
MOBİL KONTEYNER MEZBAHA İLE 
HIZLI VE KOLAY YATIRIM

NARENCİYELER
NE KADAR SAKLANIR?

BİTKİ FABRİKALARI
İLE 365 GÜN 
ARALIKSIZ ÜRETİM

ANTALYA’DA ÇİLEK BU SENE 
HERKESİ SEVİNDİRECEK
Antalya’da geçtiğimiz yıl düşük rekolte yaparak üreticisini, 2 misli fiyat artışıyla da tüketicisini üzen 
çileğin, bu yılki verimliliği %50 ila %60 arasında artıyor. Geçen yıl fidelerin çoğunluğunun erkek 
cinsi çıkması nedeniyle rekoltesi azalan ve kilogram fiyatı 2 katına çıkan çilekten kazanç kaybeden 
üreticilerin, bu yıl hem rekolteden hem de fiyattan beklentisi iyi yönde. Tarımsal üretimde merkezi 
bir konuma sahip olan Antalya’da 13 bin dönümlük arazide çilek üretimi yapılmakta ve 45 bin 
tonluk da bir rekolte gerçekleşmektedir. Artan üretimle beraber çilek kilogram fiyatının 10 TL’yi 
geçmeyeceği beklenmektedir.

Farminova bitki fabrikaları ile tarıma doğallığı geri getiriyoruz. Bunun yanında yeşil teknolojiyle 
üretimi ve verimliliği hiç olmadığı kadar arttırıyoruz. Geliştirdiğimiz üretim sistemiyle, 7 gün 24 
saat kapalı alanda, hiçbir dış faktörden etkilenmeden, dilenilen yerde, dilenilen zamanda, tüm 
koşullarda tarım yapmanın önünü açıyoruz. Geleneksel tarımın aksine çevreyi kirletmeyen, 
sağlıklı ve devamlı bir tarımsal üretim sağlıyoruz. Bunu yaparken minimum su kullanımı ile 
mükemmel kalitede ürünler elde ediyoruz. Tohum mucizesinin hakkını veriyoruz. Tarımda 4. 
evre olan Tarım 4.0’a geçiyoruz.

- Tarım arazileri küçülüyor.
- Nüfusumuz artıyor.

- Kimyasal kalıntılar sağlığımızı bozuyor.
- Su kaynaklarımız azalıyor.

- Tarım başlı başına bir kültür. Herkes
tarımsal üretim yapamıyor.
- İklimle uğraşmak her geçen gün zorlaşıyor.

2050 YILINDA DÜNYA 
NÜFUSU 10 MİLYAR 
OLACAK!
Dünya nüfusu hızla artmaya devam ediyor. Her yıl yaklaşık 84 milyon 
artan dünya nüfusu bazı tahminlere göre 2050 yılında yaklaşık 10 
milyar, içinde bulunduğumuz yüzyıl sonunda ise 11,2 milyar olacak. 

2050 YILINDA 10 MİLYAR İNSAN NASIL BESLENECEK?
Bu kadar insanı beslemek rekor düzeyde gıda üretimi gerektirecek. 2050 yılında artan gıda ihtiyacını 
karşılayabilmek için bugünkü üretimimizi yaklaşık 2 kat arttırmamız gerekecek.

PEKİ GIDA ÜRETEREK BU SORUNU ÇÖZEBİLECEK MİYİZ? 
Elbette ki sadece üretmek de yetmiyor. Dünyada üretilen gıdaların %80’i ne yazık ki kötü koşullarda saklanıyor 
ve ürünlerin birçoğu ne yazık ki daha tüketiciye ulaşamadan heba oluyor. Gıdayı çevreye uyumlu ve verimli bir 
şekilde üretip üretilen ürünlerimizi en mükemmel teknoloji ile depolamalıyız. 

