
Dünyadaki en önemli dört arı ırkından bir olan Kafkas 
arısının üreticileri dondurucu soğuğa rağmen arılarını 
açık alanda ve kar altındaki kovanlarda kışlatıyor. 
Amaçları arıların öncelikle hayatta kalmaları sonrasında 
ise daha sağlıklı ve güçlü olmaları… 

Soğuğa dayanıklılığı açısından Türkiye’de tek, dünyada 
ise en önemli dört ırktan biri olan Ardahan’daki Kafkas 
arısının dayanıklılığı, 2014 yılından bu yana yapılan 
uygulamalarla test edildi. Yapılan denemelerde, kışı 
kapalı mekânlarda geçiren arıların yüzde 40’ının nem, 
rutubet, ışık ve ses nedeniyle öldüğü ama kar altında 
bırakılan kovanlarda bu oranın sadece yüzde 2 olduğu 
anlaşıldı. İlk denemelerde arılarını açık alanda ve kar 
altında kışlatmaya temkinli yaklaşan birçok üretici, son 
yıllarda kış aylarında kovanlarını açık alanlarda, kar 
altına bırakmaya başladı ve sonuçlardan memnun.

Nevşehir’in Kavak beldesinde tüf kayaların içi oyularak yapılan doğal soğuk hava depoları, 
Akdeniz yöresinde yetiştirilen limonlara ev sahipliği yapıyor. Beldedeki yaklaşık 400 yer 
altı doğal soğuk hava depolarında her yıl ortalama 4 milyon sandık limon muhafaza 
edilerek, yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Kış ve yaz mevsimlerinde depo iç sıcaklığı 3 
ila 7 derece arasında değişirken, nem oranı ise yüzde 95 civarında seyrediyor.  Burada 
muhafaza edilen limonun sararması ve kabuğu incelerek doğal ortamda sulanması 
sağlanıyor. Limonun burada kalması verim oranını artırıyor.

Nevşehir gibi doğal gıda saklama depoları bulunan illerimiz için bu durum bir avantaj. 
Ancak gıdaların sürekli olarak belirli nem ve sıcaklık değerlerinde kalması ve güvenle 
saklanabilmesi ancak modern soğuk hava depoları ile mümkün olmaktadır.
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Geleceğimizi önemseyen değerli yol arkadaşlarımız, 

Yine yeni bir yılı heyecan ve umutla karşılıyoruz. Pandemiyi geride bıraktık ve daha güzel konulara konsantre olmaya başladık. 2022’de global gıda ticaretinin 

%6 büyümeyle 9 trilyon USD’ye ulaştığını öngörüyoruz. Üretilen gıdanın çok daha verimli değerlendirildiği, sağlıklı ve ekonomik gıdanın sofralarımızdan eksik 

olmadığı bir yıl olması dileğiyle… 

Keyifli okumalar…

CANTEK

E-XPRESS

KIŞI KAR ALTINDA 
GEÇİREN KAFKAS 
ARILARI GÜÇLENİYOR

%0 PESTİSİT
%100 SAĞLIK

GIDALARI 
UYUTUYORUZ

GAZİANTEP’TEKİ YENİ 
MEZBAHA PROJEMİZ

SON SÖZ

18 Ekim 2022 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Marketing Meetup 
etkinliğinde Farminova Bitki Fabrikaları markamızla katılımcıydık. 
Türkiye’nin en önemli markalarını ve pazarlama dünyasını bir araya 
getiren etkinliğe mor ve yeşil renklerini katmış olduk. Yönetim 
Kurulu Başkanımız Can Hakan Karaca, sürdürülebilirlik panelinde 
konuşmacıydı. 

Dünyanın her yerinde, her coğrafyada, 365 gün boyunca sağlıklı, 
lezzetli ve çevreci gıdalar yetiştirmemizi sağlayan Farminova projesi, 
sürdürülebilirlik konusunda farkındalığa sahip herkesten büyük 
ilgi gördü. Ayrıca fuaye alanındaki üretim dolabımız birçok kişinin 
geleceğin tarımı ile tanışmasını sağladı. İnovasyon, sürdürülebilirlik 
ve değer yaratan pazarlama ile yol almak bizim için büyük bir keyif. 

MARKETING MEETUP’DA 
FARMİNOVA RÜZGARI

Gaziantep / Türkiye’deki Star Et modern mezbaha projemizin 
kurulumunu tamamladık.  400 büyükbaş + 3.000 küçükbaş /shift 
kesim kapasiteli tesis, kırmızı eti en sağlıklı ve en lezzetli haliyle 
sofralarımızla buluşturacak.

T : +90 (242) 258 17 00 www.cantekgroup.commarketing@cantekgroup.com

Cantek ailesi olarak tüm dünyanın yeni yılını 
kutlarız. 2023 bizim yılımız olacak.

