetiştirici ve Üreticileri Birliği Genel Sekreteri
General Secretary of Izmir Aquaculture Breeders and Producers Union.

V. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayında Farmavet International Genel
Müdürü Dr. Ercan Petekkaya da AQUA 7 FORCE yem katkısının karideslerde
erken ölüm sendromuna karşı koruyucu etkileri hakkında konuşma yaptı.
Farmavet International Managing Director Dr.Ercan Petekkaya also talked about
the protective effects of AQUA 7 FORCE feed additives against early death
syndrome on shrimps at V. Fish Feed and Feed Technology Workshop.

AQUA 7 FORCE, TÜRKİYE’DEKİ BALIK BESLEME
UZMANLARINA GENEL MÜDÜRÜMÜZ
TARAFINDAN SUNULDU!
Balık ve karideslerin savunma sistemini geliştirmek için kendilerine özel etki
sunan AQUA 7 FORCE yem katkısının, içeriği, gözlem ve saha çalışmalarının
anlatıldığı etkileyici sunum katılımcılar tarafından ilgi ile karşılandı.
The impressive presentation of the AQUA 7 FORCE feed additive which was
talk about its content, observation and field work, a special effect for improving
the defense system of fish and shrimp, was interested by the participants.

26

FARMAVET INTERNATIONAL, su ürünleri yetiştiriciliğinde yıllardan
beri çalışmalar yapmaktadır. Mısır’da yetişen Tilapia balıklarında,
Türkiye’de yetişen Çipura ve Levrek’lerin beslenmesinde,Tayland
ve Vietnam’da karides ve alabalıklarda Farmavet ürünleri başarı ile
kullanılmaktadır. AQUA 7 FORCE özellikle Erken Ölüm Sendromu
ile büyük bir kriz yaşayan Tayland çiftliklerini bu krizden çıkartacak
faydayı göstermektedir.
FARMAVET INTERNATIONAL has been working in aquaculture for many
years. Tilapia grown in Egypt, in the feeding of sea bream and sea bass
that grow in Turkey, shrimp and trout grown in Thailand and Vietnam
are successfully used Farmavet products. AQUA 7 FORCE demonstrates
the benefit of removing Thailand's farms from this crisis, which has
experienced a major crisis with the Early Death Synd

AQUA 7 FORCE yem katkısının içeriğindeki tüm bileşenler balık ve karideslerin savunma
sistemini geliştirmek için kendilerine özel etki sunmaktadır. Bu aktif bileşenlerin kombinasyonu
bakteriyel büyümeyi engellemek için sinerjik bir etki oluşturur. AQUA 7 FORCE yem katkısının
etkinliği çok sayıda bilimsel çalışmayla desteklenmiştir.
All ingredients in the AQUA 7 FORCE have a special effect to improve the defense system of fish
and shrimps. The effectiveness of the AQUA 7 FORCE has been supported by many scientific
studies.
Tüm teknik kanıtlarla, balık ve karidesçiftliklerinde en iyi performansı ve yüksek bağışıklık
savunmasını garanti eder.
With all technical evidence, it guarantees the best performance and high immune defense in fish
and shrimp farms.
Kasetsart Üniversitesi’nde 2017 de yapılan bilimsel çalışmada AQUA 7 FORCE
kullanılan gruplardaki ölüm oranlarının azaldığı ve vibrio parahemolyticus
bakterisini baskıladığı ve WSSV Beyaz Benek Hastalığı Virüsü nü de baskıladığı
gösterilmiştir. Hepatopankreas görüntüleri, hasat dönemindeki miktar ve ağırlık
artışları AQUA 7 FORCE un doğal bir bağışıklık ve verim arttırıcı olduğunu
kanıtlamaktadır.
In a scientific study conducted at Kasetsart University in 2017, it was shown that
mortality rates decreased in groups using AQUA 7 FORCE and suppressed vibrio
parahemolyticus bacteria and suppressed WSSV White Spot Syndrome Virus.
Hepatopancreas images, the amount and weight increases in the harvesting
period proves that AQUA 7 FORCE is a natural immunity and yield enhancer.

