
Bölüm 7
Hasat Sonras› ‹fllemler ve

Pazarlama
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Çal›flman›n bu bölümüne kadar genelde altyap› ve üretim ile ilgili konular ele al›nm›fl ve
üreticinin yat›r›m aflamas›nda önem vermesi gereken hususlar dile getirilmifltir. Burada
unutulmamas› gereken husus modern sera iflletmecili¤inin sadece sera yat›r›m› ve üretimden
ibaret olmad›¤›, hasattan sonraki ifllemlerin ve pazarlaman›n da iflletmenin karl›l›¤› ve baflar›s›
aç›s›ndan en az üretim kademesi kadar önem tafl›d›¤› bilinmelidir.

Serada üretilen sebze veya kesme çiçek, genelde raf veya vazo ömürleri s›n›rl› olan ve
uygun paketleme ve depolama koflullar› sa¤lanmad›¤› taktirde kolay bozulan ürünlerdir. ‹flte
bu nedenle yetifltirilen ürüne katma de¤er kazand›ran boylama, paketleme ve depolama
yat›r›mlar›n›n iflletmenin kapasitesi ve yetifltirdi¤i ürünün kalite düzeyi ile uyumlu olmas› gerekir.

7. HASAT SONRASI ‹fiLEMLER VE PAZARLAMA

‹ç piyasaya yönelik sebzede hasattan tüketiciye ulafl›ncaya kadarki klasik zincirde koflullar›n
elveriflsizli¤i nedeni  ile oluflan fireler % 25’e kadar ç›kmaktad›r. Firelerin bu denli yüksekli¤i
hasat sonras› sürecin ne denli ›slaha ve modernleflmeye ihtiyaç gösterdi¤ini ortaya koymaktad›r.

7.1. SEBZEDE PAKETLEME, DEPOLAMA VE SO⁄UK Z‹NC‹R

Bu sürenin mümkün oldu¤unca k›sa tutulmas› gereklidir.
• Hasat aflamas›nda ürün olgunlu¤u pazar›n talepleri ve mesafesi ile uyumlu olmal›d›r.

H›zl› olgunlaflan ürünler, e¤er tüketiciye ulaflana kadar geçen süre uzun ise, raf olgunlu¤undan
daha önceki, hasat olgunlu¤u olarak tan›mlanan bir safhada hasat edilmelidir,

• Hasad›n mümkün oldu¤u kadar günün serin saatlerinde yap›lmas› önemlidir. Ürünün
hasat an›ndaki kendi s›cakl›¤›n›n en k›sa sürede depo s›cakl›¤› düzeyine getirilmesi  ürünün
raf ömrünü uzatan ve tazeli¤ini koruyan çok önemli bir faktördür,

• Hasat aflamas›nda kullan›lan kaplar›n zedelenmeye meydan vermeyecek ve hijyen
aç›s›ndan kolay temizlenen özellikte olmas› gerekir.

7.1.1. HASATTAN DEPOLAMAYA KADAR OLAN SÜREÇ

Konuyu hasattan itibaren inceleyecek olursak:

Resim: Hasat sonras› ürünün
seradan yüklenmesi

Resim: Hasat sonras› ürün tafl›mas› için
kullan›fll› ve yeteri büyüklükte
bir sera girifli
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• Modern seralarda hasat ile depolama aras›ndaki süreyi k›saltmak ve hasat ifllemini
mekanize etmek için s›ra aras›nda ›s›tma borular›n›n ray olarak kullan›ld›¤› tafl›ma yöntemlerine
yayg›n olarak yer verilmektedir.

• So¤uk depolar mümkün oldu¤u kadar makine ve forklift ile istiflemeye imkan tan›mal› ve
ürün arzulanan s›cakl›¤a kolayca getirilebilmelidir.