Daha fazla bilgi için tıklayın..

NEVŞEHİR’İN DOĞAL 
SOĞUK HAVA DEPOLARI

BENZERSİZ ENERJİ TASARRUFU

OCTOSENSE
Günümüzde 20 BG gücündeki bir soğutma makinesinin yatırım maliyeti yaklaşık 10.000 € 
iken, 1 yılda harcadığı enerji yaklaşık 100.000 kwları, yani 15.000 €’ları (1kw=0,15€’ya göre) 
bulmaktadır. Enerji maliyetlerinin girerek yükseldiği günümüzde, görüyoruz ki yıllık elektrik 
tüketimi, yatırım maliyetinden daha yukarıda. 

Cantek’in sektördeki en büyük farklarından biri bu durumun bilincinde olması ve 15 yıldan 
fazla süredir enerji tüketimi konusunda çok yoğun arge çalışması yapmasıdır. Kendi geliştirdiği 
akıllı ve öğrenen kontrolör sayesinde, soğuk depolarda kompresörü çok daha az çalıştırarak 
içerideki hava sıcaklığını istenilen seviyede tutmayı başarmaktadır. Soğuk odanın ihtiyacını 
anlayarak kompresörü çalıştırmaya gerek duymadan evaporatörlerde biriken soğutma 
potansiyelini kullanır.

Yıllardır yaptığımız gözlemlere ve analizlere göre müşterilerimiz soğuk depolarında çok daha 
az elektik faturası ödüyor, çok daha az defrost ile makine arızalarında büyük düşüş yaşıyorlar. 
Cantek teknolojisine güvenen ve ciddi oranlarda enerji tasarrufu yaparak dünyamıza ve 
kendilerine faydada bulunan tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz. 

Farminova tüm dünyada, tam kontrollü ortama 
sahip dikey çiftlikler üretmekte ve kurmaktadır. 
Bu çiftliklerde 365 gün boyunca sürekli, sağlıklı ve 
sürdürülebilir bitki hasadı yapmak mümkündür. 
Bitkilerin herhangi bir dış tehditten uzakta 
büyüdüğü, tamamen hijyenik ve dış dünyadan 
izole bir tesis hayal edin. Böcek yok, kimyasal 
kalıntı yok, iklim etkisi yok, insan yok... Kontrollü 
ortamlar her türlü zararlı etkiyi önlediğinden, 
dış tehditlerle savaşmaya gerek yok. Dolayısıyla 
pestisit kullanmaya gerek yok.

İnsanoğlu zinde kalmak için uyumaya ihtiyaç duyar. 
Meyvelerin de uzun süre taze kalabilmeleri için 
uyumaları gerekir. Kontrollü atmosfer sistemleri, 
meyvenin uykuya dalmasına izin vererek solunumu 
azaltır.

Sıcaklık, oksijen ve etilen oranını düşürerek besinleri 
uykuya yatırıyoruz. Böylece stres seviyelerini azaltarak 
beslenme kalitesini korumayı hedefliyoruz.

STANDART
SOĞUTMA

ATMOSFER 
KONTROLLÜ 
SOĞUTMA

ELMA 3 AY 12 AY

MUZ 2 GÜN 8 GÜN

ARMUT 3 AY 12-18 AY

KIVI 2 AY 6-9 AY

YABANMERSİNİ 1-2 HAFTA 6-12 HAFTA

NAR 2 AY 3-6 AY

2022’DE NELER YAPTIK?

Daha fazla bilgi için tıklayın..
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• Kenya, Moğolistan, Çekya, D. Kongo ve Sierra Leone’ye yapılan yeni
satışlarla 77 ülkeye ulaştık.

• Çalışan sayımızı 395’e çıkardık.

• Migros marketlerde Farminova İstiridye Mantarı satışına başladık.

• Podcast yayınlarımıza başladık.

• Üçüncü fabrikamızın inşaatına başladık.

• 17 fuarda katılımcı olduk.

• Müşterilerimiz için 3322 farklı proje hazırladık.

• 152 farklı içerik oluşturduk ve dünya ile paylaştık.

• Caretta carettaların denize ulaşmasını sağladık.

• 7 öğrenci grubunu ağırladık.

• Mobil mezbahamızı satışa sunduk

• 42 iş heyetini ve 200’den fazla iş insanını fabrikalarımızda ağırladık.

https://www.farminova.com/
https://www.cantekgroup.com.tr/Kirmizi-Et-Mezbaha-ve-Isleme-Tesisleri
https://www.farminova.com/
https://www.cantekgroup.com.tr/tr/3/atmosfer-kontrollu-soguk-hava-deposu
https://www.cantekgroup.com.tr/Enerji-Tasarrufu



