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Adana Ticaret Borsası Teamüllerinin 32. maddesi uyannca; 2a20l202l sezonunda
yağlık çiğitten ekspeller tesisierinden elde edilecek yağ randımanı, tali maddelerin oranları ve
fire oranlannı tespit etınek üzere Yağ-Kllspe İhtisas Komisyonu, 10.06.2020 tarihinde saat
15.00'de Adana Ticaret BÖrsası'nda toplandı.

Komisyonu[luzca ı,apıian değerlendirıneler sonucunda;
l00 kg. çiğit işlendiğinde ortalama Makine ile toplama (çiğit; fire oranı % 8-12, Elle
toplaınada fire oranı 9,o 25-35 oranında tespit edilmiştir.
Linter tesisi olmavan işletmelerin ürettik]eıi kUspe olanlffin % 26 proteinden aşağı
olduğu ve yem kanununda belirtilen standartlara uygun üretim _vapılmadığından dikkate
alırunadığı,
Ekspeller sisteıııvle 1ağ imalinde iağ randınran ve 1ire oranları; kullanılan pres
ııakinelerinin teknik özelliklennı,. üretim tekniğine, teknık bilgi birikimine, linter tesisinin
bulunup bulunmadığına. ışlenen çığidin ihtiva ettiği yağ oranına, çiğidin rutubet nispeti ve
ilıtiva ettiği yabançı madde ıniktarı ile çiğidin toplanması, depolanma ve stoklanması esnasında
rapılan yanlışlıktan dolavi kalitesinde me_vdana gelen bozulmalara göre değişik oranlarda
olabilmektedır.
Bu sezonda, Llimiz ve bölgeınizde yaşanan aşln sıcaklık, kutlli pamukta verim
düşükliığüne ve dolayısıyla da çiğitte yağ oranının azalmasına neden olmuştur. Bu ııedenle.
2ü2ül2a2l sezonu için aşağıdaki oranlar dikkate alınarak "vağlık çiğitten ekspeller tesislerinden
elde edilecek yağ randımanı, tali maddelerin oranları r,e fire oranları en az v9 en çok olarak
aşağı çıkarılınıştır.
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Yönetiırı Kuıuluınuzun 16.06.2020 tarih r,e 11l sar,ılı kararır la onar,lanınıştır.

