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Meyve, sebze ve bitki ürünlerinin kalitesi; renk, doku ve tat gibi pek çok özelliğe bağlıdır. Ayrıca şeker içeriği veya 
hücre duvarı yapısı gibi spesifik ürün özelliklerine de bağlıdır.

Genel olarak, kalite zamanla hep azalır. Her türlü çabaya rağmen, hasat sonrası işleme ürünleri kalitesini 
yükseltmez. Bu, ürün kayıplarının ancak geciktirilebileceği anlamına gelir. Kolay bozulabilen gıdaların kalitesi 
bu nedenle dinamik bir değişkendir. Zaman içerisinde farklı hızlarda değişir. Olgunlaşma sürecini başlatan 
faktörler arasında fizyolojik, fiziksel, mikrobik ve kimyasal işlemler bulunur ve bunlar gıda kayıplarının baş 
faktörlerindendir. Bununla birlikte, depolama, ambalajlama ve nakliye koşullarına müdahale edilmesi durumunda 
bu süreç durdurulabilir ve/veya gecikebilir.

Ürün kalitesi, tedarik zinciri boyunca aşağıdaki faktörlerden etkilenir ve kalan raf ömrünü hesaplarken bunların 
dikkate alınması gerektiğini anlarız:

• Sıcaklık 
• Bağıl nem
• O₂ ve CO₂ konsantrasyonu
• Etilen (fitohormon) konsantrasyonu
• Işık
• Küf kontaminasyonu

Meyve, sebze ve bitkisel ürünlerin kalitesi hangi 
değişkenlere bağlıdır?
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Sıcaklık
Sıcaklık, taze ve işlenmiş ürünlerdeki enzimatik ve enzimatik olmayan işlemleri etkiler. Depolama ve taşıma 
sıcaklıklarının düşük olması çoğu ürünün raf ömrünü uzatır. Bazı istisnalar vardır: örneğin tropikal meyveler 
sıcaklığa karşı hassastır. Çok düşük sıcaklıkların kaliteleri üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Raf ömrünü ve ürün 
kalitesini garantilemek için, tüm taşıma esnasında uygun bir (genellikle düşük) sıcaklık ayarlanır.

İdeal olarak, hasattan veya kesimden hemen sonra soğuk zincir başlar ve gıda, tüketicinin çatalına ulaşana kadar 
bitmez. Huelsmann ve Brenner, literatürü gözden geçirdiğinde soğuk zincirin kesilmesinin gıda kalitesinde ve 
kayıplarda dramatik etkileri olabileceğini göstermiştir. Yazarlar, depolama ya da nakliye sırasında karşılaşılan 
sorunlar hakkında 100’den fazla rapor bulmuşlardır. Bunların açıklamaları, hatalı sıcaklık yönetimini, soğutulmuş 
odalarda hava dolaşımının engellenmesini ya da dramatik sıcaklık dalgalanmalarını etkileyen faktörleri içeriyor. 
Gemi taşımacılığı açısından, soğutulmuş konteynerlerin hedef sıcaklıklarına ulaşması için iki haftaya ihtiyaç 
duyması çarpıcıdır.
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Bağıl nem
Mekanik soğutma, havadaki nemi düşürür; bu da ürünün satış ağırlığının 
düşmesi ve görünümünün büzülme ve solma şeklinde etkilenebilmesi 
anlamına gelir. Su kaybını en aza indirmek için, uygun ambalajlama veya 
ilave nemlendirmenin yanı sıra soğutmayı da sağlamak gereklidir.
Öte yandan, eğer nem çok yüksekse, mikrobiyal çürüme başlayabilir. 
Nem, bu nedenle kuru, taze su içeriği yüksek taze veya işlenmiş yiyecek 
kalitesini etkileyen en önemli ikinci parametredir. Buradan da, taşıma 
ve saklama sırasında bu ölçüm parametresinin sürekli olarak izlenmesi 
gerektiğini anlarız.

O₂ ve CO₂ konsantrasyonu
Hasat veya minimal işleme sonrasında, çoğu taze gıda dokuyu 
sağlam tutmak için aktif metabolik süreci sürdürür. Gıdaların me-
tabolik süreci, depolama ortamındaki O₂ ve CO₂ içeriğine uygun 
etkiler uygulayarak kontrol edilebilir. O₂ içeriği azaltılır ve CO₂ 
içeriği artarsa, metabolik hız minimum düzeye indirilir ve böylece 
raf ömrü arttırılır. Buna ek olarak, daha yüksek CO₂ içeriği mikrobik 
büyümeyi engeller.

Etilen
Etilen, belirli meyve ve bitkilerin tepki verdiği bir fitohormondur. Bu aynı zamanda meyvelerin olgunlaşma süre-
cinin bir göstergesi olduğu anlamına da gelir. Klimakterik meyveler belirli bir etilen konsantrasyonuna maruz 
bırakılırsa, olgunlaşma süreci başlar. Bu, etilen üretilmesini gerektirir. Meyveler tarafından üretilen etilen mik-
tarı, olgunluğun derecesine ve türüne bağlı olarak değişir. Dolayısıyla, klimakterik meyveler için bir konteyner 
içindeki etilen konsantrasyonu, olgunluk derecesi ile doğrudan ilişkilidir; bu da, kalite denetimi açısından ciddi 
önem taşımaktadır.
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