Çalıştayda; dünya su ürünleri üretimi, su üretiminde öncü
ülkeler, İzmir bölgesinin üretim potansiyeli, bölgelere göre
su ürünleri yetiştiriciliği, yaygın yetiştirilen türler, Türkiye’nin
yıllara göre su ürünleri üretimi gibi konular hakkında çeşitli
sunumlarla katılımcılar bilgilendirildi.
Çeşitli fuar ve kongrelerde yer alan Farmavet Internatıonal
su ürünleri yetiştiriciliği alanındaki çalışmalarına başarı ile
devam edecektir.
The participants were informed with many topics of
presentations such as world aquaculture production,
leading countries in water production, production potential
of Izmir, aquaculture by region, commonly grown species,
Turkey's aquaculture production by year.
Farmavet International that located in various fairs and
congresses, will continue to work successfully in the field of
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5th NATIONAL HERD HEALTH
& MANAGEMENT CONGRESS
14-17 OCTOBER 2018
ANTALYA/TURKEY

Bu yıl beşincisi düzenlenen Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi
14-17 Ekim 2018 tarihinde Titanic Otel Deluxe Belek’te yapıldı. Bu
kongre diğerleri gibi uluslararası konuşmacıların yanı sıra ilk kez
yurt dışında serbest bildirilere de açık olduğundan 1.Uluslararası
Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi olarak da adlandırıldı.
The Herd Health and Management Congress, held for the fifth
time this year, was held between 14-17 October 2018 at Titanic
Hotel Deluxe Belek. This congress is also known as 1st International
Healt hand Management Congress because it is open to free
presentations abroad as well as international speakers like others.

Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli
kongre, fuar ve etkinliklere katılım
sağlayan Farmavet International,
5.Sürü Sağlığı ve Yönetimi
Kongresi’nde ise AltınSponsor
olarak yer aldı. Yıllardan beri
bilimi ve bilimsel aktiviteleri ve
etkinlikleri destekleyen FARMAVET
çalışmalarına devam edecek.
Farmavet International, which
participated in various congresses,
fairs and events in Turkey
and abroad, took part as the
GoldenSponsor in the 5th Herd
Healt hand Management Congress.
Since manmy years, FARMAVET has
been supporting science, scientific
activities and events.

Prof.Dr.HasanBatmaz, The President of Farm
Animal Veterinary Medicine Association, visited
Farmavet’s stand and took a photo witht he team

Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği Başkanı,
Prof. Dr. Hasan Batmaz, Farmavet standını ziyaret etti
ve ekip ile fotoğraf çektirdi.

Kongreye profesörler öğretim üyeleri veteriner
hekimler başta olmak üzere sektöre ilgili yurtiçinden
ve yurtdışından çok sayıda katılım sağlandı 4 gün
süren kongreye Altın Sponsor olarak katılan Farmavet
International kongre boyunca bir çok katılımcıyı
standında ağırladı.
A large number of participants from Turkey and abroad
participated in the congress, including professors,
lecturers and veterinarians. Farmave tInternational, which
participated in the 4 days congress as a GoldenSponsor,
hosted many participants at its booth during the congress.
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Farmavet International standı ve ürünleriyle ilgisini çektiği yabancı
katılımcıları, Genel Müdür Yardımcısı H.DenizPetekkaya tarafından deney ve
sunumlarla bilgilendirdi. Doğal ishal kesici özel ürün olan DURAFARM, etkisi
ve içeriği ile katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. FARMASACC, ASNIPOR,
BOVIFARM ürünlerinede ilgi büyüktü. İran, Gürcistan, İrlanda, Fransa,
Yunanistan’dan katılımcılar fuar alanını ziyaret ettiler.
Assistant General Manager Mr. H. Deniz Petekkaya informed the foreign
participants that were attracted by the stand and products of Farmavet
International with experiments and presantations. DURAFARM, which is
a special product for natural diarrhea, was welcomed by the participants
with its effect and content. Also there were interest on products suchas
FARMASACC, ASNIPOR, BOVIFARM. Some visitors from Georgia, Iran,
Greece, Ireland and France visited the exhibition are a duringthe congress.

Kongrede müşterileri ile karşılaşan Farmavet International, firma ve
ürünler ile ilgili olumlu geri dönüşler aldı. Yerli olarak yoluna devam,
her yıl biraz daha büyüyerek ülkeye yatırımlarını arttıran, kongredeki
altın gümüş platin sponsorlar arasında 100%yerli olan tek firma
olmanın haklı gururunu birkez daha bu kongredede yaşadı.
Farmavet International meet their customers at the congress and
received positive feed back about the company and its products.
Visitors found out that, among the largest sponsors(gold,silver…etc)
Farmavet International was the only Turkish company. The team was
happy to be a part of this event.

