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Bilimsel keşif için 1800’lü yılların başında
Patagonya’ya giden Britanyalı doğa bilimci
ve biyolog Charles Darwin, Güney Amerika’da
rastladığı bir bitkinin farklı koşullara uyum
sağlayabilme kabiliyetinden çok etkilenmişti.
Darwin, bu bitkiyle ilgili olarak günlüğünde
“Aynı bitkinin, hem Şili’nin orta kısımlarındaki
6 aydan fazla süreler boyunca tek damla
yağmurun bile düşmediği ulaşılmaz dağlarda
hem de güneydeki adaların rutubetli
ormanlarında bulunabilmesi, dikkate değer.”
diye yazmıştı.
Darwin’in gözlemlediği bu bitki, patatesti…
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1. BÖLÜM

2. BÖLÜM

PATATESİN
HİKAYESİ
EFSANELER VE SEMBOLLERLE PATATES
Peru’daki İnka yerlilerinin, MÖ 3000 yılında patates
yetiştirmiş olduklarına inanılmaktadır. İnkalar, boyut olarak
fındıktan elmaya kadar; renk açısından da kırmızıdan ve altın
renginden mavi ve siyaha kadar geniş bir çeşitlilik gösteren
patatesleri pek çok farklı şekilde kullanmışlardır.

PATATES
DEPOLAMA
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PATATES FAYDALI OLDUĞU İÇİN SEVİLDİ
Üretim sınırlarının genişliği ve çok çeşitli tüketim şekline
sahip olmasından dolayı insan beslenme zincirinde en fazla
tüketilen temel gıda maddeleri arasında yer almaktadır.
Bundan dolayıdır ki dünyanın her yanında bolca üretilir,
bolca tüketilir ve çokça da sevilir.”

PATATESİN DEPOLANMASI
“Depolamada ürünün aşırı nem kaybının önlenmesi, ﬁlizlenmesinin engellenmesi ve kullanım amacına
uygun olarak kalitesinin korunması, öncelik taşımaktadır.
Başarılı bir depolamada ürünün yetiştirme ve hasat
koşullarıyla birlikte depolamada uygulanacak sıcaklığın,
nem düzeyinin ve havalandırmanın da dikkatle izlenip
optimum değerlerde tutulması gerekmektedir.”
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DÜNYA PATATES ÇEŞİTLERİ
Patates kullanma şekline ve gelişme sürelerine göre
sınıﬂandırılır. Kullanma şekline göre: Yemeklik çeşitler
Sanayide kullanılan çeşitler, Hayvan yemi olarak kullanılan
çeşitler Gelişme sürelerine göre: Erkenci çeşitler Orta
erkenci çeşitler, Geçci çeşitler
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PATATESLİ ÜRÜNLER PAZARI
Dünya genelinde üretilen patatesin yaklaşık olarak
yüzde 50’sinden bile daha azı taze olarak tüketilir. Taze
tüketim dışında kalan kısmıysa patatesli yiyecekler ve patates
bazlı katkılar hâline getirilmek üzere işlenir.

PATATES DEPOLARINDA HAVALANDIRMA SİSTEM
LERİ VE ÖZELLİKLERİ
“Patates depolamada, oransal nem ve sıcaklığın kontrol
altına alınabilmesi, yumruların kalitesinin korunması için
depoda havalandırma sisteminin çok iyi projelendirilmesi ve çalıştırılması zorunluluğu vardır. Havalandırmanın
esası, depodaki hava sıcaklığının, yığın sıcaklığından
düşük derecelere indiğinde, dıştaki havanın istenilen
sıcaklığa erişinceye kadar patates yığınının içine bir
vantilatör yardımı ile gönderilmesine dayanır.”

PATATESİN YETİŞTİRİLMESİ
Patates, yüzde 70 hava nem oranına sahip
coğrafyalarda ideal yetişme ortamını bulur. Nem ihtiyacı
dolayısıyla sürekli kuru rüzgar esen dönemlerde sulama
ihmal edilmemelidir.

SOĞUK DEPOLARDA EVAPORATÖR
(SOĞUTUCU) VE NEMLENDİRME
Evaporatör soğuk depo içindeki soğutma etkisini yaratığı
için soğuk deponun en önemli parçası olarak kabul
edilmektedir.

PATATESİN HASAT ZAMANI
“Patatesin yaprak ve saplarının kurumuş olduğu,
stolonların ana saptan ayrıldığı veya kolayca ayrılabildiği,
yumru kabuğunun yeterli bir direnç kazanıp, kabukların
tırnakla kolayca ayrılabildiği dönem hasat olgunluğu
dönemidir.”
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KURUTMA, OLGUNLAŞTIRMA
Patatesin kurutulması, fevkalade hassas bir işlemdir.
Çünkü, buradaki amaç, sadece patatesin kabuğunun ve
üzerindeki yapışmış kirlerin kurutulmasıdır. Yumrunun içi,
katiyen kurutulmamalıdır.
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PATATESTE SINIFLANDIRMA BOYLAMA VE
34 AMBALAJLAMA
“Boylama, yumruların boyutlarına göre sınıﬂandırılmasıdır.
PATATESİN FARKLI ŞEHİR VE ÜLKELERE
TAŞINMASI
Patates, ulusal ve uluslararası pazarlama zinciri içinde
tüm dünyada kara yolu, deniz yolu ve demir yolu ile
taşınmaktadır. Kıtalararası taşımada deniz yolu; altyapısı
uygun olan ülkelerde demir yolu taşımacılığı yapılmaktadır.
36
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SOĞUK DEPOLAMANIN GELİŞİM SÜRECİ
Birer mühendislik harikası olan Orta Çağ’ın rüzgar
kuleleri, günümüz modern depo teknolojisinin gelişmesine esin kaynağı olmuştur.
40
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SOĞUK DEPONUN ATMOSFERİNİ KONTROL
ETMEK
Uzun süreli meyve muhafaza depolarında, içeride
oluşan etilen ve diğer aromatik gazların dışarıya atılması
zorunluluğu vardır. Bu gazların dışarıya atılamaması
halinde üründe yaşlanmayla gelen erken olgunlaşma,
arzu edilmeyen koku ve tatlar oluşur. Bu gibi durumlar
meyvenin pazar değerini önemli ölçüde düşürecektir.
62

PATATES DEPOLAMASINDA BAŞARIYA ETKİ EDEN
FAKTÖRLER

“Başarılı patates depolamasında yumrudan su kaybının
önlenmesi, ﬁlizlenmesinin engellenmesi ve kullanım
amacına göre kalitesinin korunması öncelik taşımaktadır.
Bu başarının elde edilmesinde ürünün yetiştirme ve
hasat koşulları, büyümeyi düzenleyicilerin kullanımı,
depolama sıcaklığı, oransal nemi ve havalandırma etkin
rol oynamaktadır.”

3. BÖLÜM
PATATES
EKONOMİSİ
64 FİZYOLOJİK DEPO HASTALIKLARI
“Patates yumrularında ﬁzyolojik bozukluklara
rastlanabilmektedir. Fizyolojik bozukluklar, patatesin
kullanım etkinliğini ve üründen alınacak verimi
olumsuz etkilerken, yumruya sirayet eden
olumsuzluğun derecesi, doğrudan anormalliğin
doğası ve büyüklüğüyle ilgilidir.”

TÜRKİYE’DE 100 DEKAR PATATES TARLASINDA
ÖRNEK KURULUM MALİYETLERİ
“Patates, Türkiye’de birim alana maliyeti en yüksek olan
ürünlerdendir.

SOĞUK HAVA DEPOSU TASARLAMAK
66
Soğuk hava deposunun dış ebatlarına karar
verildikten sonra bölge ve yer seçiminden binanın
inşasına kadar her adım, çok önemlidir.

TÜRKİYE’DE 100 DEKAR PATATES TARLASINDA
ÖRNEK İŞLETME MALİYETLERİ
Patates tarlasının işletme ve patatesin üretim maliyetleri ilden
ile farklılık gösterebilse de yakın aralıklarda seyreder.
Farklılıklar, işçilik, su, elektrik, arazi ﬁyatlarından olduğu kadar
verim miktarlarının aynı olmamasından da ortaya çıkabilir.

DEPOLARDA İZALASYON
Soğuk depoda mekanik olarak elde edilen
soğuk ortamın dışarıya kaçmaması için yapılan
izolasyonun, enerji ekonomisi açısından büyük
faydası vardır. Eskiden izolasyon, duvar ve tavanların
strafor ya da polistren benzeri izolasyonlu levhalarla
kaplanmasıyla yapılırdı. Bu levhalar, duvara ve tavana
sıcak ziftle üst üste yapıştırılır; en üst kata da sıva teli
çekilerek yüzey sıvaya hazırlanırdı. İzolasyonun üstü,
sıvandıktan sonra boyanırdı.
70

SOĞUK DEPOLARDA KAPASİTE SEÇİMİ
Soğutma kapasitesini bilimsel yollarla tespit
ederseniz, ürünün ideal koşullarda saklanmasını
garanti altına alırsınız.
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SOĞUK DEPONUZU İZLEYİN VE YÖNETİN
İzlemeden ölçemezsiniz; ölçmezseniz yönete
mezsiniz... Akıl almaz teknolojilerin hayatımıza girişi
ve başımızı döndürmeye başladığı anlar aslında çok
da eskilere dayanmıyor. Kaldı ki gıdaların
depolanmasının modern tarihi halen daha içerinde
saklanan ürünler kadar taze.
74
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2500 TONLUK SOĞUK HAVA DEPOSU GENEL MALİYET
ANALİZİ
Diğer gıda ürünlerinde olduğu gibi soğutmalı soğan
deposunda da maliyetler, temelde inşaat ve soğutma
sistemi olarak ikiye ayrılır. Bu iki ana kalemin toplam maliyete
oranı, yaklaşık olarak yarı yarıya kabul edilebilir.”
82

SOĞUK DEPO TESİSLERİNDE DİĞER MALİYETLER
Soğuk depolara taşınan soğanların tartılması ve
boylama işlemlerinden geçirilmesi de ürünün maliyetine
önemli ölçüde yansımaktadır.
84

DÜNYADA PATATES EKONOMİSİ
Çin, halihazırda en büyük patates üreticisi ülkedir.
Dünya genelindeki patates üretiminin yaklaşık 1/3’ü Çin ve
Hindistan’da üretilmektedir.
86

TÜRKİYE’DE PATATESİN DURUMU
Türk tarımında önemli bir yere sahip olan patates;
buğday, şeker pancarı, arpa ve domatesten sonra en çok
üretilen 5. sıradaki üründür. Türkiye’nin her köşesinde patates
tarımı yapılabileceği söylense de ağırlık, İç Anadolu
Bölgesi’ndedir.
96

TÜRKİYE’DE PATATES EKONOMİSİ
2014 yılında patates ekili alan büyüklüğü 1 milyon
302 bin dekarken, bu arazi miktarı, 2015 yılında 1 milyon
540 bin dekara; 2016’ya gelindiğindeyse 1 milyon 885 bin
dekara çıkmıştır.

98

TÜRKİYE’DE SOĞANIN GELECEĞİ
Pazarlamanın; dolayısıyla da tüketimin geliştirilmesi
için patatesin sanayi kullanımının da teşvik edilmesi, önem
taşımaktadır.

100

YALNIZCA ÜRETMEK YETMİYOR
Bir yıllık saklama ve farklı ürünlere dönüştürülme
sürecinde muhafaza edilen patates, ortam koşullarının
uygunluğuna göre farklı oranlarda kayıplara uğramaktadır.

102
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HERKESİN SOFRASININ KATIĞIDIR PATATES!
Sıradan bir yumru kök bitkiye göre patatesin şaşırtıcı derecede eskiye dayanan
çalkantılı 10 bin yıllık bir geçmişi vardır. Eski İnkalar gibi kimi medeniyetler,
patatesi kutsal kabul edip ona tapınırken, İrlandalılar gibi bazı milletler meşhur
“Büyük Kıtlık“ ların sorumlusu olarak göstermişlerdir patatesi!
İnka dilinde sadece “tatlı patates”için kullanılan “batata” kelimesi de evrilerek
bugün “patates”olarak bilinen yumru köklü sebzeyi tarif etmiştir.

