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Çeşide, olgunluğa bağlıdır ve farklı O2/CO2 yüzde 
kombinasyonları, farklı sıcaklıklar ve farklı 
depolama süresi kullanılmaktadır.

Kontrollü Atmosfer

postharvestproject postharvestp postharvestproject

www.postharvestproject.com

Katlanır Kasalar

Karton Kutu

Ahşap Sandık Kutu

İstiflenebilir paletler



“Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları 
Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar” Projesi 
Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu 
tarafından desteklenmekte olup Bursa Gıda ve Yem 
K o n t r o l  M e r k e z  A r a ş t ı r m a  E n s t i t ü s ü 
koordinatörlüğünde, 4 ülkeden 7 ortak ile 
yürütülmektedir.

NAKLİYE

Taze ürünler biyolojik ve çevresel koşullardan ciddi 
şekilde etkilenirler.

MEYVELERİN TAŞINMA VE DEPOLANMASINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Hasat ve tüketim periyodu arasında uygun 
sıcaklığın koruması önemlidir.

Meyve ve sebzelerin oksijen tüketerek 
karbondioksit, su, etilen ve değişken fakat büyük 
m i k t a r l a r d a  ı s ı  a ç ı ğ a  ç ı k a r m a s ı y l a 
sonuçlanmaktadır.

Solunum:

Sıcaklık:

Terleme, meyve ya da sebze ağacından ya da 
b i t k i s i n d e n  k o p a r ı l d ı ğ ı n d a  o l u ş a n 
buharlaşma yoluyla su kaybına verilen addır.  
Depodaki yüksek sıcaklık, düşük nem ve 
üründeki yaralanmalar su kaybını önemli 
ölçüde artırabilir.

Terleme ve Su Kaybı:

1-

2-

Meyvelerde morarma, yaralanma, aşınma, 
kesilme veya delinme gibi mekanik yaralanmalar 
olabilmektedir.

Mekanik Hasar:

 Depolama sırasında taze ürünlerin çürümesine 
çoğunlukla mekanik yaralanmalar neden 
olmaktadır. Enfeksiyon, bakteri ve mantarlar 
olmak üzere çeşitli organizmalar tarafından 
tetiklenmektedir.

  Depoda Çürüme

Mekanik hasarı, yanlış sıcaklık uygulamasının 
sonuçlarını,  lekelenmeyi ve gıda kaynaklı 
patojenlerin neden olduğu kontaminasyonu en aza 
indirmek için, taze ürünler nakliye sırasında uygun 
şekilde korunmalıdır.

Taze meyve ve sebzeler için nakliye yönteminin 
seç imi  uzakl ık ,  süre ,  ürünün değeri  ve 
bozulabilirliğine göre belirlenmektedir.

Nakliye Sırasında Ürün Kalitesini
Etkileyen Faktörler

Nakliye Uygulamaları

Yükleme işlemine başlamadan önce kamyonları 
veya nakliye kartonlarını temizlik açısından 
kontrol ediniz (koku, kir, döküntü) 

Nakliye araçlarını temiz tutun! 

 Uygun sıcaklığı muhafaza edin!

Ürünleri kamyonlara veya taşıma kartonlarına 
hasarı minimuma indirecek şekilde yükleyin!

DEPOLAMA

Taze ürünlere uygulandığı haliyle “depolama” terimi, 
taze meyve ve sebzelerin kontrollü koşullar altında 
tutulması anlamına gelmektedir.

Sebzelerin depolanması gerekiyorsa, yüksek kaliteli 
ürünlerle başlamak önemlidir. Ürün partileri hasar 
görmüş veya hastalıklı numuneler içermemelidir ve 
konteynerler iyi havalandırılmalı ve istiflenmeye 
dayanacak kadar güçlü olmalıdır. Genel olarak, 
uygun depolama uygulamaları arasında sıcaklık ve 
bağıl nem kontrolü, hava sirkülasyonu ve yeterli 
havalandırma için konteynerler arasındaki boşluğun 
korunması ve uyuşmaz ürün karışımlarından 
kaçınılması yer almaktadır.
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