Prof. Dr. Armagan Hayırlı (on theleft) receiveshis Certificate of
Appreciation from Prof. Dr. Nurettin Gulsen (on theright)

Atatürk Üniversitesi, Hayvan Besleme ve Sürü Yönetimi
Uzmanı ve Farmavet International Bilimsel Çalışma
Grubu Ar-Ge Danışmanı Prof.Dr.Armağan Hayırlı,
kongrenin son günü‘’BirSürününMatematiği‘’ konulu
semineri ile katılımcıları bilgilendirdi. Oldukça dolu olan
salonda katılımcılar sorular sordu. Sunum sonrası Prof.
Dr.Nurettin Gülşen, Prof.Dr.Armağan Hayırlı’ya Teşekkür
Belgesinisundu.
Professor Dr.Armağan Hayirli, Atatürk University, Animal
Nutrition and Herd Management Specialist and FarmavetI
nternational Scientific Working Group
R & D Consultant, informed the participants with the
seminar named‘’Mathematics of a Dairy Herd’’ on the last
day of congress. The hall was full of participants. Many
questions have been asked. Finally Prof.Dr.Nurettin Gülşen
gave«Appreciation Certificate »to Prof.Armagan.

Kongrenin sonunda ise Farmavet International’a,
AltınSponsor olarak katılımından dolayı plaket verildi.
Plaketi Farmavet International adına Genel Müdür
Yardımcısı H.DenizPetekkaya aldı. Çeşitli fuar ve
kongrelerde yer alan Farmavet International sektörün
destekçisi olmaya devam
edecektir.
At the end of the congress, aplaque was presented
to Farmavet International for its participation as Gold
Sponsor. On behalf of Farmavet International, Assistant
General Manager H.DenizPetekkaya received the plaque.
Farmavet International will participate in various fairs
and congresses.
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9th INTERNATIONAL
FAIR FOR
AQUACULTURE
AND FISHERIES
18-20 OCTOBER
2018 IZMIR /TURKEY

Hayvan sağlığı ve beslemesindeki
uzmanlığınıyıllardır
balıkçılık
sektöründede
sürdüren
Farmavet
International , bu yıl dokuzuncusu
düzenlenen Future Fish Eurasia fuarına
katılım sağladı.
Farmavet International, which continues
its expertise in animal health and
nutrition for many years in the fishery
sector, has participated in the 9th
Annual Future Fish Eurasia Exhibition.

Future Fish Eurasia Fuarı, başta T.C. Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere, sektörün tüm dernek, birlik, kurum ve kuruluşlarının, lider firmalarının,
üniversitelerin katılımı ve desteği ile 18 Ekim Perşembe
günü ziyaretçilerine kapılarını açtı ve fuar 20 Ekim
Cumartesi gününe kadar devam etti. Farmavet International , 3 gün süren fuar boyunca birbirinden değerli
sektör temsilcilerini standında ağırladı.
Future Fish Eurasia Fair opened its doors to visitors on
Thursday, October 18th, with the participation and support of all associations, unions, institutions, organizations, leading companies and universities of the sector
and especially REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF
AGRICULTURE AND FORESTRY and the fair continued
until Saturday, October 20th. Farmavet International
welcomed valuable sector representatives in their
booth during the 3 days fair.
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İki yılda bir düzenlenen Future Fish Eurasia Fuarında
her yıl olduğu gibi Farmavet International standıyla
ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.Yerli ve milli tek yem
katkı firması olmanın haklı gururunu bir kez daha
yaşadı.
Farmavet International has attracted the attention
of its visitors with its stand as every year during the
Future Fish Eurasia Fair which is held every two years and It has once again enjoyed its rightful pride of
being the only domestic and national feed additive
company.
Farmavet International Genel Müdürü Dr. Ercan Petekkaya,
fuar sürecinde Kılıç Balık, Özpekler, Agromey gibi balıkçılığa
yön veren firmaların yetkilileriyle sektörün geleceğine yönelik
paylaşımlarda bulundu. Bununla birlikte Farmavet International’ın bilime verdiği önem gereği balıkçılık sektöründe
çalışmalarda bulunan üniversitelerin değerli akademisyenler
ile bir araya geldi.
General Manager of Farmavet International Dr.Ercan Petekkaya shared with the future of the sector with authorizeds of the
leading companies in fish and aquaculture business such as
Kılıç Balık, Özpekler Alabalık and Agromey. However, due to
the importance that Farmavet International gave to science,
also met with the valuable lecturers of the universities which
are working in the fisheries sector.