Resim 1
Hasat aflamas›nda
kullan›lan kaplar

Resim 2:
Sera giriflinin
araç kullan›m›na uygunlu¤u

Resim 3:
Hasat iflleminde ›s›tma
borular›n›n ray olarak kullan›m›

Resim 1 Resim 2

Resim 3
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Ürün cinslerine göre optimum depolama s›cakl›klar› yukar›daki tabloda verilmifltir.
Depolama süresi, çeflit, bölge, hasatta özen, fungusit kullan›m› v.b. koflullara ba¤l› olarak
de¤iflebilir.

• Depo kapasitesini belirlerken maksimum hasad dönemindeki 3 günlük ürünü
depolayabilecek hacim baz al›nabilir. 30,000 m2 üzerinde sera büyüklü¤üne sahip iflletmelerde
tüm depolama ihtiyac›n› karfl›layacak tek bir depo yapma yerine bir küçük birde büyük depo
yap›lmas› daha uygundur. Daha büyük iflletmelerde ise, sezona ba¤l› olarak art›p azalan ürün
miktar›na cevap verebilmek, hem de tasnif ve paketleme yap›lmam›fl ürünü ayr› bir depoya
alma imkan›na kavuflmak için depo
say›s›n›n fazla olmas› iflletmeye
esneklik sa¤lar.

• Ayr›ca etilen gaz› salg›layan
ürünlerle etilenden zarar gören
ürünler ayn› depoda muhafaza
edilmemelidir. Sebze türlerinin
etilene duyarl›l›¤› fiekil 18’de
verilmifltir.

fiekil 18: Baz› sebze ve meyve türlerinin depolama koflullar›

ÜRÜN N‹SB‹ NEM
(%)

DEPO
SICAKLI⁄I

(˚C)

DEPO
SÜRES‹

Biber, Dolma

Biber, Sivri

H›yar

Patl›can

Kabak (K›fll›k)

Domates

Yeflil olgun

Pembe Olgun

K›rm›z› Olgun

Kavun

Karpuz

Marul (Y.Salata)

Duyarl›

Duyarl›

Duyarl›

Duyarl›

Duyarl›

Üretir

Üretir

Üretir

Üretir

Duyarl›

Duyarl›

Duyarl›

90-95

90-95

90-95

90-95

60-70

85-90

85-90

85

85-90

85-90

95

8˚ C ~ 10˚ C

4˚ C ~ 5˚ C

10˚ C ~ 13˚ C

10˚ C ~ 13˚ C

10˚ C ~ 13˚ C

12˚ C ~ 15˚ C

7˚ C ~ 10˚ C

2˚ C ~ 5˚ C

5˚ C ~ 10˚ C

5˚ C ~ 10˚ C

0˚ C

2 - 3 Hafta

2  Hafta

10 - 14 Gün

1 - 2  Hafta

2 - 4 Ay

3 Hafta

10 Gün

5 - 6 Gün

1 - 2  Ay

2 - 3 Hafta

2 - 3 Hafta

ET‹LEN

Resim:
So¤uk hava
deposunda

paletlenmifl ürünler
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So¤uk zincirin k›r›lmamas› için depoya
al›nm›fl olan ürünlerin depolama s›cakl›¤›na
yak›n s›cakl›¤a sahip olan bir ortamda tasnif
ve paketlemesi yap›lmal›d›r. Bunun için
paketleme holünün çat›s› sandviç panelle
kaplanm›fl olmal›, afl›r› s›cak dönemlerde e¤er
hol s›cakl›¤› düflürülemiyor ise tasnif ve
paketleme so¤uk depo içinde yap›lmal›d›r.

Orta ve büyük boy iflletmelerde renk, boy
veya a¤›rl›k ayr›m› yapan tasnif makinalar›
kullan›lmaktad›r. Bunlar›n iflletme kapasitesine
uygun basit veya çok fonksiyonlu tipleri
mevcuttur. Bu tür makinalar› pazarlayan
firmalar kitap ekinde yer almaktad›r.