Prof. Dr. Rahmi TÜRK

Şimdilerde tüketimi oldukça yüksek olan bu endüstri bitkisinin, önceleri zehirli
yada kötü olduğuna, cüzzam ve frengiye neden olduğuna inanılarak tehlikeli
kabul edilmiş, hatta yumruları atılıp yapraklarından yemek yapılmıştır.
Çevre ülkelerde Patatese şüphe ile bakılmış; İrlanda köylüleri ise bu temel gıda
maddesini İnkalar’dan sonra en fazla benimseyen topluluk olmuş, ekolojiye
yüksek uyumluluk nedeniyle de bu ülkede çiftçilerin beslenmelerinde en önemli
temel besin kaynağı olmuştur. Ancak, 1840-49 yılları arasında bir salgın hastalık
tüm patates tarlaların etkileyince bu ülkede “Büyük Kıtlık “baş göstermiş; yaklaşık
bir milyon kişi açlıktan ölmüş ve beş yüz bin kişi de ülkeden göç etmiştir.
ABD, patatesi mutfağına kabul eden en son büyük ülke olmuştur. Bu endüstri
ürününü önceleri atlarına ve diğer hayvanlarına yem olarak kullanan bu ülke
insanları, 1872 yılından sonra ziraatçı Luther Burbank’ın hastalıklara dayanıklı
melez çeşitleri üretime kazandırmasıyla patates ...... başlamıştır.
Türkiye’ye patatesin girişi 1853 yılında Sakarya Nehri vadisinde gerçekleşmiştir.
Üretimin hızla yaygınlaşması için de devrin Osmanlı padişahları tarafından
yetiştiriciler öşür vergisinden muaf tutulmuşlar ve kararla birlikte üretim hızla
ülkenin diğer alanlarına yayılmıştır ,2016 yılında da üretimde de kullanılmaktadır,
5.826.000 tona ulaşmıştır.
Patates ; gerek tek başına gerekse diğer ürünlerle birlikte kullanlıması
yanında donmuş, cips, püre, un , nişasta, alkol ve türevlerinin üretiminde de
kullanılmaktadır. Ayrıca biyogaz elde edilmesinde de yararlanılan önemli bir
endüstri ham maddesidir.
Depolamada ürünlerin kaliteli bir şekilde muhafaza edilmesi için ; aşırı nem
kaybını önleyici , filizlenmenin engellenmesi ve kullanım amacına göre ortam
koşullarının düzenlenmesi gerekir. Başarılı bir depolamada ürünün yetiştirme
koşullarıyla birlikte ortam sıcaklığı, nem düzeyi ve havalandırmanın da dikkatle
izlenip optimum koşullarda tutulması gerekmektedir.
Bu kadar farklı alanlarda kullanılan bu ana besin kaynağının , gelecekte sıkıntı
yaşamaması , daha çok amaçlı alanlarda kullanılabilmesi için yetiştirme,
ıslah ,derim, muhafaza ve pazarlama koşullarına daha çok dikkat edilmesi
gerekmektedir. Ayrıca da gün geçtikçe çalışan hanımların mutfakta daha az
zamanları kalması nedeniyle özellikle hazır gıda sektöründe alınacak önlemler
daha bir önemli hâle gelmektedir. Artık gelişmiş ülkelerin mutfaklarında “hangi
patates olursa olsun değil; “hangi pişirme tekniğine hangi kalitede bir çeşit
patates uygundur” bilincinin hızla yerleştiği görülmektedir.
Prof. Dr. Rahmi Türk
prof.rahmiturk@gmail.com
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ÜRETMEK ZORDUR
Beslenmemizin vazgeçilmezleri olarak onca emekle yetiştirilen ürünlerin en
küçük kısmının bile boşa gitmemesi gerekir. İnsanoğlu, daha tarih öncesinden
itibaren ekinlerini hasattan sonra da saklayabilip uzun süreler boyunca bunlarla
karnını doyurabilmek için çeşitli saklama yöntemleri bulmuştur. Ancak, ilkel
denilebilecek doğal yöntemler, ürünleri yeteri kadar uzun süre ve büyük
miktarlarda saklamaya olanak vermekten uzaktır.
Sadece 50 yıldan kısa bir süre içinde dünya nüfusunun ikiye katlanacağı göz
önünde bulundurulmaları gıda ihtiyacının da ne boyutlara ulaşacağı anlaşılır.
Hiç de uzak olmayan bir gelecekte insanlığı bekleyen en büyük tehlikenin,

Can Hakan KARACA		 enerjinin doğru kullanımıyla birlikte gıda güvencesi olduğu söylenebilir. Gıda
Makine Mühendisi
güvencesini sağlamak için gıdaların sağlıklı ve ucuz bir şekilde sürekli erişilebilir
kılınması gerekir. Sürekli, sağlıklı ve ulaşılabilir fiyatlarla gıda tedariki ise ancak
soğuk depolama ve soğuk taşımadan oluşan etkili ve yaygın bir soğuk zincir
ağının kurulmasıyla mümkündür.
Saklamak, üretmekten çok daha önemlidir. Zira, yalnızca zaten çok kısıtlı olan
üretim alanlarını artırmak yeterli olmayacaktır. Mevcut üretim alanları da bir süre
sonra dünya nüfusunun talebine cevap veremeyecek hâle gelecektir.
O hâlde, bizim, ürettiğimiz gıdayı en doğru şekilde, en uzun süre ve en taze
tutabilecek biçimde saklamayı öğrenmemiz şarttır. Bunun gerçekleşmesi de
ancak soğuk saklama ile mümkündür.
Gıda piramidindeki gıdaların %70’lik kısmı, soğuk saklamaya ve soğuk zincire
ihtiyaç duymaktadır. Tükettiğimiz gıdaların %70’ini soğuk zincir dahilinde
tutamadığımız takdirde ciddi bir ürün kaybı söz konusu olacaktır.
Ekonomik ve sosyal yapıda sorun yaşamamak adına gıda güvencesini sağlamak
için gıda saklama kültürü oluşturmamız; soğuk zinciri ve soğuk zincirin kalbi
modern soğuk saklama tesislerini yaygınlaştırmamız gerekmektedir.
Biz, CANTEK ailesi olarak gıda güvencesine katkı yapmak için 25 yılı aşan
tecrübemizle tüm dünyada gıdanın en iyi şekilde saklanması için çalışıyor;
yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Bunu yaparken insanlığı bekleyen ikinci önemli
sorun olan enerjinin verimli kullanılması konusunu da atlamıyor; bir taraftan da
soğutmada optimum enerji verimliliği sağlayan sistemleri sektörle buluşturuyoruz.
Çünkü biz, biliyoruz ki daha iyi bir gelecek bizim elimizde…
Yeter ki enerjimizi doğru kullanalım; üretmekle yetinmeyip ürettiğimizi hiç ziyan
etmeden saklayabilelim…
“Patates Kitabı”nın tarım sektörüne faydalı olmasını umarak emeği geçen herkese
teşekkür ederim.
Can Hakan Karaca
Cantek Bilim Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı
hakan.karaca@cantekvakfi.org
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Yüz milyonlarca yıllık geçmişe sahip patates, bugün dünya
mutfaklarında en çok kullanılan sebzelerden biri olana kadar
pek çok macera yaşamıştır. Önceleri, kendisine şüpheyle
yaklaşılan bu yumru sebze, pek çok kere insanlığı açlıktan
kurtarmış ve sonunda dünya genelinde en çok sevilen
sebzelerden biri hâline gelmiştir.
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EFSANELER VE SEMBOLLERLE PATATES

Patates, ilk olarak yaklaşık 		
10 bin yıl önce Peru ve Bolivya’da
yetiştirilmiştir. Günümüzde
5 binin üzerinde patates çeşidi
bulunmaktadır.

”

”

Sıradan bir yumrukök bitkiye göre patatesin şaşırtıcı
derecede maceralı eskiye dayanan bir geçmişi
vardır. Eski İnkalar gibi kimi medeniyetler, patatese
kutsiyet atfedip ona tapınırken İrlandalılar gibi
bazılarıysa meşhur “Büyük Kıtlık”larının sorumlusu
olarak göstermektedir patatesi. Günümüzde,
bilim insanları, dünyanın en çok üretilen 4. gıda
maddesi olarak kendini gösteren patatesin tarihine
ve kökenine ışık tutacak yeni bulgular ortaya
koymuşlardır. Genetik çalışmalar, uzun süredir kabul
edilen tarihin aksine günümüz patatesinin iki yabani
atadan türediğini ortaya koymuştur.

Büyük Kıtlık
İrlandalıların beslenme düzeni neredeyse
tamamen süt ve patatese odaklanmıştı.
1840’ların
başına
gelindiğinde
İrlanda
nüfusunun yarısının beslenmesi sadece patates
üzerine kuruluydu. 1780-1841 yılları arasında
İrlanda nüfusu, sadece yaygın patates üretimi
dolayısıyla ikiye katlanarak 8 milyona ulaşmıştı.
Tam bu dönemde, 1840-1849 yılları arasında
bir salgın hastalık İrlanda’nın tüm patates ekinini
vurunca “Büyük Kıtlık” baş göstermiş ve yaklaşık
1 milyon kişi açlıktan ölmüştü. Bir 500 bin kadar
İrlandalı da Amerika ve Avustralya’ya göç etmek
zorunda kalmıştı.

İrlanda’da Büyük Kıtlık

Patatesin Ana Vatanı
Aslında patates, en başından beri ne hoş dokulu ne
de lezzetliydi. Günümüzde Güney Amerika’da hâlâ
yetişen ataları, eklem yerleri şiş, budaklı parmaklara
benzerdi ve haşlanmış, kızarmış ya da fırınlanmış
olarak hiç de iştah açan bir tada sahip değildi.
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Pek çok bilim insanı, uzun zaman boyunca,
Şili’nin düzlük bölgelerindeki toprağın Avrupa’ya
benzer özellikler gösteriyor olması dolayısıyla
günümüzde tarımı yapılan patatesin de Şili’deki
türden geldiğini düşünmüştür. Ama, patatesin tarih
içinde tamamladığı yolculuktaki durakları arasında
Amerika ve Avrupa arasında bir de Afrika’nın
hemen kuzeybatısında yer alan Kanarya Adaları da
bulunmaktadır. 1567’den kalma nakliye kayıtları, bu
adaların Orta ve Güney Amerika dışında patatesin
ilk bilindiği yer olduğunu göstermektedir. Bazı
araştırmacılar, buradaki patateslerin Peru And
Dağları’ndeki türe benzediğini söylemiş olsalar da
bu savın genetik bir kanıtı bulunmamaktadır.