Gıda üretmek edinilen bilgi ve teknolojiler sayesinde daha kolay bir hale geldi. Ancak üretilen gıdayı iyi bir 
şekilde saklamak büyük bir sorun. Gıdaları saklamanın en eski yolu olan soğutarak veya dondurarak saklamak 
hala en sağlıklı ve en yaygın metod. Tüm bu gerçeklerin bilincinde olan CANTEK gıdaların en uygun şekilde 
saklanabilmesini hedefler. Cantek akıllı algoritması sayesinde %71’e kadar enerji tasarrufu yapan kontrolörler 
üreterek gelecekte dünyamızın gıda ihtiyacı için önemli adımlar atmanın yanı sıra gıda kadar önemli olan enerjiyi 
de doğru kullanır. 
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ELMANIN BAŞKENTİ’NDE 
REKOR HASAT!

Türkiye’nin en önemli elma üretim merkezlerinden olan Isparta’da yaklaşık 50 
gün süren elma hasadı Aralık ayında tamamlandı. Bahçelerden özenle toplanan 
elmalar, soğuk hava depolarına yerleştirildi. Geçen yıl fiyatların düşük olduğundan 
bahseden Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk,  ‘’bu yıl 700 bin 
ton elma ürettik. Şu an hepsi soğuk hava depolarında hazır bekliyor. 
Elmalarımız büyük şehirlerimiz başta olmak üzere dış ülkelere ihraç edilecek’’ 
dedi.

SAĞLIKLI FUTBOLCULAR 
İÇİN SOĞUK ODA ÇÖZÜMÜ

Galatasaray, başta Radamel Falcao’nun yaşadığı sakatlık olmak üzere, benzer 
problemlerin daha hızlı giderilmesi için teknolojik bir adım attı. Sarı-Kırmızılılar, 
yorgun adalelerin çabuk bir şekilde toparlanmasını sağlayan soğuk oda (lifecube) 
sistemini Florya’ya kurdu. 

Fiyatı 60 bin ila 200 bin dolar arasında değişen sistem, sağladığı -85 derece 
soğukluk sayesinde performansa da artı katkı sağlıyor. Geçmişteki azotlu 
makinaların aksine, bu yeni teknolojide sporcular tüm vücutlarıyla makinaya 
girip, soğuk havayı ciğerlerine çekiyor. 3 dakikalık seans, sporcunun çok çabuk 
toparlanmasını sağlıyor. Falcao’nun transfer olurken özel olarak istediği soğuk 
oda ile tüm futbolcular bu teknolojiden yararlanmış olacak.

Gıda güvencesi için üretimi yapılan her gıdaya ayrı depo yapılması 
gerektiği gibi şehrin gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere saklanan 
gıdaların dağıtımının yapılacağı merkezi şehir depolarına da ihtiyaç 
vardır. Sebzeden meyveye, peynirden dondurmaya; ete, balığa ve 
tavuğa kadar her türlü gıdanın depolanabileceği şehir depoları 
şehrin buzdolapları gibidir. Gıdaların sürekli bulunur olmalarını, 
hijyenik ve ekonomik olarak sofraya gelmelerini bu fonksiyondaki 
gıda depoları sağlar. Dolayısıyla gıda güvencesinin en önemli 
unsurudur. Ayrıca merkezi yönetimler ve büyük işletmeler için 
önemli gelir kapısı olurlar. Cantek’in tasarlayıp, inşaat dâhil anahtar 
teslim olarak kurulumunu yaptığı şehir deposu projeleri, birçok 
bölgenin gelişmesinde ve ciddi kazançlar elde etmesinde önemli 
rol oynamıştır.

Gıda güvencesi nedir? 

Narenciye çeşitlerinin yaklaşık 20 milyon yıllık bir geçmişe sahip olduğu 
tahmin edilmektedir.

Hasadı yapılan narenciyeler hızla depoya taşınmalı ve ön soğutma 
işleminden geçirilmelidir. Her narenciye için ayrı saklama koşulları 
bulunmaktadır. Muhafaza altına alınacak turunçgiller için % 85 ve % 90 
arasında ürüne uygun bağıl nem ortamı oluşturmalıdır. Mandalina 3-4 ˚C 
sıcaklıkta 3-4 ay arası muhafaza edilebiliyorken, portakal 4-6 ˚C’de 5-6 
ay arası bekletilebilmektedir. Greyfurt 8-10 ˚C’de 5-7 ay, limon ise 10-12 
˚C’de 7-9 ay arasında, standart atmosfer şartlarındaki soğuk depolarda 
muhafaza edebilmektedir. Atmosfer kontrollü sistemler; elma, armut gibi 
meyvelerde yarattığı olağanüstü etkiyi turunçgillerde göstermese de her 
çeşit için ortalama bir ayı aşkın ek süre sağlamaktadır.