Paketlemede kullan›lan kaplar›n seçiminde
tafl›ma flekli ve tüketici talebi belirleyici
olmaktad›r. Bu nedenle :

• Europalet kullan›ld›¤› takdirde seçilen
karton kutu / kasa, palet boyutlar› ile uyumlu
olmal› ve paletten taflmamal›d›r. Karton kutu
kullan›lmas› halinde ülkemizde karton sanayinin
geliflmifl olmas› nedeni ile boyut, dayan›kl›l›k
ve albeni aç›s›ndan zengin alternatif vard›r.
Karton kutular›n z›mba yerine kaynak ile
yap›flt›r›lmas› giderek yayg›nlaflmaktad›r.
Karton kutu imal eden firmalar büyük üretim
iflletmelerine bu yap›flt›rma makinalar›n› bir
servis olarak ücrets iz vermektedir .

• Son y›llarda kullan›mdan sonra aç›l›p
kat lanabi len plast ik  kasalar  sebze
paketlemesinde de giderek yayg›nlaflmaktad›r.
 Gitti¤i noktada boflalt›ld›ktan sonra yeniden
dolafl›ma al›nan bu kasalar› kira karfl›l›¤› tedarik
etmekte mümkündür.

7.1.2. TASN‹F VE PAKETLEME

Resim:
Ürünün depoda ifllenmesi

Resim:
Ürünün seradan tafl›nmas›

Resim:
Ürünün sevke haz›rlanmas›

Resim:
Katlanabilir plastik kasalar
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fiekil 19: Örtü alt› yetifltiricili¤inde baz› türlere ait boy - renk standartlar› ve toleranslar

Ürün
Tan›m› Standart Ölçüler (mm) Standart

Gramaj
Standart
Renkler Toleranslar

DOMATES

Yuvarlak - Dilimli
(çap)

Uzun
(çap)

K›rm›z›
Pembe
Turuncu
Yeflil

Sar›
K›rm›z›
Yeflil

Turuncu

Siyah

Yeflil
Koyu Yeflil

Yeflil

Yeflil

Sar›-Yeflil

Yeflil

5 mm çap›nda

yeflil renk fark›

olabilir.

B‹BER
Sivri
Çarli
Dolma
Kapya
M. Çarli
M. Dolma

Kaliforniya

Yeflil Kapya

PATLICAN

KABAK

HIYAR

FASULYE

KAVUN

100 + (uzunluk)

40 + (en genifl tip)

Uzun 40 + (çap)
Toparlak 70 + (çap)

40 + (çap)

50 + (çap)

50 + (çap)

10 + (çap)
30 + (çap)
40 + (çap)
40 + (çap)
50 + (çap)

Yeflil

Sar›

Yeflil

K›rm›z›

Sar›

Sar›

Dolma, Macar Biberi

ve Kaliforniya tipi ayn›

ambalaj içinde boy

fark› ±10 mm’dir.

10 mm’lik kabuk

zedelenmesi, 3 mm

çap›nda kuru kabuk

lekesi, 10 mm çap›nda

renk fark› ve dolma ve

kaliforniya çeflitleri

hariç di¤er biberlerde

%40 e¤rilik olabilir.

Ayn› ambalaj içinde boy

fark›  ±10 mm’dir.

15 mm hafif kapanm›fl

çatlak, 20 mm çap›nda

renk fark›, % 20 e¤rilik

olabilir.

%20 e¤irilik, 5 mm

çap›nda renk fark›

olabilir.

Ayn› ambalaj içinde
boy fark› kavun için
± 200 gr.’d›r. 20 mm
çap›nda kuru kabuk
lekesi, 20 mm çap›nda
renk fark› olabilir.

Ayn› ambalaj içinde

boy fark› ± 10 mm.’dir.

10 mm’lik kabuk yüzeyinde
zedelenme, 10 mm çap›nda
renk fark›, % 10 e¤rilik
olabilir

35 - 40

40 - 47

Küçük

38 - 35 - 32

Viyol

47- 57

57 - 67

Orta

30

Viyol

67 - 77

77 +

‹ri

28 - 25

Viyol

30 - 35

35 - 40

40 - 47

47 - 57

57 +

100 - 300

300 - 500

500 +

Ayn› ambalaj içinde

boy fark› ±20 gr.’d›r.