Araştırmalar, Kanarya Adası patateslerinin
bazılarının And Dağları orijinli olduğunu
gösteren genetik işaretler taşırken
bazılarınınsa Şili kökenli patateslerle
benzerliklere işaret ettiği görülmektedir.
Amerikalı bir araştırmacı1 , adalara sadece Şili’den
tek bir türdeki patates örneğinin geldiğine inanmanın
yetersiz kaldığını belirtmektedir. Güney Amerika’nın
farklı bölgelerinden farklı zamanlarda farklı türlerin
gelme olasılığı bulunduğunu öne sürmektedir. Bu
yaklaşımla günümüzde bilinen hâlleriyle patateslerin,
aslında bu iki orijinal türün bir kombinasyonu olduğu
sonucunu çıkarmıştır.
Güney Amerika
Peru’daki İnka yerlilerinin, MÖ 3000
yılında patates yetiştirmiş olduklarına
inanılmaktadır. İnkalar, boyut olarak
fındıktan elmaya kadar; renk açısından
da kırmızıdan ve altın renginden mavi ve
siyaha kadar geniş bir çeşitlilik gösteren
patatesleri pek çok farklı şekilde
kullanmışlardır. Çiğ patates dilimlerini kırık
kemiklerin üzerine koymuşlar; romatizmayı
önlemek için patatesi üzerlerinde
taşımışlar ve hazımsızlığı engellemek için
diğer yiyeceklerin yanında tüketmişlerdir.
Patatesin büyüme hızına oranlayarak
zamanı ölçmüşlerdir. İspanyol istilacılar,
1537 yılında patatesle tanışarak bu
yeni sebzeyi dönüşlerinde Avrupa’ya
taşımışlardır

Güney Amerika’da halan yetişen eklem yerleri şiş, budaklı parmaklara benzeyen
patates

Çağdaş insanlık medeniyetinin şafağında ortaya
çıkmış ve tüm dünyaya yayılabilmiş yenilebilir
pek çok ekin arasında dayanıklılığı, saklanabilirlik
kalitesi ve besin değeriyle pek azı ayrışabilmiştir.
Güney Amerika ve And Dağları’na (Günümüzde
Peru’nun güneyi ve Bolivya’nın kuzeybatı kısımlarını
kapsayan bölge) özgü çiçekli bir bitki olan patates;
yetiştiriciliğini, ıslahını yapan atalarımıza faydalarını
ispatlamış ve tarihimizin son 10 bin senesinde
varlığını sürdürmüştür. Patates, Avrupa ve Kuzey
Amerika’ya girişinden yüzlerce yıl sonra artık dünya
mutfağının en önemli unsurlarından birini temsil
etmekte ve mısır, pirinç ve buğdayın ardından tüm
dünyada en çok üretimi yapılan 4’üncü büyük gıda
olma unvanını taşımaktadır. Bugün, yoğun araştırmalar
ve yüzlerce yıldır süregelen seçici melezlemelerle
birlikte dünya genelinde yetiştirilen 5 binden fazla
farklı türde patates çeşitliliğine ulaşmış durumdayız.

patates ekip yemelerini emretmiş; aksi
takdirde burunlarını kesmekle tehdit
etmiştir.
-Fransa ile Almanya arasındaki Yedi Yıl
Savaşları esnasında eczacı kalfalığından
askerlik mesleğine geçiş yapmış Antoine
Parmentier adındaki bir Fransız, 1700’lerin
ortasında esir düştüğü Almanya’da
geçimini patatesle sağlamak zorunda
kalmış ve rivayete göre Fransa’ya
döndüğünde Kral 14. Louis’yem ve Marie
Antoinette’e ve genel olarak tüm Fransız
halkıyla birlikte Benjamin Franklin’e de
patates çorbasının yanı sıra başka patatesli
yemekleri tanıtmıştır.
-Kraliçe 1. Elizabeth, İngiliz Sir Walter
Raleigh’a patates ve tütün yetiştirmesi için
toprak vermiştir.

Bir hikayeye göre Raleigh, Kraliçe’ye
patatesleri
götürdüğünde
sebzeyi
tanımayan bir aşçı, patatesin köklerini atıp
yapraklarından yemek yapmıştır.

Kuzey Amerika
Kuzey Amerika’ya patatesin ilk giriş tarihi,
1621’dir. Bermuda Valisi Yüzbaşı Nathanial
Butler, Jamestown’da Virginia Valisi Francis
Wyatt’a iki büyük sandık dolusu sebze
arasında patates de göndermiştir. Kuzey
Amerikad’daki ilk kalıcı patates tarlası,
1719 civarında New England’da; hatta
daha kesin belirtmek gerekirse New
Hempshire Londonnery yakınında İskoçİrlandalı göçmenler tarafından kurulmuştur.

Avrupa
Patates, zehirli ya da kötü olduğuna;
cüzzama ve frengiye neden olduğuna
inanılarak
tehlikeli
bir
afrodizyak
addedilmiştir. Pek çok Avrupalı seçkin
ise patatesin popülerleşmesinde rol
oynamıştır:
-Alman Kralı Frederick William, köylülere

Amerika kıtasında 1600 -1800 yılları arasında patates tarımı

David Spooner, a horticulturist with the U.S. Department of Agriculture and a researcher at the University of Wisconsin, Madison.
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PATATES NEDEN SEVİLDİ?
Patates, ekolojik uyum yeteneği
yüksek bir bitki olduğundan dolayı
kutuplar dışında dünyanın hemen
hemen her yerinde yetiştirilmektedir.
Üretim sınırlarının genişliği ve
çok çeşitli tüketim şekline sahip
olmasından dolayı insan beslenme
zincirinde en fazla tüketilen temel
gıda maddeleri arasında yer
almaktadır. Bundan dolayıdır ki
dünyanın her yanında bolca üretilir,
bolca tüketilir ve çokça da sevilir.

”

”

Patates, global beslenme sisteminin ayrılmaz bir
parçası olmuştur. Dünyanın bir numaralı tohumsuz
üretilen gıda maddesidir. Patates tüketimi, üretiminin
de yarısından fazlasının gerçekleştiği gelişmekte
olan ülkelerde gittikçe artmaktadır. Patatesin kolay
yetiştirilebilmesi ve zengin enerji sağlayan içeriği,
sebzeyi milyonlarca çiftçi için değerli bir yatırım
ürünü hâline getirmiştir.
Çiğ patatesin %70-80’i sudan ve %20’si
karbonhidratlardan oluşur. Mineral ve vitamin içeriği,
bir insanın dengeli beslenmesi için oldukça yeterli
düzeydedir. Gelişmiş ülkelerin vatandaşları, günlük
protein ve vitamin ihtiyacının büyük bölümünü
patates tüketerek karşılamaktadır.
Patateste protein oranı düşük gibi görünmesine
rağmen (bir patatesin %2’si protein) net kullanma
değeri (kalitesi), oldukça yüksektir.
Patatesteki nitrojen (azot), kuru ağırlığının %1-5’i
olup bir yetişkinin günlük kaybettiği nitrojeni yerine
koymaya yeterlidir. Bunun %90’nı, çözülebilir
hâldedir.
Patates, aslında çok kalorili bir yiyecek değildir.
Orta boy fırınlanmış bir patatesten alacağınız
enerji, sadece 150 kaloridir. Vereceği tokluk
hissiyse oldukça uzun sürecektir. Elbette
ki patatesi kızartmaktan; haşladıktan ya da
fırınladıktan sonra içini yağ, peynir ve şarküteriyle
doldurmaktan kaçınmanız gerekir.
Yağ ilavesinden, mayonezden ve peynirden
arındırdığınız patates, zararlı ya da kilo aldırıcı
olmanın aksine, zengin lifli sağlıklı bir yiyeceğe
dönüşür.
Çeşit
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Kalori/
Porsiyon

Yağ/
Porsiyon (g)

Sade Fırın Patates

128

0

Tereyağlı Püre

300

17

Patates Kızartması
(Orta Boy)

380

19

Patates Köftesi

400

19

Malzemeli Fırın
Patates (şarküteri,
peynir ve mayonez)

400

23

Geri kalan çözülemeyen kısmı ise dış kabukta bulunur.
Patates proteininin en önemli farklılığı, içerdiği;
amino asitlerin (Tryptophane, Lycine, Leucine,

Isoleucine, Methionine, Cystine, Phenylalanine,
Tyrosine ve Valine) insan beslenmesi yönünden
son derece önemli olmasıdır.
Özellikle amino asitlerin yeni gelişen ve genç
canlılarda mutlak gerekli yapı taşları olmaları
nedeniyle bebek ve çocuk mamalarında bol
miktarda kullanılmaktadır. Patateste bulunan
proteinin faydalanma değerinin, en önemli protein
kaynağı yumurta ve yine temel ürünlerden olan
soya, mısır, buğday unu, fasulye ve bezelyelerin

protein değeri ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek
olduğu görülmektedir.
Patates; bol miktarda A, B ve C vitaminleri ile
potasyum, demir, kalsiyum ve fosfor gibi mineral
elementleri içermektedir. Patates; muz, brokoli
gibi potasyumca zengin ürünlerden daha fazla
potasyum içermektedir.
Patates, fevkalade bir C vitamini kaynağıdır. Tek bir
patates, günlük ihtiyacınız olan C vitamininin yüzde
45’ini (27 mg) sağlar. Taze patateslerin besleyicilik
değeri, “beklemiş” patateslere göre daha fazladır.

Yağ 0.1 gr
Kalsiyum 379 mg

Patates yumrusunun

Carbohidratlar 20.13 gr

kimyasal bileşimi (100 gr)

Lif 1.8 gr
Protein 1.87 gr
Vitamin C 13.0 mg

Potasyum 379 mg
Fosfor 44 mg

Su 77 gr.

Enerji 87 kcal
Niosin 1.44 mg
Demir 0.31 mg
Tiamin 0.106 mg
Riboflavin 0.02 mg
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TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA PATATES ÇEŞİTLERİ
Yemeklik, kızartmalık, pürelik, cipslik gibi sanayi ve
endüstride kullanım özelliklerine göre hemen her
ülkenin damak zevkine uygun çeşitler, ülke bazında
tescillenerek üretime sokulmaktadır. Değerlendirilme
şekilleri dışında kabuk rengi, yumru eti rengi, yumru
şekli gibi morfolojik özellikleri veya bitki gelişimi
yönünden “erkenci”, “orta mevsim”, “geççi” gibi
sınıflandırmalar da yapılmaktadır. Patates, öncelikle
ve temelde kullanma şekline ve gelişme sürelerine
göre sınıflandırılır.

Patates kullanma şekline ve gelişme sürelerine
göre sınıflandırılır.

Patates, dünyada gen kaynağı
olarak tipleri ve ticari olarak
üretilen çeşitlerinin sayısı
yönünden birinci sırada yer alan
bir üründür.

”

”

Kullanma şekline göre:
Yemeklik çeşitler
Sanayide kullanılan çeşitler
Hayvan yemi olarak kullanılan çeşitler
Gelişme sürelerine göre:
Erkenci çeşitler (65-80 gün)
Orta erkenci çeşitler (90-120 gün)
Geçci çeşitler (120-150 gün)
Patatesler, ayrıca; iri, uzun, orta, küçük gibi boylarına;
beyaz, sarı, kırmızı, kırmızımsı, kahverengi ve siyah
gibi renklerine göre de sınıflandırılmaktadır. Patates,
taze iken daha açık renklere sahip olurken yumru
bekledikçe rengi de koyulaşmaktadır.
Gıda odaklı kullanılacak patatesler, kendi içlerinde
“yemeklik”, “kızartmalık” ve “sanayilik” olarak da
ayrılır.

Dış kabuk rengine göre patates çeşitleri
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Türkiye’de Ağırlıklı Olarak Üretilen Çeşitler
Türkiye’de, iklim ve toprak özelliklerine bağlı olarak
pek çok farklı çeşitte patatesin üretimi yapılmaktadır.
1985 yılında tohumluk politikalarıyla ilgili yapılan
değişiklikler neticesinde birçok yeni çeşit de üretim
sürecine dahil olmuşsa da bazı belli başlı türler
dışındaki patates çeşitlerinin yaygın ve kararlı bir
üretimi olduğundan söz etmek, çok da mümkün
değildir
Resy, Marfona, Granola, Isola ve Agria, tutarlı üretimi
yapılan yerleşik türler arasında sayılabilir. Çeşit
azlığında tohumluk üretimdeki yetersizlikle birlikte
dışa bağımlılık da rol sahibi olmaktadır.
Türkiye’de Alpha, Baraka, Desiree, Frigga, Ari,
Colmo, Favorita, Sarıkız, Atica, Cosima, Fina, Jaerla
ve Secunda da kayda değer oranda üretimi yapılan
çeşitlerdendir. Özellikle Ari, Cosima ve Fina; ülkenin
doğusundaki dağlık bölgelerde yerel çeşitlerle
birlikte çokça yetiştirilir.
Dünyada Ağırlıklı Olarak Üretilen Çeşitler
Dünyadaki en yaygın ve en çok üretilen sebzelerden
biri olan patatesin sayısız farklı çeşidi olmakla birlikte
bu çeşitler, genel anlamda dokularına göre iki farklı
grupta sınıflandırılır. Piştiklerinde de form özelliklerini
koruyan çeşitlere “mumlu” patatesler denirken,
piştikleri vakit dağılmaya eğilimli olan çeşitler ise
“unsu” olarak adlandırılırlar.
Pek çok farklı isimle adlandırılan farklı çeşit, dünya
genelinde mutfakta kullanılabilirken sanayi kullanımın
en büyük kalemini oluşturan kızartmalık olarak
değerlendirilen bazı türler öne çıkar. Dünyadaki en
popüler fast-food çeşidi olan Russet Burbank’in
yanı sıra Innovator, Santana, Fontane ve Agria da bu
grupta sayılabilir.