Türkiye’nin tek su ürünleri fuarı Future Fish Eurasia Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür
ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarında,su ürünleri işleme firmaları, ihracatçıları ve balık çiftliklerinin taze ve
işlenmiş su ürünleri sergilendi. Fuarda ayrıca su ürünleri işleme ve ambalaj makineleri, soğutma sistemleri buz makineleri , ilaç ve dezenfektanlar gibi su ürünleri sektörünün ihtiyaç duyduğu geniş bir ürün
yelpazesi de tanıtıldı. Çeşitli fuar ve kongrelerde yer alan Farmavet Internatıonal su ürünleri yetiştiriciliği
alanındaki çalışmalarına başarı ile devam edecektir.
Aquatic products processing firms, fresh and processed seafood exporters and fish farms participated at
Future Fish Eurasia International,Aquaculture Products Export & Processing,Aquaculture and Fisheries Technology Fair which is the only aquaculture exhibition of Turkey . The fair also introduced a wide range of
products needed for the aquaculture sector such as seafood processing and packaging machines, refrigeration systems, ice machines, pharmaceuticals and disinfectants.
Farmavet International which participates in various fairs and congresses, will continue to work successfully in the field of aquaculture.
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Bilim İnsanları,

Temiz Enerji İçin
Potansiyel Bir Yol Buldu

B

ilim insanları, petrol kumu (doğal bitümen)
ve petrol alanlarından hidrojen (H2)
çıkarmayı başardı. Bu da hidrojen ile
çalışan araçların şarj edilmesinde ve elektrik
üretiminde kullanılabilecek yeni ve temiz bir
kaynak anlamına geliyor.
Hidrojen, evrende en çok bulunan madde
olmasının yanı sıra önemli de bir enerji
kaynağıdır. Bu nedenle günümüzde hidrojen
yakıtı kullanan otomobiller, otobüsler ve
trenler üretiliyor. Bu hidrojenin üretilme
süreci ise var olan petrol kumu yataklarında
gerçekleştiriliyor. Aynı işlem süreci kullanılarak
petrol rezervlerinden de benzin yerine hidrojen
üretmek mümkün oluyor.
Hidrojen üretimindeki esas sorun hidrojeni
üretebilmek değil hidrojeni yeterince ucuza mal
edebilmek olmuştu. Kanadalı bilim insanları, bu
konuda büyük ilerleme kaydetmeyi sağlayan bir
keşfe imza attı.
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Venezuela ve Kanada’da bulunan hem aktif
hem de şu anda kullanım dışı olan petrol
yatakları, çok ciddi miktarda petrol barındırıyor.
Araştırmacılar, bu bölgeye oksijen basıldığında
bölgedeki sıcaklığın arttığını ve H2’leri serbest
bıraktığını ortaya çıkardı. Bu hidrojeni daha
sonra diğer gazlardan ayırmak ve filtrelemek
mümkün oluyor.
Çalışmayı ticarileştiren Proton Teknoloji CEO’su
Grant Strem, bu çalışma sayesinde karbon
salınımı yapmadan hidrojen elde edilebildiğini
söyledi. Böylece hidrojen yakıt fiyatları, benzin
fiyatlarının çok altına inecek. Elde edilen
hidrojenin %5’lik kısmıyla da oksijen üretim
tesisleri çalıştırılacak, böylece sistem tükettiği
oksijeni de yerine koymuş olacak.
Kaynak: https://www.webtekno.com/bilim-insanlari-temizenerji-icin-potansiyel-bir-yol-buldu-h74543.html
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ÖZET