%10 e¤rilik, 10 mm

çap›nda renk fark›,

5 mm yüzeysel kabuk

zedelenmesi olabilir.

100 +

1000 - 2000

2000 -3000

3000 +

Sebzelerde tafl›ma genelde karayolu ile so¤utuculu TIR larda yap›lmaktad›r. TIR la yap›lan
tafl›malarda nakliye s›cakl›¤›n› kontrol ve kay›t alt›na almak için casus diye tan›mlanan termograf
kullan›lmal›d›r. Tafl›ma s›cakl›klar› afla¤›daki tabloda verilmifltir. Ancak sebzenin çok pahal›
oldu¤u dönemlerde uçak tafl›mac›l›¤› da gündeme gelmektedir. Uçak tafl›mac›l›¤›nda karton
kutu ebatlar› kullan›lan uçak kargo paletlerinin boyutlar› ile uyumlu olmal›d›r.

7.1.3. NAKL‹YE
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ÜRÜN
DONMA

NOKTASI

N‹SB‹
NEM
(%)

SICAKLIK
(Tafl›ma Süresi)

(1 - 3 Gün)

SICAKLIK
(Tafl›ma Süresi)

(4 - 6 Gün)
Biber

H›yar

Patl›can

Kabak ( Kar›fl›k )

Domates

Yar› Olgun

Olgun

Karpuz

Kavun

Marul
(Yeflil Salata)

-1.5

-0.6

-0.8

-0.6

-0.7

-0.5

-1.4

-1.4

90 - 95

90 - 95

90 - 95

50-75

85 - 90

85 - 90

80 - 85

85 - 90

95

7˚ C ~ 10˚ C

10˚ C ~ 15˚ C

10˚ C ~ 12˚ C

10˚ C ~ 20˚ C

10˚ C ~ 15˚ C

4˚ C ~ 8˚ C

5˚ C ~ 20˚ C

7˚ C ~ 10˚ C

0˚ C ~ 6˚ C

7˚ C ~ 8˚ C

10˚ C ~ 13˚ C

10˚ C ~ 20˚ C

10˚ C ~ 13˚ C

Önerilmemektedir.

5˚ C ~ 20˚ C

4˚ C ~ 10˚ C

0˚ C ~ 2˚ C

fiekil 20: Önemli türlerin karayolu ile tafl›nmalar›nda önerilen s›cakl›klar

Resim: Sevkiyata haz›r,
ihracat amaçl›
oval patl›can

Resim: Sevkiyata haz›r,
ihracat amaçl›

uzun (langa) h›yar
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fiekil 21 : Serac›l›kta ürüne göre al›c› ülke profili

ÜRET‹M TAKV‹M‹

ÜRÜN C‹NS‹

ALICI ÜLKELER

KAPYA B‹BER

DOLMA B‹BER

KAL‹FORN‹YA B‹BER
(Tüm Renkler)

MACAR ÇARL‹STON

ACI B‹BER
(Meksika) K›rm›z›-Yeflil

ÇARL‹STON B‹BER
Yunan Cinsi (‹ri)

ACI ÇARL‹STON

LANGA HIYAR
(‹ri, Uzun)

YEfi‹L KABAK

TAZE FASULYE
Helda Tipi (Uzun ve Genifl)

PATLICAN - Çolak Tipi
(Orta Boy ve Kal›nl›kta)

MARUL

DOMATES
(‹ri Boy)

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

¸

Tüm Avrupa Ülkeleri, Rusya,
Özellikle Yurt ‹çi

Tüm Avrupa Ülkeleri, Rusya,
Özellikle Yurt ‹çi

Tüm Avrupa Ülkeleri, Rusya,
Türkiye, Ukranya

Tüm Avrupa Ülkeleri

Tüm Avrupa Ülkeleri, Türkiye

Tüm Avrupa Ülkeleri, Özellikle
Yunanistan, Türkiye

Balkan Ülkeleri

Rusya, Ukranya ve Tüm Avrupa
Ülkeleri

Tüm Avrupa Ülkeleri

Tüm Avrupa Ülkeleri ve Türkiye

Tüm Avrupa Ülkeleri ve Türkiye

Tüm Avrupa Ülkeleri ve Türkiye

Tüm Avrupa Ülkeleri, Rusya ve
Türkiye

GÜZ KIfi ‹.BAHAR

(‹ri Boy)