Patates çeşitlerinde sürgünler her çeşitte farklı olup, çeşit tanımlamalarında sürgün yapıları
kullanılır. Diğer deyimle insanlardaki parmak izi gibidir.

Patates çeşitlerinde farklı sürgün yapıları.
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Yemeklik Patates Çeşitleri
ALASKA
1999 yılında Fransa’da tescil edilmiştir. Melezleme
yöntemiyle ıslah edilen çeşidin içeriğin, %10,3 nişasta ve
%16,0 kuru madde bulunmaktadır. Suda pişirme sonrası
renk, tat ve yapısı; krem, orta, dağılmayan yapısı ile
idealdir. Fırında pişirme sonrasında ise beyaz ve orta, unlu
bir görünüm sergilemektedir. Bitki boyu orta ve büyüme
şekli yarı diktir. Ana sap sayısı 2,5 olan çeşidin çiçek rengi
mavi-mordur. Oval görünüme sahip olan orta erkenci
yumrular, ağırlığı ortalama 254 gramdır. Kabuk rengi sarı ve
et rengi beyazdır.

ANAIS
Melezleme metoduyla 1997 yılında Fransa’da ıslah
edilen çeşidin nişasta oranı %11,2, kuru madde oranı
ise %17,0’dır. Suda pişirme ve fırınlama sonrası açık
sarı, dağılmayan ve orta unlu bir özelliğe sahiptir. . Bitki
boyu orta ve büyüme şekli yarı diktir. Orta erkenci olan
çeşidin ana sap sayısı 4,2 ve üzerinde beyaz renkte
çiçekler oluşmaktadır. Şekli kısa ve oval olan yumrular sarı
renktedir. İyi bir örnek oluşturan çeşidin pazarlama verimi
%90,32’dir.

COSMOS
Melezleme yoluyla 1980 yılında Hollanda’da ıslah
edilmiştir. Nişasta oranı %16,2 iken kuru madde miktarı
%22,6’dır. Orta boy bitki boyuna sahiptir ve dağınık bir
büyüme sergiler ve ota erkenci bir çeşittir. Oval görünüme
sahip yumruların kabuk ve et rengi açık sarı renktedir.
Pazarlanabilir verimi %76,9’dur.

MARABEL
Almanya’nın Bavyera bölgesinde yer alan Kaltenberg’de
melezleme yoluyla ıslahı yapılmış ve 1993 yılında tescil
edilmiş bir çeşittir. Oval biçime sahip yumruların nişasta
oranı %14,9’dur. Orta ve yaygın gelişen bitki gelişme
gösteren bitkinin çiçekleri beyazdır. Kabuk rengi sarı ve et
rengi ise koyu sarı renktedir. Erkenci bir çeşit olan Marabel’in

pazarlanabilirlik verimi ise %83,9’dur.
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SANTE
1981 yılında Hollanda’da melezlenme yoluyla elde
edilmiştir. İçeriğinde nişasta (%14,9) ve kuru madde oranı
(%19,0) ile 20,9 arasında değişkenlik göstermektedir.
Uzun ve dik büyüyen bitkisi, 4-5 ana sap sayısına sahiptir.
Çiçekleri beyaz olan ve 106 ila 154 g arasında yetiştirildiği
bölgeye göre verimlilik gösteren çeşit, elek öncesi %96
ile yüksek bir verimliliğe sahiptir. Oval olan yumruların
kabuk ve et rengi sarıdır.

AGATA
Melezleme yöntemi ile ıslah edilmiştir. Verimi yüksek bir
çeşittir. Oldukça sağlam bünyelidir ve piştikten sonra
değişim göstermez. 2-5 ana sap üzerinde orta kısa,
sapları cılız, dağınık ve mat görünümlü bir yapıda gelişim
gösterir. Oval biçiminde gelişen yumruların ağırlığı, 95100 g’dır. Kabuk rengi, sar;, et rengi ise kremdir. Çok iyi bir
görünüme sahip yumruların verimi %97’dir.

ANNA
İrlanda’da melezlenerek 1996 yılında tescil edilmiş bir
çeşittir. Nişasta oranı yetiştirildiği bölgeye uyumu ile %11,9
ila 13,2 aralığında, kuru madde miktarı ise 17,9-19,4’tür.
Kullanımı yemeklik ve kısmen kızartmalıktır. Yarı dik gelişme
gösteren uzun boylu bir çeşittir. Ana sap sayısı 5-6 ve
beyaz çiçeklidir. Kısa, oval görünümlü yumruların ortalama
ağırlığı 145 ila 162 g ve oldukça geç ürün verir. Kabuk
rengi sarı, et rengi krem renkli olan ve iyi bir görünüme
sahip olan yok; yumruların pazarlanabilir verimi %94’tür.

CARLITA
1989 yılında tescil edildiği yer, Hollanda’dır. %10
nişasta oranına sahiptir ve kuru madde miktarı da
%15,7’dir. Haşlama sonrası koyu sarı, iyi ve çatlama
olmadığı, fırınlandığında ise açık sarı, iyi ve orta kuru
kaldığı gözlemlenmiştir. Boyu orta ve dağınık dik gelişim
göstermektedir. Ana sap sayısı 3,3 ve üzerinde yer alan
çiçekler de beyaz renklidir. Ortalama ağırlığı 163,2 g dır.
Oval şekle sahiptir; kabuk ve et rengi açık sarıdır. 80-90
günde olgunlaşan, iyi bir görünüme sahip yumruların
pazar verimi %96,6’dır.
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JAERLA
Melezleme yoluyla elden edilmiş susuzluğa dirençli,
yaprak küfüne hassastır. Yumru küfüne çok az hassas;
siğile dayanıklıdır. Nişasta miktarı %10,5 kuru madde
miktarı ise %12’dir. Suda pişirme sonrası koyu sarı renkte;
orta boyda ve çatlamanın olmadığı, fırınlandığında ise yaş
kaldığı gözlemlenmiştir. Turfanda bir çeşittir ve bitki boyu
büyük, dağınık ve dik gelişme gösterir. Beyaz çiçeklidir ve
ana sap sayısı 5-6 adettir. Oval şekle sahip olup yumruların
ağırlığı ortalama 195 g’dır Elek öncesi çok iyi görünüme
sahip, yumruların kabuk ve et rengi mat sarıdır. Pazarlama
verimi %95’tir. .

SLANEY
1996 yılında İrlanda’da tescillenmiştir. Nişasta oranı
%11,9-14,8; kuru madde miktarı ise 17,9-21 aralığındadır.
Bitki boyu, uzun ve yarı dik gelişme gösterir. 3 ya da 6 ana
saptan oluşan bitki, beyaz çiçeklere sahiptir. Bulunduğu
toprak yapısına göre gelişme gösteren yumruların ağırlığı
108 ila 180 g aralığındadır. Çok geçci bir çeşit olan
Slaney, kısa oval görünümdedir. Kabuk rengi sarı; et rengi
ise kremdir. Pazarlama verimi %81’dir.

VELOX
1994 yılında Almanya’da tescillenmiştir. Nişasta oranı 14,0
kuru madde miktarı ise %20,2’dir. Kısa bir bitkiye sahip
olan sebze, dik gelişim gösterir. Ana sap 2-3 adettir. Ürün
ağırlığı ise 70-94 gram ve oval görünümlüdür.. Erkenci
ve orta erkenci bir çeşit olan yumruların kabuk rengi sarı;
et rengi ise açık sarıdır. %97 ile çok iyi bir pazarlama
verimine sahiptir.
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Kızartmalık Patates Çeşitleri

AGRIA
Melezlendiği yer bilinmemektedir. Nişasta oranı %13,7
kuru madde miktarı ise %18’dir. Pişirildikten sonra un gibi
renk değişimi görülmediği için cips yapımında yaygın
olarak kullanılan bir çeşittir.
Bitki boyu uzun ve dikine büyüme gösteren bir çeşittir.
Ana sap sayısı 4’tür. Beyaz çiçeklidir. Ortalama yumru
ağırlığı 160 g’dır. Oval yapıda, kabuk ve et rengi koyu
sarıdır. 95 gün olgunlaşma dönemi ile orta erkenci bir
çeşit olup pazar değeri %98’dir.

BANBA
Tescil tarihi 1991-1992 olmakla beraber menşei
bilinmemektedir. Nişasta oranı %13,4; kuru madde miktarı
ise %19,5’tir. Haşlandığında yumruların açık sarı, iyi ve
yumruların dağıldığı gözlemlenmiştir. Yaygın olarak parmak
patates yapılmaya uygun bir çeşittir. Bitki; uzun, yarı dik
gelişme gösterir. Çicekleri, beyaz renktedir. Ortalama
129,9 g ağırlığında olan çeşidin kabuk rengi sarı olup et
rengiyse sarıdır. Pazar verimliliği, %95,43’tür.

BURREN
Tescil tarihi 1991-1992 olmakla beraber menşei
bilinmemektedir. Nişasta oranı %9,9; içindeki kuru madde
miktarı ise %15,5’tir. Genel olarak kullanımı parmak
patates formundadır. Uzun boylu ve yarı dik gelişen bir
bitki yapısına sahiptir. 120 günde olgunlaşan yumruların
ortalama ağırlığı 128,5 g’dır. Kabuk rengi sarı; et rengi ise
açık sarı olan yumruların pazar verimi %97,22’dir.

DORADO
1996 yılında Hollanda’da tescillenmiştir. Nişasta oranı
%14,5; kuru madde miktarı ise %21’dir. Yemeklik ve
parmak patates için uygun bir çeşittir. Bitki, orta uzun ve
yarı dik gelişir. Ana sap sayısı 4-5 adettir ve beyaz çiçekler
açar. Oval gelişim gösteren erkenci bir çeşittir. Yumruların
kabuk rengi sarı; et rengi açık sarıdır. Pazarlanabilir verimi
%82-94’tür.

19

FIANA
1974 yılında melezlenerek Hollanda’da tescil edilmiştir.
Nişasta oranı %16,9; kuru madde oranı ise %2,7’dir.
Pişirme sonrası koyu sarı renktedir ve çatlama olmadığı
gözlemlenmiştir. Cips ve parmak patate için çok uygun
bir çeşittir. Uzun boylu, dik gelişen beyaz yapraklara sahip
bir çeşittir. Yuvarlak formlu, orta geççi çeşidin kabuk rengi
beyaz ve eti de krem renktedir. Kızartma sonuçları, 10
üzerinden 7’dir.

JUSTİE
Tescili 1999’da Fransa’da yapılmıştır. Nişasta oranı %11,7
kuru madde miktarı %17,7’dir. Haşlandığında açık sarı,
orta ve dağılmayan yapıdadır. Parmak patates için de
uygun bir çeşittir. Kızartma sonuçları, 10 üzerinden 6
puandır. Uzun bitkisi yarı dik gelişim göstermektedir. Ana
sap sayısı 3-8 üzerinde mavi-mor çiçekler sıralanmaktadır.
168,7 g ağırlıkta ve orta erkenci bir çeşittir. Kabuk rengi
sarı, eti açık sarıdır ve yumrular uzun oval şekildedir. İyi bir
yumru görünümüne sahip olan patatesin pazarlanabilirliği
%89,88’dir.

LADY CLAIR
Hollanda’da 1997 yılında melezlenmiş bir çeşittir. Nişasta
oranı %15,7; kuru madde miktarı %22,1’dir.
Kullanım şekli parmak patates için uygundur. Bitki boyu
orta ve yarı dik gelişme gösterir. Ana sap sayısı 4-8’dir
ve çiçekleri beyazdır. Orta oval bir çeşittir ve ortalama
190,6 g ağırlığındadır. Kabuk yüzeyi ve eti sarı renktedir.
Pazarlanma verimi 95,7’dir.