GROWTECH FUARI'NDA 
CANTEK, TOPLUMU 
BİLİNÇLENDİRMEYE 
DEVAM ETTİ.
27-30 Kasım 2019 tarihlerinde 19. kez gerçekleşen Growtech; 
Tohumculuk, Sera & Sulama Teknolojileri, Bitki Besleme & Koruma ve 
Hayvancılık bölümleriyle tarım sektörünü bir araya getirdi.

Ev sahibi kimliğiyle katılımcı olarak yer aldığı fuarda Cantek, gıda 
saklama ve işlemenin getirilerini anlattı. Gıdayı doğru 
değerlendirmenin ve gıdadan para kazanmanın en etkili yolları 
hakkında fuar ziyaretçilerini  bilinçlendirdi.
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Et teknolojileri alanında CANTEK’ in yenilikçi 
çözümü sayesinde mezbaha kurmak artık çok 
kolay. Düşük yatırım maliyetiyle modern ve 
hijyenik, hazır paket kesimhanelere hızlıca ve 
dilediğiniz yerde sahip olabilirsiniz.

TÜM DÜNYAYI 
KUCAKLIYORUZ!
2019’un son çeyreğinde, dijital pazarlama alanındaki yenilikçi iletişim 
çalışmalarının yanında Cantek, yurtiçi ve yurtdışı birçok fuar ve etkinlik 
katılımı gerçekleştirdi. Böylelikle daha çok kişiye fayda sağlamak için 
çabaladı, marka bilinirliğini güçlendirdi. 63 farklı ülkeden 700’den fazla yeni 
ihtiyaç sahibiyle direkt iletişim sağladı. 2020’de de üretici ve tüketicinin 
beraber kazanacağı daha iyi bir dünya için sesini duyurmaya ve projeler 
sunmaya devam edecek.

Sayı 01  / Ocak 2020

Gıda güvencesi ortak paydasında birleşmiş değerli yol arkadaşlarımız,

Sizleri Cantek ailesindeki ve sektörümüzdeki önemli gelişmelerden haberdar etmek için bir bülten hazırlamaya karar verdik. Bundan böyle her çeyreğin sonunda 
sizlerle buluşturacağımız bültenin adını Cantek Express koyduk. İlk sayımızda, geride bıraktığımız 2019’un son çeyreğini kaleme aldık. Bu dönemde yine 
alışkın olduğumuz şeyi yaptık. Tüm insanlığın ekonomik, sağlıklı, sürdürülebilir ve çeşitli gıdaya ulaşabilmesi için birçok gıda altyapısı projesi geliştirdik. Gıda 
saklama ve işleme tesisleri ürettik ve kurduk. 60’tan fazla ülkeye dokunduk. Toplumları bilinçlendirdik. Üretilen gıdaların dünyanın öteki ucuna ilk günkü 
tazeliğiyle ve en verimli haliyle gelmesini sağladık.

Daha iyi bir dünya için çalışırken, bu serüvene sizlerin de katılmasını istiyoruz. Keyifli okumalar…

T : +90 (242) 258 17 00

CANTEK

E-XPRESS

www.cantekgroup.commarketing@cantekgroup.com
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Bizler, yaptığımız tüm çalışmalarda, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasını ve tüm coğrafyaların kendi 
öz kaynaklarından en iyi şekilde yararlanarak zenginliğe ulaşmasını hedefliyoruz .

Görüşmek üzere…

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın..

www.cantekgroup.com
https://youtu.be/8N32zDvwMsw
https://www.cantekgroup.com/Mobil-Konteyner-Mezbaha
https://youtu.be/sV0h6D2UlNo
https://youtu.be/_o-Lcr03SUM
https://youtu.be/bjcB0o3zlms
https://www.cantekgroup.com/Gida-Guvencesi
https://youtu.be/gSast4pqzaE