Meksika tipi ac› biberYeflil kabak Macar çarliston

Yat›r›mc›ya yönelik konular›n ele al›nd›¤› bu kitapta pazarlama konusuna yer verilmemektedir.
Yat›r›mc›ya pazarlama konusunda ›fl›k tutmas› aç›s›ndan hangi ürünün hangi ülkede talep
gördü¤ü afla¤›daki tabloda verilmifltir. D›fl pazarlarla ilgili güncel haberler ayl›k yay›nlanan
Euro Fruit dergisinde verilmektedir.

7.1.4. PAZARLAMA
Bat›l› ülkelerde kesme çiçek tüketiminde genelde çiçe¤in büyük bir k›sm› eve yönelik sat›n

al›nd›¤›ndan ev kad›n›n yaklafl›m› belirleyicidir. Tüketilen çiçek hafta sonuna yak›n bir gün
al›nmakta ve vazoda bir hafta bozulmadan kalmas› istenilmektedir. Süper marketler ve büyük
perakendeci zincirleri, tüketiciye çiçe¤in bir haftal›k vazo ömrünü garanti etmektedir. Di¤er
yandan hasattan tüketiciye  kadar uzanan süreç içinde al›nan tedbirler çiçe¤in vazo ömrünü
do¤rudan belirlemektedir. ‹flte bu nedenle özellikle ihracata yönelik üretim yapan iflletmelerde
hasat ve hasat sonras›nda al›nmas› gereken tedbirleri s›ralamakta yarar vard›r :

7.2.1. HASAT ‹fiLEM‹
Kesme çiçek türleri için de¤iflik hasat olgunlu¤u vard›r. Bu olgunluk do¤rudan çiçe¤in

aç›m durumu ile ba¤lant›l›d›r. ‹hraç edilen ülkeye ba¤l› olarak de¤ifliklik arz eden bu durum
örne¤in spray karanfilde bir dalda en az dört goncan›n renk gösterecek kadar açmas›, standart
karanfilde çiçe¤in f›rça formunu almas›, gülde ise gonca çeneklerinin d›fla dönmesi olarak
tan›mlanmaktad›r.
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7.2. KESME Ç‹ÇEKTE PAKETLEME, DEPOLAMA VE SO⁄UK Z‹NC‹R

Resim: Hasat edilen karanfilin boylanmas›



Çiçe¤in vazo ömrü,
iletim dokular›n›n aç›k
olmas›na dolay›s ›y la
ç içe¤ in  vazoda  su
emmesine ba¤l›d›r.  ‹letim
dokusunu aç›k tutmak için
kesimden hemen sonra
çiçe¤e, anti-bakteriyel
bileflikler ihtiva eden
k imyasa l la r  emdi r i l -
mektedir. Ayr›ca bitkinin
etilen üretimini durdurmay›
sa¤layan kimyasallar›n da
(STS gibi) bu aflamada
ç içe¤e emdi r i lmes i ,
çiçe¤in canl›l›¤›n› koru-
mas›n› ve vazo ömrünün
uzat›lmas›n› sa¤lamak-
tad›r. Gümüfl ihtiva eden
STS (gümüfl tio sülfat) çevre aç›s›ndan sorun yaratt›¤›ndan bunun yerine do¤ada kolayca
ayr›flan organik bilefliklere yer verilmeye bafllanm›flt›r.

112

Modern Serac›l›¤›n Üretim Girdileri ve Tedarik Yollar›

Resim: Çiçek vazo ömrünün test edilmesi.