LADY OLYMPIA
Hollanda’da 1997 yılında melezlenmiş bir çeşittir. Nişasta
oranı %15,7; kuru madde miktarı %22,1’dir.
Suda ve fırında pişirme sonrası yapılan testlerde açık sarı,
iyi, az dağılan unlu bir görünüm kaydedilmiştir. Kullanımı,
parmak patates için uygundur. Çok uzun, yarı dik gelişme
gösteren bitki boyu bulunmaktadır. Ana sap sayısı 4-8’dir ve
çiçekleri beyazdır. Orta oval bir çeşittir ve ortalama 182,3g
ağırlığındadır. Kabuk yüzeyi ve eti sarı renktedir. Geççi bir
çeşittir, çok iyi bir örnek oluşturmaktadır. Pazarlanma verimi
%89,7’dir.
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LADY ROSETTA
Hollanda menşeli bir melezdir. Nişasta %14; kuru madde
miktarı %20,3’tür. Kullanım şekli cipslik ve parmak patates için
uygundur. Uzun ve dağınık dik gelişen bir bitki yapısı vardır.
Ana sap zerinde çok renkli çiçekler yer almaktadır. Yuvarlak,
kabuk rengi kırmızı ve et rengi açık sarıdır. Elek öncesi iyi bir
görünüme sahiptir. Orta erkenci olan yumruların ağırlığı 50,8
g’dır.

MORONE
Islah edildiği ve tescillendiği yıl ve yer, 1980 Hollanda’dır.
Nişasta oranı %15,9 kuru madde miktarı ise %22,3’tür.
Yemeklik ve kızartmalık bir çeşittir. Bitki boyu orta, iyi ve dik
gelişir. Sap sayısı 4-4, çiçekleri beyaz ile birlikte mor erguvan
rengidir. Ova biçiminde ki yumruların ağırlığı 5,9 gr.dır. Kabuk
rengi açık sarı, et rengi ise krem rengindedir. Hasat zamanı
100-120 gündür. Orta görünümlü bir çeşittir. Pazarlanabilme
verimi %84,3’tür

ORLA
Tescil tarih 1991-1992 olmakla beraber menşei
bilinmemektedir. Nişasta oranı %11,1 içindeki kuru madde
miktarı ise %16,9’dur. Genel olarak kullanımı, parmak patates
formundadır. Orta boylu ve yarı dik gelişen bir bitki yapısına
sahiptir. 120 günde olgunlaşan yumruların ortalama ağırlığı
84,5 g’dır. Kabuk rengi, sarı; et rengi ise açık sarı olan
yumruların pazar verimi %96,15’dir.

VAN GOGH
Islahı ve tescili 2001 yılında Fransa’da yapılmıştır. Nişasta %14,9
kuru madde miktarı %21,2’dir. Cips ve parmak patates için
uygundur. Uzun ve dik gelişen bir bitki yapısı vardır. Ortalama
yumru ağırlığı 165,1 g’dır. Çok geç olgunlaşmaktadır. Kabuk
rengi sarı; et rengi ise koyu sarıdır. İyi bir görünüme sahiptir.
Pazarlanabilme verimi, %87,63’tür.

21

Endüstriyel Çeşitler
MARFONA
Nişasta oranı %11,8 olup kuru madde oranı çok düşüktür.
Oldukça sıkı bünyeli, piştikten sonra renk değiştirmeyen
bir yapıya sahiptir. Bu nedenle üreticiler için tercih edilen
bir çeşittir. Orta boy ve yarı dik gelişen bitkisi 2-3 ana
saptan oluşur ve beyaz renkli çiçeklere sahiptir. Orta
erkenci, kısa oval görünümlü, kabuk ve et rengi açık sarıdır.
Yumru ağırlığı, 112,52 g’dır. Pazarlanabilme verimi, %95’tir.

CYCLOON
1995 yılında Hollanda’da ıslahı yapılmış ve tescil edilmiş;
endüstriyel kullanım açısından çok uygun bir çeşittir.
Kızartma testlerinden çok iyi sonuçlar alınmış, özellikle
cips ve parmak patates yapımı için mükemmel sonuçlar
elde edilmiştir. Uzun bitki yapısı olan çeşit yarı dik gelişim
göstermektedir. Sap sayısı 2-4’tür. Üzerinde mavi,
mor çiçekler belirmektedir. Uzun, oval; kabuğu sarı, eti
ise açık sarı bir görünüme sahiptir. Çok geç olgunlaşan
yumruların ağırlığı 199-206 g’dır. Türkiye’de geçci olarak
Nevşehir’de, çok geççi olarak da Niğde’de yetiştirilen bir
üründür. Pazarlanabilme değeri %95’tir.

SHEPODY
1980 yılında Kanada’da ıslah edilmiştir. Sanayide
kullanılmaktadır ve derecesi 10 üzerinden 10’dur. 4-2 ana
sap üzerinde orta boyda dağınık dik bir gelişim gösterir.
Beyaz, mor, erguvani çiçekleri bulunmaktadır. Yumru
ağırlığı 126,3 g olgunlaşma gün sayısı ise 80-90 gündür.
Kabuk rengi açık sarı, et rengi beyazdır. Pazarlanabilme
verimi %97,4’tür.
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PATATESLİ ÜRÜNLER PAZARI
Dünya genelinde üretilen patatesin yarısına yakını,
taze olarak tüketilir. Taze tüketim dışında kalan
kısmıysa patatesli yiyecekler ve patates bazlı katkılar
hâline getirilmek üzere işlenir. Hayvan yemi olarak,
nişasta üretme amaçlı ya da tohumluk olarak da
değerlendirilir.

“

Patates, 1950’li yıllara kadar
neredeyse sadece taze olarak
tüketilirken, bu yıllardan sonra
taze tüketimden işlenmiş
patates ürünlerine bir geçiş
olmuştur.

Gıda Amaçlı Kullanım
Patates, gıda amaçlı olarak kullanılırken de taze,
donmuş ya da kurutulmuş formlara bürünebilir.

Dondurulmuş Patates: Özellikle nüfus artışı

ve patates kızartmasına talebin artması, önce
dondurulmuş parmak patatese; sonra da diğer
işlenmiş ürünlere eğilimi artırmıştır. Örneğin ABD’de
son yıllarda tüketilen patatesin %64’ünü donmuş
parmak patates oluşturmaktadır.

“

Patates Cipsi: Endüstriyel işlemden geçen bir
başka önemli gıda amaçlı kullanılan patates ürünüyse
patates cipsidir. Patates cipsi, uzun yıllardan beridir
gelişmiş ülkelerdeki atıştırmalık tercihinde ilk sırada
yer almaktadır.

Cips

Parmak Patates
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Kurutulmuş Patates ve Patates Unu: Kurutulmuş
patates de perakende hazır püre karışımlarında,
atıştırmalıkların içeriğinde ve mutfakta yardımcı
malzeme olarak kullanılır.

kullanılmaktadır.

Yine kurutulmuş patatesten elde edilen patates
unu da yiyecek sanayiinde sosis ve salam gibi
şarküteri ürünlerinin et karışımlarında, soslara kıvam
kazandırılmasında ve çorbalarda değerlendirilir.

Patates nişastası; etanol, metanol, dimetil eter, FT
motorin, FT benzin ve hidrojen gibi biyoyakıtlara
dönüştürülebilmektedir.

Patates Nişastası: İnce yapıda, herhangi bir tat ve

aroma içermeyen toz formundaki patates nişastası,
buğday ve mısır nişastasından çok daha fazla kıvam
kazandırır ve girdiği tariflerin lezzetini artırır. Doğu
Avrupa’da ve İskandinavya’da öğütülmüş patates,
nişastasının mayalanabilir şekere dönüşmesi için
ısıtılarak votka ve akvavit gibi alkollü içki yapımında
kullanılır.

Rusya Federasyonu ve diğer Doğu Avrupa
ülkelerinde patates hasadının yüzde 50’si kadarı,
hayvan yemi olarak kullanılmaktadır.

İşlenmiş patates üretim tesislerinden elde edilecek
patates kabuğu ve atıklarından yararlanılarak biyogaz
üretimi gerçekleştirilmektedir.
Kanada’nın patates üretimi yapılan bir bölgesi olan
New Brunswick’te yapılan bir çalışmada, yaklaşık
44.000 ton işleme artığından 4-5 milyon litre etanol
elde edildiği saptanmıştır.
Türkiye’de kullanılmayan ya da işlenmeyen tarımsal
araziler üzerine patates veya diğer biyokökenli
endüstriyel ürünler (şeker pancarı, buğday,
arpa, mısır vb) ekimi ile yıllık 5,8 - 13,7 milyar
litre biyoetanol üretilmesi mümkün olup bu
üretim ile Türkiye’nin yakıt ihtiyacının tamamının
karşılanabileceği belirtilmiştir.

Patates Kabuğu

Ekmek yapımında patates kullanımı, ekmeğin bayatlamasını
geciktirir

Gıda Dışı Kullanım
Patatesin gıda amaçlı tüketilmesinin yanında endüstri
ham maddesi olarak kullanımı ve bu ürünlerin
tüketimide son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır.
Patates; pudra, tutkal, glikoz, dekstrin, lens ve
özellikle ispirto elde edilmek için kullanılmaktadır.
Patates nişastası; eczacılıkta, tekstilde, kâğıt
imalatında sanayi hammaddesi olarak ve petrol
firmaları tarafından sondaj kuyularının yıkanmasında

Patates Bio Yakıt Üretiminde Kullanılan Bir Üründür.
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PATATES’İN YETİŞTİRİLMESİ
üretim maliyetinin
“ Patates;
karşılanabilir ve dolayısıyla pazar

fiyatının da ulaşılabilir olması, ekim
yapılan birim alandan çokça verim
alınması, yüksek besin değerinin
karşılığında kolay sindirilebilmesi,
pek çok farklı kullanım şekli ve
alanı bulunması ve iklim ve toprak
isteği bakımından katı olmaması
gibi özellikleriyle dünya genelinde
bolca üretilip tüketilmektedir.

İklim İsteği
Çok yıllık bir bitki olan patates, ılıman ve serin iklimleri
sever. Kuzeyde 70’inci; güneyde ise 50’nci enlem
dereceleri arasında oldukça geniş bir alanda yayılım
göstermektedir.
Patates, yüzde 70 nem oranına sahip coğrafyalarda
ideal yetişme ortamını bulur. Nem ihtiyacı dolayısıyla
sürekli kuru rüzgar esen dönemlerde sulama ihmal
edilmemelidir.
İklim açısından çok seçici olmasa da yumru gelişimi
belirli sıcaklık aralıklarında mümkün olduğundan
kuzey yarım kürede denizle eşit seviyede yetiştirilir.
Ekvatoral bölgelerde ise 1500 metre üzerindeki
görece daha serin dağlık alanlar seçilmelidir.
İçeriğinde yüksek miktarda su bulunduruyor
olduğundan düşük sıcaklık derecelerine karşı
duyarlılık gösterir. Toprak sıcaklığının 0°C altına
düşmesi hâlinde yumrular ve toprak üzerindeki
görünür kısımlar donar. Dolayısıyla patates
yetiştirirken ilkbahar geç donlarına dikkat edilmesi
gerekir.

“

Akdeniz Bölgesi’nde kış mevsiminin ılık geçmesi
sayesinde turfanda patates yetiştirilerek yüksek verim
alınmaktadır. Böylelikle kışın boş bırakılmak zorunda
kalınan araziler de değerlendirilmiş olmaktadır.

Sıcaklık
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Patates yumrusu, 4°C’nin üstündeki sıcaklıklarda
sürgün vermeye başlar; ancak, toprak sıcaklığı
7°C’ye ulaşmadan dikim yapılmaz. Sürgün gelişme
devresinde 20-25°C; yumru gelişme devresinde
ise 15-20°C arasındaki sıcaklıklar, yetiştiricilik için
uygundur. Toprak sıcaklığı 20°C’nin üzerinde ise
bitki boyu, yaprak büyüklüğü ve yaprak alanı azalır;
yumruların gelişmesi yavaşlar. 30°C ve üzerindeki
sıcaklıklarda bitki ve yumru gelişmesi, tamamen
durur; çiçeklenme başlar.
Büyüme-gelişme dönemi içinde patatesin ihtiyaç
duyduğu toplam sıcaklık miktarı; çeşitlere ve
yetiştirme dönemine bağlı olarak değişmektedir.
Toplam sıcaklık isteği, erkenci çeşitlerde 1600°C,
geççi çeşitlerde ise 2800-3000°C’dir.