Laminitis ve topallık entansif üretimde sıklıkla karşılaşılan ve hasarın şiddetine göre sürüden çıkarmaya neden olabilen problemlerdir. Refahın göstergelerinden olup hayvan
açısından ıstıraplı, işçiler açısından ise yorucu bir olgudur.
Oluşan ekonomik zararın ana nedeni sağaltım masraflarından ziyade süreç içinde laktasyon ve üreme parametrelerindeki azalmalardır. Laminitisin oluşmasında çok faktör rol
oynamaktadır: a) hayvan (ırk, yaş, ağırlık, fizyolojik dönem,
vb.), b) iklim (sıcaklık, nem, vb.), c) ahır yapısı ve imkânlar
(yoğunluk, yatak sayısı ve ebadı, yataklık-koridor- bekleme
alanlarının zemini, gübre sıyırıcı sistemi, vb.), d) besleme/
yemleme (kaba:kesif yem oranı, kuru madde içeriği, partikül
ebadı, danelerin işlenmesi, vb.) ve e) enfeksiyöz-metabolik
hastalıklar (şap, bovine viral diyare, metritis, ketozis, vb.).
Etkin kontrol programı hazırlayıp uygulayarak laminitisin insidansı düşürülebilir. Bunun için, hastalığın oluşma neden(ler)inin tanımlanması ve ortadan kaldırılması, sürü takibi ile
rutin ayak banyosu ve tırnak yontma uygulamaları gereklidir.
Hayvan refahının önemli göstergelerinden biri olan topallık (lameness) entansif sığır yetiştiriciliğinin en yaygın
ve tekrarlanan problemlerinden biridir. Sürü büyüklükleri
arttıkça insidansı daha da artan ve hayvan için ağır bir ıstırap, işletme çalışanları için ise ciddi bir sıkıntı kaynağıdır.
Süt ve döl verimlerinde ciddi düşmelere neden olmasının
yanı sıra, süreç içerisinde de yüksek sağaltım masrafı gerektirmesi, sütün imha edilmesine neden olması, işletmeye

ABSTRACT

Laminitis and lameness occurring at varying degree
of severity are frequent problems in intensive production
system and may result in culling. It is a welfare issue,
being painful for the animal and exhaustive for the
owner/employee. The cost associated with laminitis
arises mostly from its adverse effects on lactation and
reproduction efficiency as compared with its treatment.
Its etiology is multifactorial, which broadly includes: a)
animal (breed, age, weight, physiological status, etc.), b)
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ekstra iş yükü gerektirmesi, sürüden çıkarma nedeni olması
ve karkas değerini düşürmesi gibi unsurlar sebebiyle ciddi
ekonomik kayıplara neden olur. Topallık ve tırnak hastalıkları; başta hayvan refahına uygun olmayan altyapı, hayvana
ait özellikler, besleme hataları, çevresel faktörler ve diğer
enfeksiyozmetabolik hastalıklar nedeniyle ortaya çıkar. Sürü
problemi olarak değerlendirilir. Bu nedenle sürü yönetim
programında tırnak bakımı ve sağlığına ilişkin protokolleri
bulunmalıdır. Her hastalıkta olduğu gibi laminitis olgularında da nedenlerin ortadan kaldırılması, erken tanı ve doğru
sağaltım esastır.

SONUÇ

Refah göstergesi olarak da kabul edilen laminitis, laktasyon ve üreme performansını etkileyen oldukça masraflı bir
hastalıktır. Her şeyden önce sürü takibi yapılarak, oluşan laminitis olgularının insidansı ve oluşumlarında hangi faktörlerin neden olduğu belirlenmelidir. Hayvanın refahını olumsuz etkileyen yapısal faktörler düzeltilmeli, iklimsel faktörler
de dikkate alınarak, hayvanların fizyolojik dönemlerine göre
gruplandırılıp uygun rasyonlarla yemlenmesi gerekir. Sürü
yönetim uygulamalarına tırnak sağlığı bakımından korunma
(örneğin, tırnak yontma, ayak banyosu bulundurma, vb.) ve
sağaltım protokolleri de eklenerek titizlikle uygulanmalıdır.
Not: Bu yazı makaleden alınmıştır ve kısaltmadır.
Orijinal makaleye ulaşmak isterseniz lütfen bize yazınız.

climate (temperature, humidity, etc.), c) barn design and
facility (stocking density, stall number and dimension,
surfaces of stall, alley, and holding area, scrapper, etc.),
d) nutrition and feeding (forage:concentrate ratio, dry
matter content, particle size, grain processing, etc.), and
f) infectious and metabolic diseases (foot-and-mouth
disease, bovine viral diarrhea, metritis, ketosis, etc.).
Incidence of laminitis can be decreased by preparing
and enforcing effective prevention program. It is
imperative to identify and eliminate factor(s)
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