Resim:
Kesimden hemen sonra
kovalar içinde çiçe¤e anti-bakteriyel
kimyasallar emdirilmektedir

  7.2.2. Kimyasallarla Muamele
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Kimyasallarla yap›lan ifllemlerden  sonra  çiçeklerin k›sa sürede so¤uk depoya al›narak
so¤uk zincirin bafllat›lmas› kaliteyi ve vazo ömrünü etkileyen di¤er önemli bir husustur.
Depolarda ideal s›cakl›k 4˚ C - 6˚ C d›r. Boylamadan önce ve boylamadan sonraki depolamalar
için iki ayr› depo bulunmas› ve bunlardan birinin küçük, di¤erinin büyük tutulmas›,  üretimin
düflük seyretti¤i dönemde enerji tasarrufu sa¤layaca¤› gibi, üretimin doru¤a ulaflt›¤› dönemdeki
kapasite ihtiyac›n› da karfl›layabilecektir. Depo kapasitesinin belirlenmesinde haftada iki defa
sevkiyat yap›laca¤› düflüncesi ile üretimin pik döneminde 4 günlük toplam ürünü depolayacak
hacim esas al›nmal›d›r. Ayr›ca afl›r› s›cak günlerde boylama ve paketleme ifllemlerinin so¤uk
depoda yap›lmas›, kapasite seçiminde bu hususa da dikkat edilmesi sonuçta kalite aç›s›ndan
ürüne ayr› bir art› getirecektir.

  7.2.3. DEPOLAMA VE SO⁄UK Z‹NC‹R

Resim:
Afl›r› s›cak günlerde
boylama ve paketleme ifllemlerinin
so¤uk depoda yap›lmas›



Bu ifllemin mekanize edilmesi tamam›yla iflçi kapasitesi ve iflletmenin büyüklü¤üne ba¤l›d›r.
Gülde 5.000 m2 üzerindeki bir üretim alan› için dahi basit bir boylama, demet yapma ve yaprak
temizleme makinas› rantabl olurken karanfil, krizanthem gibi türlerde ancak 100.000 m2’den
itibaren makine kullan›m› ekonomik olabilmektedir. Bu tip makinalar› pazarlayan firmalarla ilgili
bilgiler kitab›n ek bölümünde verilmifltir.
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Paketleme aflamas›nda kullan›lan kutularda aranan özellikler tafl›ma flekli ile yak›ndan
ilgilidir. Genelde hedef pazara ba¤l› olarak 100 x 40 x 20 cm veya 100 x 40 x 11 cm ebatlar›nda
bafllar› hava dolafl›m›n› sa¤layacak büyüklükte delikli, kapakl› kutular kullan›lmaktad›r. TIR ile
yap›lan tafl›malarda kutular daha sa¤lam, uzun yola dayan›kl› ve afl›r› nemden etkilenmeyen
özellikte olmal›d›r.

Resim:
Gülde boylama,

demet yapma ve
yaprak temizleme

makinesinin kullan›lmas›

7.2.4. BOYLAMA VE PAKETLEME

7.2.5. KUTULAMA
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Resim:
Paketlenmifl çiçe¤in
nakliye öncesinde
precooling ifllemine tabi tutulmas›

‹fllenip kutulanan çiçe¤in bu ifllemler esnas›nda yükselen ›s›s›n› düflürmek ve içerde biriken
etileni deflarj etmek için ön so¤utma sistemi kullan›l›r. fiekilde görüldü¤ü gibi  kutular›n içindeki
hava emilerek kutu içi s›cakl›¤›n›n +4˚ C dereceye düflmesi sa¤lan›r. 30 dakika kadar süren
bu ifllem, çiçe¤in vazo ömrünün ve kalitesinin art›r›lmas›nda önem tafl›maktad›r.

7.2.6. DEPODA ÖNSO⁄UTMA (PRECOOLING)

Resim:
Paletlenmifl çiçek kutular›n›n
uçak ile nakliyesi

Resim:
Çiçek kutular›n›n
so¤uk hava tertibatl›
araçla tafl›nmas›.