Işıklanma
Patatesin yumru bağlama etkinliğinde
uzunluğunun önemli etkisi vardır.

gün

Genel olarak orta ve kısa gün çeşitleri de
bulunmasına rağmen patates, uzun gün bitkisidir.
Patates, ışıklanma ve gün uzunluğu kapsamında
yumru oluşturma açısından kısa gün; çiçeklenme
ve meyve (tohum) bağlama açısından uzun gün
bitkisidir. Günlük 12 saat ve üzeri ışıklanma, “uzun
gün”; 10 saat ve daha az ışıklanma ise “kısa gün”
olarak adlandırılır.
Uzun gün koşullarında bitki gelişmesi hızlanır, yumru
gelişmesi yavaşlar ve sonuçta bitki de jeneratif
gelişmeye geçer.
Yüksek ışık yoğunluğu, fotosentez miktarını artırmakta;
yumru oluşumu ve büyümesini hızlandırmaktadır.

Toprak

Patates, her türlü toprakta yetişebilir. Ancak; ağır
killi ve kireçli toprakları sevmez. Hafif kabartılmış,
havadar ve iyi ısınabilen kumlu tınlı, tınlı kumlu ve
humusça zengin topraklarda çok iyi gelişir. Killi
topraklar, yumru şeklinin bozulmasına neden olması
ve dikim-hasat zorluğu nedeniyle tercih edilmez.
Alkali topraklarda patates yumruları iyi gelişmez.
Bu nedenle asit karakterli topraklara çok iyi uyum
sağlar. Patates için ideal toprak pH değeri, 4.56.5 arasında olup, asidik topraktan alkali topraklara
doğru gidildikçe verimde azalmalar görülür. Patates,
toprak tuzluluğuna ise ciddi anlamda duyarlıdır.

Ekim Nöbeti
Patates, bitkide zarar yapan hastalık ve zararlılar
nedeniyle aynı tarlada her yıl arka arkaya
yetiştirilmemelidir. Devamlı ekim yapılırsa verimde
önemli azalmalar görülür. Yetiştiricilikte tahıllar,
baklagiller, şeker pancarı, ay çiçeği, soya, fasulye
gibi bitkilerle ekim nöbetine sokularak aynı tarlada
3-4 yıl sonra üretilmelidir. Kuru tarım yapılan
bölgelerde nadastan veya baklagillerden sonra;
sulanabilir koşullarda ise yeşil gübre bitkilerden
sonra dikilirse daha yüksek verim elde edilmektedir.
Ekolojik koşulların uygun olduğu yörelerde turfanda
patates yetiştiriciliği, ikinci ürün olarak yapılmaktadır.
Patates, kendinden sonra aynı tarlaya ekilecek
bitkiye iyi havalanmış bir toprak bıraktığından değerli
bir ekim nöbeti bitkisi olarak bilinmektedir.

Tür Seçimi
Çeşit seçiminde; patates üretim bölgesinin
özellikleri, yetiştirme amacı, bölgeye uygunluk gibi
faktörler göz önüne alınmalıdır. Normal yetiştirme
koşullarında geççi çeşitler, her zaman erkenci
çeşitlerden daha yüksek verim verirler. Patatesin
dikim zamanı, ürünün turfanda, normal mevsim veya
ikinci ürün olmasına göre değişiklik göstermektedir.
Patates çeşitleri, büyüme ve gelişme süresine göre
detaylı olarak altı grupta toplanmaktadır:
- Çok erkenci çeşitler (70-80 gün)
- Erkenci çeşitler (80-90 gün)
- Orta Erkenci çeşitler (90-100 gün)
- Orta geççi çeşitler (100-120 gün)
- Geççi çeşitler (120-140 gün)
- Çok geççi çeşitler (140 günden fazla)

Sulama
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Patates, etkili kök derinliğinin az olması nedeniyle
kuraklığa karşı hassas bir bitkidir. Yumru oluşumu
öncesindeki su stresi, yumru bağlamayı
hızlandırmasına rağmen stolon ve yumru
oluşumunun azalmasına neden olmaktadır. Yumrular
oluştuktan sonraki su stresi ise yumru büyümesine
ve verimin düşmesine neden olmaktadır.
Su, patatesin verimi yanında özgün içsel ve dışsal
kalite özelliklerinin oluşmasına da etki eden bir
faktördür.
Gelişme dönemi süresince 300-400 mm yağış
yeterlidir. Bu yağışın mevsim içinde düzenli olarak
dağılması, bitkinin gelişmesi için gereklidir. Patateste
sulama sıklığı; bitkinin tükettiği su miktarı, toprağın
su tutma kapasitesi, bitkinin kök derinliği, topraktan
suyun buharlaşması, bitkinin gelişme dönemi, çeşit,
mevcut sulama suyu miktarı gibi faktörlere bağlı
olarak önemli farklılıklar gösterir.
Patates yetiştiriciliğinde (Türkiye’de) sulama için
karık usulü, yağmurlama ve damla sulama yöntemleri
kullanılmaktadır. En fazla kullanılan sulama şekli,
yağmurlama sulamadır. Sulama miktarı da; sıcaklığa,
yağışa, toprak yapısına ve çeşit özelliğine göre
değişmektedir. Kurak, yağışın az olduğu bölgelerde
ağır topraklarda 7–10 defa sulamak yeterli olurken;
geçirgen, hafif, kumlu topraklarda sulama sayısı
artırılmalıdır. İlk sulama, boğaz doldurma işleminden
sonra yapılmalı; koşullara göre 7-12 gün arayla
devam etmelidir.

Gübreleme
Patates tarımında bitki besleme işlemleri, patatesin
ne amaçla yetiştirileceği, yetişme süresi, toprak
yapısı, sulama sayısı ve hedeflenen verim değerleri
dikkate alınarak yapılmalıdır. Patates tarımında yeterli
ve ekonomik anlamda bir ürün elde edebilmek
için toprak analizlerine göre gübreleme yapılması
gerekmektedir.
Azotlu gübre kullanımında dikim yapılacak toprakta
60 cm derinlikten alınan numunelerin her yıl düzenli
olarak analiz edilmesi gerekir. Potasyum ve Kalsiyum
analizleri içinse toprak örneğinin 15 cm derinlikten
alınması, yeterli olacaktır. P ve K analiz frekansı olarak
3 ila 5 yıllık periyotlar uygun olur.
Organik maddesi yüksek topraklarda iyi yetiştiği
için çiftlik gübresi ve yeşil gübreyi çok sever. Çiftlik
gübresi, toprağın yapısını iyileştirmesi yanında
toprağın verimliliğini de artırmaktadır.
Çiftlik gübresi, sonbaharda toprağa verilmeli ve
karıştırılmalıdır. Turfanda patates tarımında yanmış
çiftlik gübresi, en geç dikimden bir ay gibi bir süre
önce verilmelidir. Orta bünyeli bir toprakta 1.5 - 2.0
ton/da yanmış çiftlik gübresi yeterli olmaktadır.

Arazi Tesviyesi
Sulu tarımın temelinde arazi tesviyesi bulunur. Arazi
tesviyesi, başarılı ve kolay sulamanın gerek şartıdır.
Arazi tesviyesiyle sulama yapılacak alana, akış
boyunca bozulmayacak bir meyil verilir. Temel ilke,
düzgün bir yüzey elde etmek için tümsek kısımlardaki
toprağın çukur bölümlere doldurulmasıdır.
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Genel olarak kumlu hafif topraklarda yeşil gübreleme
yapılmalı ve diğer ürünlere göre daha fazla miktarda
(3-4 ton/da) çiftlik gübresi verilmelidir.
Çiftlik gübresi, hiçbir zaman tek başına yeterli
olmamakta; çiftlik gübresi ile birlikte ilave olarak NPK’
li gübrelerden de kullanılmalıdır.
Patates, bir gelişme dönemi süresince 2.000 kg/
da verim hesabıyla dekardan 2 ton ürünle yaklaşık
10 kg azot, 18 kg potasyum, 4 kg fosfor ve 6 kg
kalsiyum kaldırır. Bitki beslemede bu değerlere dikkat

edilmesi gerekir. Aksi takdirde, verilen gübreden
yeterli miktarda yarar sağlanmaz. Patatese verilecek
gübrelerin miktarları arasında belirli bir oran olması
gerekmektedir.
Patates yetiştiriciliğinde gübreleme en
fazla dikkat edilmesi gereken işlemdir.
Gübreleme
programlaması,
toprak
analizlerine göre yapılmalıdır. Genel olarak
patates yetiştiriciliğinde dekara yaklaşık 25
kg amonyum sülfat, 50 kg süper fosfat ve
30-40 kg potasyum sülfatlı gübre verilmesi
önerilmektedir. Bu uygulamada fosforlu
ve potasyumlu gübrenin tamamı ile azotlu
gübrenin yarısı dikimde; azotlu gübrenin diğer
yarısı dikimden 3-4 hafta ve yumru oluşturma
aşamasında paylaştırılarak verilmelidir.

Tarımsal Mücadele
Patates bitkisi, yumrularla çoğaltıldığı için hastalık
sorunlarının en fazla görüldüğü bitkilerden birisidir.
Gelişmiş ülkelerde bile patateste görülen kayıpların
2/3’ü hastalık ve zararlılardan ileri gelmektedir.
Patates yetiştiriciliğini sınırlandıran, verimde
ve kalitede çok önemli kayıplara neden olan
hastalık etmenleri; mantarlar, bakteriler, virüsler ve
fitoplazmalar olarak sınıflandırılabilir.
En etkili mücadele yöntemi, ekim nöbetidir.
Tohumluk
üretiminde
ekim
nöbeti,
yönetmelikle de zorunlu tutulmuştur.
Buna göre, tohumluk patates üretilecek
alanlarda (Türkiye’de) 3 yıl; elit tohumluk
yetiştiriciliğinde 5 yıl ve yemeklik patates
yetiştiriciliğinde ise 2 yıl üst üste aynı tarlaya
dikim yapılamaz.
Üretimde hayati öneme sahip tohumlukların
kesinlikle
sertifikalı
olmalarına
azami
hassasiyet gösterilmelidir.

Tohumluk Patates Üretimi
Patates tohumu üretimi, çoğaltma ya da yetiştirme
amacıyla yapılmaz; yumru ıslahı için uygulanan bir
yöntemdir. Zira heterozigot yapıdaki tohumlar,
patates üretimi için uygun değildir.

Tohumluk Çeşit Seçimi
Tohumlukta en önemli kriter, çeşidin, her şeyden
önce sertifikalı ve hastalıksız olmasıdır. Patates
bitkisinin verimini belirleyen ana etkenlerden
birisi, kullanılan tohumluğun kalitesidir. Her şeyden
önce amaca göre yemeklik veya sanayilik patates
üretileceğine karar verilmelidir. Patates tohumlukları
veya tohumluk olarak kullanılacak yumruların sağlıklı
olması, virüsler, nematotlar, mantari hastalıklardan
temiz olması gerekmektedir. Hastalıklar, verim ve
kalitede %40-50 oranında düşüklüklere neden
olmakta ve dolayısıyla pazarlanabilir ürün miktarı
azalmaktadır.

