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Gıda maddeler� �çer�s�nde taze meyve ve 
sebzeler en yüksek kayıp oranına sah�pt�r
Taze ürün kayıplarının başlıca nedenler� 
hasatta aşırı ş�ddet uygulanması, uygun 
olmayan ambalajlama, nakl�ye şekl�, soğuk 
z�nc�r eks�kl�ğ� ve h�jyen�k olmayan saklama 
koşullarıdır
Ambalajlama, hasat sonrası kayıpların azal-
tılmasında öneml� b�r rol oynar.
Uygun ambalaj malzemeler�n�n kullanılması, 
ürünü mekan�k hasarlardan korur.
Taze ürünler �ç�n yeterl� koruma sağlamayan 
geleneksel ambalaj malzemeler� yer�ne 
dayanıklı kaplar terc�h ed�lmel�d�r.
Modern paketleme evler�n�n sayısı artırılma-
lıdır.
Taze meyve ve sebzeler�n kısa olan raf 
ömrünü uzatmak �ç�n gel�şm�ş ambalajlama 
s�stemler� kullanılmalıdır.

Ambalajlı ürünler�n raf ömrü, �y� tasarlanmış 
Mod�f�ye Atmosfer Paketleme (MAP) kullanıl-
dığında %50–200 oranında uzatılab�l�r
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Taze ürün MAP �le 
raf ömrü 

Doğal 
ortamda 
raf ömrü 

K�raz  
30-40 gün 7-14 gün 

İnc�r     
 28 gün   < 14 gün 

Üzüm  
 7 gün  4 gün 

Domates  
 60 gün  30 gün 
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Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa 
Kom�syonu tarafından desteklenen POSTHAR-
VEST projes� Bursa Gıda ve Yem Kontrol 
Merkez Araştırma Enst�tüsü tarafından koord�ne 
ed�lmekte olup, dört ülkeden yed� ortak �le b�rl�k-
te yürütülmekted�r. 

POSTHARVEST PROJESİNİN AMACI
Proje; seç�len bahçec�l�k ürünler�n�n kal�te, 
emn�yet ve pazarlanab�l�rl�ğ�n� arttırmak �ç�n 
hasat sonrası sektörlerde (gıda tedar�k z�nc�r�) 
meslek� eğ�t�m gereks�n�mler�n� karşılayan b�r 
eğ�t�m paket� gel�şt�rerek hasat sonrası kayıpları 
azaltmayı amaçlamaktadır

B�rleşm�ş M�lletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
2016 ver�ler�ne göre dünya genel�nde 1,07 
m�lyar ton taze sebze üret�lm�şt�r. Bu değer taze 
meyve üret�m� �ç�n 865 m�lyon tondur. Taze 
meyve ve sebzeler�n raf ömrü normal ortam 
koşullarında b�rkaç saat �la b�rkaç hafta �le sınır-
lıdır. Taze meyve ve sebzeler�n hasat sonrası 
kayıpları gel�şm�ş ve gel�şmekte olan ülkeler 
arasında farklılık arz etmekted�r ve sırasıyla 
tahm�n� rakamlar % 5-35 ve % 20-50 olarak 
rapor ed�lm�şt�r
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Meyveler�n ve sebzeler�n yet�şt�r�c�den tüket�c�ye 
ulaşıncaya kadar yolculukları sırasında b�r d�z� 
faktör (�şleme, depolama ve dağıtım koşulları) 
bu bozulma reaks�yonları üzer�nde rol oynamak-
tadır. Bozulmaya neden olan bu faktörler kontrol 
altına alınmazsa hasat sonrası büyük kayıplar 
oluşab�lmekted�r. Taze sebze ve meyvelerde 
hasat sonrası meydana gelen değ�ş�kl�kler her 
ne kadar durdurulamazsa da depolama sırasın-
da düşük sıcaklık, nem kontrolü, uygun paketle-
me ve nakl�ye g�b� bazı önlemler �le en aza �nd�r-
geneb�l�r. Bu nedenle ambalajlama, taze meyve 
ve sebzeler�n hasat sonrası kaybını azaltmak 
�ç�n en öneml� çözümlerden b�r�s� olarak kabul 
ed�lmekted�r

Taze meyve ve sebze sektöründe hasat sonrası 
kayıpların azaltılmasında ambalajlama üzer�ne 
aşağıdak� konuların d�kkate alınması etk�l� 
olacaktır:

Devlet desteğ� �le paketleme evler�n�n sayısı-
nın artırılması ve ver�ml� çalışmalarının 
sağlanması.
Çevre dostu düşük mal�yetl� ambalaj malze-
meler�n�n gel�şt�r�lmes�
Tüket�c� alışkanlıklarının paketlenm�ş ürünle-
r� satın alma yönünde değ�şmes�
Ambalajlama �le hasat sonrası kayıpların 
azaltılması arasındak� �l�şk�n�n tüket�c�ye açık 
b�r şek�lde anlatılması.
Ambalajlamanın olumlu etk�ler�n� gösteren 
eğ�t�m materyaller�n�n sayısının artırılması ve 
taze meyve ve sebze sektörünün aktörler� �le 
paylaşılması
Taze meyve ve sebzeler�n ambalajlanması 
�le �lg�l� makaleler�n er�ş�leb�l�rl�ğ�n�n arttırıl-
ması
.