Tohumluk Patatesin Yumru Büyüklüğü
Tohumluk yumrular, fizyolojik olgunluğa ulaşmış ve
yetiştirme amacına göre uygun büyüklükte olmalıdır.
Tohumluk üretiminde 28-35 mm’lik; normal üretimde
35-60 mm’lik ve turfanda yemeklik patates için de
45-60 mm’lik yumrular kullanılır. Yumrular, daha
büyük seçilirse maliyet yükselir. Turfanda yemeklik
yumruların normal üretim için tercih edilenden daha
büyük seçilmesi ise küçük yumruların sürgünlerinin
toprak yüzeyine çıkmakta zorlanacak olmasıdır.
Ürün verimliliği, birim alanda kullanılan tohumluğun
miktarına değil; birim alan başına düşen sap sayısına
bağlıdır.
Yumru iriliğine bağlı olarak dekara kullanılacak yumru
sayısı ve tohumluk miktarı belirlenirken; küçük
yumrulardan (28-35 mm) ortalama 2,5 sap, orta
yumrulardan (34-45 mm) ortalama 4 sap, büyük
yumrulardan (45-60 mm) ortalama 5 sap elde
edileceği hesaplanmalıdır. Birim alandaki sap sayısı
arttıkça, yumru sayısı artmakta; ancak, bitki başına
yumru sayısı, ortalama yumru iriliği ve bitki verimi
azalmaktadır. Bir dekar alan için gerekli tohumluk
miktarı, yumru büyüklüğüne bağlı olarak 220-350 kg
civarındadır.
Ortalama 50-70 g ağırlığa sahip tohumluklarla 1
dekarlık bir tarlanın dikimi için gerekli olan tohumluk
miktarı, 280 kg civarında düşünülebilir.

1 metrekareye 70 g’lık 4 yumru
düşeceğine göre 1 dekar (1.000 m²)
alana 4x70x1.000=280.000 g; 280 kg
tohumluk yumru gerekecektir.

Yetiştirici, üretim amacı ve üretim yapılacak bölgenin
iklim şartları da hesaba katılarak dikkatle seçilmelidir.
Yüksek verim alabilmenin yolu, coğrafyaya uygun
türün belirlenmesidir.
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Tohumluk Patatesin Fizyolojik Yaşı
Tohumluk yumrunun fizyolojik yaşı, filizlenme ve
dolayısıyla da verimlilik potansiyelini doğrudan
etkileyen başlıca faktörlerden olduğundan dikimde
kullanılacak tohumluğun yaşının bilinmesi, önem
taşır.
Fizyolojik yaş, yalnızca süratli bir çıkışı ve üst aksamın
sağlıklı gelişimini değil; sap sayısını, sap büyüklüğünü
ve yumru boyunu da belirler. Dikimden önce
tohumluklar, bazı teknik uygulamalarla dikim için
hazırlanmalıdır.
Yaşın, üst aksamın gelişmesinde etkili olması,
sürgünlerin de bir an önce toprak yüzüne çıkarak
toprakta bulunması muhtemel hastalıkların ve
zararlıların olumsuz etkilerine maruz kalma riskini de
düşürür.
Hasat edilen tohumluk yumrular, en uygun şartlarda
tutulsalar da sürgün veremezler. Zira patates
yumruları, hasadın ardından “dormansi” olarak
adlandırılan zorunlu bir uyku devresine girerler. Uyku
devresinin bir bölümü, “mutlak uyku” devresidir ki
kısaltılması mümkün değildir. Mutlak uyku devresi
dışında kalan sürenin uzunluğunu belirleyen çeşitli
faktörler bulunur.

Tohum Yatağı Hazırlığı
Patatesin tohum yatağı, yumrunun toprak altındaki
organları için yeterli miktarda oksijen ve nem
bulunan; aşırı su tutmayan, iyi yapılı, gevşek ve
keseksiz olmalıdır. Toprak, ne kadar gevşek, nemli
ve hafif olursa gelişme de o derece hızlı olur.
Toprağın fazlaca sıkı olması, ince köklerin derinlere
nüfuz etmesini zorlaştırır. Bu da bitkinin yeterli suya
ulaşmasının önünde engel oluşturur. Bu bağlamda,
yatak hazırlanırken eğer varsa sert tabakalar kırılmalı;
toprağı sıkıştıracak ağır makinelerin kullanılmasından
kaçınılmalıdır.
Toprağın ne çok fazla yaş ne de çok fazla kuru
olması gerekir. Tohum yatağı, toprak tam tavındayken
hemen dikim öncesinde hazırlanmalıdır. Yaş toprağın
kuruması; kuru toprağın da sulanması gerekir. Özetle
patates, nemli toprağa dikilmeli; dikimin ardından
ağır sulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

Tohumluğun Hazırlığı (Ön Filizlendirme)

Dikim Zamanı

Tohumlukların, uygun fizyolojik olgunluğa gelmeleri,
dikimden önceki haftalarda yapılan tohumluk
hazırlığı ve çeşitli uygulamalarla sağlanır.

İklimi uygun olan bölgelerde turfanda patates
üretimi yapılması planlanıyorsa dikim, kasım ile aralık
ayları dahilinde yapılır. Normal üretimde ise dikim
için toprak sıcaklığının 8-10°C’ye ulaştığı ilkbahar
ayları tercih edilir.

Bu işlemlerde tohumluklar, dikimden 2 hafta önce
“ön filizlendirme” sürecine alınır. Yumrular, 2 hafta
boyunca doğrudan ışığa maruz kalmadıkları bir
ortamda oda sıcaklığında kasa ya da çuval içinde
bekletilir. Fizyolojik olarak dikime hazırlandıkları bu
dönemde sürgün oluşumu başlamış ya da gözlerin
uyanmış olması gerekir.
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Dikim zamanının doğru tespit edilebilmesi için
tohumluğun fizyolojik durumunun iyi bilinmesi
gerekir. Tohumluk yumruların en uygun fizyolojik
döneme getirilmesi için uyku döneminin kırılması
için gerekli uygulamalardan haberdar olunmalıdır.

Akdeniz ve Ege bölgelerinde şubat ayı; Doğu
Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz’de mart ve nisan
ayları, uygun dikim zamanlarıdır.
Dikim esnasında toprak durumu ve hava koşulları
dikime uygun bir ortama izin vermezse yetişme

döneminin kısa olması öngörülüyorsa ya da
yetişme döneminin ilk aşamalarında ürünün gece
donlarından, dolu yahut kuraklıktan zarar görme
tehlikesi varsa büyük yumru kullanmakta fayda vardır.

yakın oluşan yumrular güneşten (kabuk yeşillenmesi)
korunmuş olurlar.

Dikim Yöntemi
Patates; ocak yönetimi, dikim, karık yöntemi, pulluk
arkası ve makineyle dikim gibi uygulamalar vardır.
Türkiye’de makine ile karığa, sırta dikim oldukça
yaygındır.
Ocak usulü dikim de traktör arkasında çekilen markör
veya özel araçlarla 50-40 cm, 60-40 cm, 60-30
cm veya 70-30 cm aralıklarla ocak yerleri açıldıktan
sonra tohumluk yumrular, taç kısımları yukarıda
olacak şekilde açılan bu ocaklara dikilir. Dekar başına
ocak sayısı, verim üzerinde doğrudan etkilidir. İdeal
ocak oranı, dekar başına 4-5 bin ocaktır.
Pulluk arkasına dikim, yumruların toprağın sürümü
esnasında pulluk arkasından belirlenmiş aralıklarla
bırakılması esasına dayanır. Yaklaşık 20’şer cm’lik
pulluk aralarında 3 ya da 4 pulluk izinden sadece
birine yumru bırakılır. Bu dikim türünde sıra araları
60-80 cm olmalıdır. Yine taç kısımlar yukarıda olacak
şekilde 30-40 cm arası sıra mesafesi olmalıdır.
Karık usulüyle yapılan dikimde ise domuz burnu
kullanılarak 60-70 cm’lik karıklar açılır. Yumrular,
karık tabanlarına ve kayığın boyut noktasına 30-40
cm sıra üzeri mesafesiyle ve elle dikilir. Yumruların
üzeri, sürgü ve taban geçirilerek örtülür. Yumruların
üzerlerindeki gözlerin sürülmesinin ardından
patatesler sırtta kalacak biçimde karıklar açılır;
boğaz doldurma yapılır. Karıklar, sulama amaçlı
da kullanılabilir. Yumrular, uygun derinliklere ve
sıra üzerinde muntazam aralıklarla yerleştirilmeli
ve dikimden sonra makine ile yapılacak işlemler
için sıralar arasındaki mesafeler baştan sona aynı
düzgünlükte olmalıdır.

Çapalama
Patateste 4-5 yaprak ortaya çıkınca yabancı otlarla
mücadele etmek ve toprağın havalanmasını
sağlamak amacı ile ilk çapa yapılır. Yumrular, küçük
ve kökler de yeni gelişmiş olduğu için ilk çapa çok
dikkatli ve yüzlek olarak yapılmalıdır. Bundan 15-20
gün sonra ikinci çapa ve çapa ile birlikte boğaz
doldurma işlemi yapılır. Toprağın yapısına göre
çiçeklenmeye kadar çapa işlemi tekrarlanmalıdır.
Patates yetiştiriciliğinde boğaz doldurma işlemi,
yumru kalitesi ve su kullanımı yönünden çok
önemlidir. Sıralar arasındaki topraklar bitkilere doğru
çekilerek bitkilerin dallandıkları kısma kadar boğazları
doldurulur. Boğaz doldurma ile toprak yüzeyine
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PATATESİN HASAT ZAMANI
Patatesin Büyümesi ve Olgunlaşması

yaprak ve saplarının
“ Patatesin
kurumuş olduğu, stolonların ana
saptan ayrıldığı veya kolayca
ayrılabildiği, yumru kabuğunun
yeterli bir direnç kazanıp,
kabukların tırnakla kolayca
ayrılabildiği dönem hasat
olgunluğu dönemidir.

Patates yumruları, toprağa dikildikten sonra
yumruların üzerinde bulunan büyüme gözlerinden
sürgünler meydana gelir. Stolonlar, 5-20 cm
uzunlukta, toprağın altında yüzeye paralel gelişen,
yumruyu gövdeye bağlayan ve üzerinde pulcuklar
bulunan beyaz renkli sürgünlerdir. Ne kadar fazla
sayıda stolon olursa yumru sayısı da o kadar fazla
olur. Yine de ideal yumru büyüklüğü için çok sayıda
stolon tercih edilmez.
Kumlu topraklar, yuvarlak; killi topraklar, uzun ve
oval; taşlı topraklar ise şekilsiz patates oluşumuna
yol açar. Yumrular, 5 gramdan 500 grama kadar bir
ağırlıkta olabilir. Ortalaması, 100 ila 200 gramdır.

“

Hasat
Yumrular, çeşide ve yetiştirme koşullarına göre
normal büyüklüğe ulaştığında hasat yapılır.
Turfanda yetiştirilen patatesler, olgunluk zamanını
beklemeden, ürünün yüksek değer kazandığı
dönemde hasat edilir ve zaman geçirilmeden satışa
sunulur.

Patates saçak köklü bir bitki olup, kökleri genellikle 60-80 cm
çaplı bir alan içerisinde gelişir ve 1-1.5 metre derinliğe kadar
inebilir. Köklerin %60-70’e yakın kısmı, toprağın 30-50 cm
derinliğinde bulunur.
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Tohumluk yumru yetiştiriciliğinde ise hasat
farklıdır. Tohumluk patateslerde yukarıda belirtilen
parametreler dikkate alınmaz. Yumru tam
büyüklüğüne ulaşmadan bitkinin toprak üstü yeşil
kısımları bazı kimyasal maddeler (total herbisit)
kullanılması suretiyle kurutularak, kesici bıçaklara
sahip aletlerle kesilir veya alev makinaları ile yeşil
kısımları yakılır ve bitkiler erken hasada getirilir.
Patateste hasat; elle, pullukla veya makine ile
yapılabilmektedir. Elle hasat, küçük işletmelerde
uygulanır. Bel, dirgen veya çapalarla yumrular çıkarılır.
Bu hasat şeklinde yumrular çok az zarar görmesine
rağmen fazla miktarda iş gücü gerektirir. Bu nedenle
geniş alanlarda yapılan patates yetiştiriciliğinde
işçilik, önemli bir maliyet unsuru olur. Ülkemizde
Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaygındır.

Patateste kazıcı – eleyici ve toplayıcı olarak donanmış
kombine hasat makineleri

Pullukla hasat, dikim sıralarının pullukla veya özel
yapılmış kazıcı hasat makinaları ile işlenerek yumruların
toprak üzerine çıkarılması şeklinde gerçekleştirilir.
Patateste çeşit özelliği ve yetiştirme koşullarına
bağlı olarak dekardan ortalama olarak 3.000-4.500
kg arasında yumru hasadı yapılır. Turfanda patates
yetiştiriciliğinde yumruların çok büyümesine izin
verilmediği için dekar başına verim, 2.000-2.500
kg arasında gerçekleşir. Patates, diğer tarım ürünleri
içerisinde üretim maliyeti en yüksek ürünlerden
biridir.
Pullukla veya kazıcılar ile hasat ve toprak yüzeyine çıkarılan
patateslerin toplanması
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KURUTMA VE OLGUNLAŞTIRMA
Patatesin kurutulması, fevkalade hassas bir işlemdir.
Çünkü, buradaki amaç, sadece patatesin kabuğunun
ve üzerindeki yapışmış kirlerin kurutulmasıdır.
Yumrunun içi, katiyen kurutulmamalıdır.
Bu bağlamda, patateslerin depolara konulurken
hafif kirli bırakılmasıdır. Üzerlerindeki ince toprak
katmanı, yumruları korur. Patates, saklama tesisine
girerken değil; çıkarken fırçalanır.

kurutulması,
“ Patatesin
fevkalade hassas bir işlemdir.

Patatesin, 25°C’de ve %85 bağıl nemde kurutulması
uygundur. Bazı durumlarda kurutma işlemi süresince
patatesin nemini kaybetmemesi için havanın
nemlendirilmesi gerekir.

Çünkü, buradaki amaç, sadece
patatesin kabuğunun ve
üzerindeki yapışmış kirlerin
kurutulmasıdır. Yumrunun içi,
katiyen kurutulmamalıdır.

“

Yanlış kurutma dolayısıyla nemini kaybetmiş bir patates.

Patates, üzerinde görünür bir nem kalmadığında
ve ıslakımsı olmaktan çok serin bir hâl aldığında
“kurumuş” kabul edilir.
Patatesin iyileştirilmesi ise ürünün, 7 ilâ 10 gün
boyunca 15°C’de ve %95 bağıl nemde tutulmasıyla
yapılır. Bu süreçte, yumrularda hasat sırasında ya da
taşıma esnasında oluşmuş ufak tefek yaralanmalar
kendi kendine iyileşir. İyileştirme işlemi, patatesin
depolanma kapasitesini artırmak üzere uygulanır.
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Depolama sırasında patates üzerinde ne kadar az
açık yara olursa enfeksiyon riski de o nispette azalır.

Tohumluk patates.

Etkili bir iyileştirme için çok iyi kontrol edilen bir
nemlendirme sistemi, temel gereksinimdir.
İyileştirmeden sonra patatesler, ısı düşürme işlemine
tabi tutulur. Buradaki amaç, ürünün depolama
sıcaklığına
hazırlanmasıdır.
Bunu
yaparken
patateslerin en az seviyede ağırlık kaybetmesine
dikkat edilmelidir. Patatesin su ve dolayısıyla ağırlık
kaybetmesini önlemenin en sağlıklı yoluysa sıcaklığı
kademe kademe düşürmektir. Günlük sıcaklık
düşüşü, 0,3°C’yle 0,5°C’den fazla olmamalıdır.
İşlem sırasında hangi koşulla oluşa olsun sıcaklık
yükseltilmemelidir. Soğuyan patates, mevsimin kış
olduğunu zannederken, hava ısıtılırsa yeniden bahar
geldiğini sanarak filizlenme sürecini başlatır.
Soğutma sırasında havanın yeterli soğutma
kapasitesine sahip olması gerekir. Ama soğutma
havası sıcaklığı, patatesten en fazla 2°C’den fazla
soğuk olmamalıdır. Bağıl nem ise tüm süreçte %85
değerine yakın tutulmalıdır. Kapılar, kondenserler ve
nemlendiriciler, dikkatle izlenerek sıcaklık ve nem
değerleri kontrol edilmelidir. Bunun için hassas
otomatik kontrolörler kullanılmalıdır.
Bundan sonra depolama, işin en kolay kısmıdır.
Patateslerin doğru sıcaklıkta %90 bağıl nemde
tutulması ve karbondioksit seviyesinin takip altında
tutulması gerekir. Depo, tamamen karanlık olmalıdır.
Hava türbini kullanımı da asgariye indirilmelidir.
Patates, 5-8°Carasından daha düşük bir derece
altında soğutulursa içeriğindeki nişasta, şekere
dönüşür. Bu olaya, indirgen şeker denir. Eğer
saklama sonunda patatesin yeniden ısıtılması işlemi
çok dikkatli yapılmazsa Maillard reaksiyonuna yol
açan bu şeker, cipslerde ve parmak patateslerde
kahverengi lekelere, acımtırak tada ve yumuşaklığa
neden olur.

Peki, patatesin ısısının saklama sonunda
neden yeniden artırılması gerekir?
Bunun 2 amacı vardır:

4 °C ve 5°C
Cips yapımında kullanılacak patates.

7 °C ve 10°C
Kızartmalık patates.

5 °C ve 6°C
Taze yemelik patates.

1İndirgen şekere tekrar nişasta oluşturma
olanağını vererek Maillard reaksiyonunu önlemek.
2Depodan çıkan üründe kondenzasyonu
engellemek
Isıtma işlemi, soğutma işleminin tam tersi biçimde
yapılır. Yine otomatik kontrolörlerle yapılması gerekir.
Patatesin muhafaza ısısını, patatesin ne amaçla
saklanacağı belirlemektedir:

4 °C ve 7°C
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PATATESTE SINIFLANDIRMA BOYLAMA VE
AMBALAJLAMA
SINIFLANDIRMA

yumruların boyutlarına
“ Boylama,
göre sınıflandırılmasıdır. Boylama

ölçütleri, her ülkenin belirlediği
standartlara uygun şekilde resmi
olarak ilan edilmiş değerlere uymalıdır. Söz konusu standartlar,
ambalajlama gerekliliklerini ve etiket
üzerinde yer alması zorunlu bilgileri
de düzenler.

Patates hasadının hemen ardından, boylamadan
önce tasnif işlemine girişilir. Bu aşamada, patatesler;
toprak, taş parçaları ve diğer bitkisel atıklardan
arındırılır; bereli ya da çürük yumrular ayrılır. Tasnif,
temelde hastalık belirtisi gösteren yumruların
belirlenip hasat haricinde bırakılmasıdır.
Böylelikle saklamak için depolara kaldırılacak
patateslerin yüksek kalite standartlarını sağladığından
emin olunur. Zira saklanan yumruların kalitesi, her
türlü saklama sisteminin teknik verimini belirleyen en
önemli unsurdur.
Sınıflandırma sırasında patateslerin; bütün, sağlam,
temiz, sır dokulu olduğundan; kabuğunun düzgün
ve iyi oluştuğundan emin olunmalıdır. Ayrıca,
yumruların filizlenmemiş olması gereklidir.

“

Patates temizleme

Boylarına ayrılma
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BOYLAMA
Patatesler iriliklerine göre “orta (küçük)”, “büyük
(orta)” ve “çok büyük (büyük)” olmak üzere 3
boya ayrılır. Boylamanın birincil amacı, toptancılar
için ürün seçimini kolaylaştırarak pazarlama sürecini
hızlandırmaktır.

Boy Özelliklerinde Türk Standardı
Küçük Boy

18-35 mm (35 mm hariç)

Orta Boy

35-80 mm (80 mm hariç)

Büyük Boy

80 mm ve üzeri

AMBALAJLAMA
Patatesler, sınıflandırılıp boylandıktan sonra pazara
sunulmak üzere ambalajlanır. Ambalajlar; taşıma,
muhafaza ve piyasaya arz süresince patatesleri iyi
bir durumda tutacak ve sağlığa zarar vermeyecek
şekilde temiz, sağlam, kokusuz uygun malzemeden
yapılmış file, jüt çuval, torba, kasa, kutu, tabla ve
benzeri şekillerde olmalıdır
Patatesler üretim – tüketim zinciri içerisinde genel
olarak 20-50 kg arasında kapasiteli file, jüt veya
kanaviçe çuvallarda taşınmaktadır. Çok sık olmasa da
tahta veya plastik kasalar da pazarlama kanalları içinde
tercih edilmektedir. Semt pazarlarında, manavlarda
ve bazı marketlerde tüketiciye ulaştırmada dökme
olarak pazarlanmaktadır. Bu şekilde kayıp riski fazla
olacağı için tüketici ambalajlarında küçük boyutlarda
(2-5 kg) file, kâğıt torbalara geçilmesi gerekir. Diğer
ürünlerde olduğu gibi patateslerde de ambalajlarda
standardizasyona gidilmesi, çeşit ismi, yetiştirildiği
bölge, üretici kimliği, kalite sınıfı yer almalıdır. Bu
tüketicinin bilinçlenmesine katkı sağladığı gibi
üretim–tüketim zincirinde izlenebilirliği mümkün kılar.

2.5 Kililuk file çuvallar
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PATATESİN FARKLI ŞEHİR VE ÜLKELERE TAŞINMASI
En eski mesleklerden birisi sayılan nakliyecilik,
genişletilmiş tanımıyla “lojistik”, dünyada yıldızı
parlayan genç bir sektördür.
1950’lerden itibaren dünya çapında tedarik, taşıma
ve malzeme ihtiyacının artmasıyla birlikte nakliye
sektörü, günümüz koşullarına uyum sağlayarak
çehre değiştirmiştir.
Ürüne dair her türlü bilgi akışının ve nakliye adımlarının,
ürünün çıkış noktasından tüketileceği lokasyona
kadar titizlikle planlanarak meyvenin etkili bir
biçimde taşınması, depolanması ve kontrol altında
tutulması için lojistik destek alınmalıdır. Herhangi bir
pazarlama veya üretim organizasyonunun lojistik
destek olmadan başarılması çok zordur.
Günümüzde meyveler, üretildikleri bölgelerden
daha uzaklara ihraç edilmeye başlanmıştır.
Dünya çapında oluşan talebe bağlı olarak dış
pazarlar
hızla
genişlemektedir.
Neredeyse
meyvelerin hiçbiri, üretim alanından direkt tüketicinin
beğenisine sunulamamaktadır.
Yaş sebze ve meyve sektöründe lojistik; nakliye,
depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama
bilgilerinin bir zincir hâlinde birleştirilmesini kapsar.
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NAKLİYE
Ürünler, temelde ve en kaba hâliyle, üretimden
tüketime kadar 3 aşamalı bir nakliye süreci geçirir.
Ürün, önce üretim yerinden depoya gider. Üretim
bölgelerindeki depolardan (ya da hallerden)
tüketim bölgelerindeki hallere taşınır. Buralardan da
tüketiciye ulaşacakları perakende satış noktalarına
getirilir. Patatesler, tarladan doğrudan hallere
götürülebildiği gibi perakende merkezlerinden
önce de tüketim bölgelerindeki depolarda
bekletilebilirler.
Patates, ulusal ve uluslararası pazarlama zinciri
içinde tüm dünyada kara yolu, deniz yolu ve demir
yolu ile taşınmaktadır. Kıtalararası taşımada deniz
yolu; altyapısı uygun olan ülkelerde demir yolu
taşımacılığı yapılmaktadır.
Genel olarak patates taşımasında kara yolu tercih
edilmektedir. Kara yolu taşımacılığında ise ülkelerin
zenginliğine göre farklı araç tipleri kullanılmaktadır.
Türkiye’de kara yolu taşımacılığında soğutmasız
kamyonlar kullanılmaktadır. Son yıllarda kapalı kasalar,
soğutmalı araçlar kullanılmaya başlanmıştır.
File çuvallarda veya kasalarda kamyonlara yapılan
yüklemede yığın yüksekliği önem kazanmakta;
aşırı yüklemelerden kaynaklanan yumru şeklinde
bozulmalar, yumruda berelenmeler görülmektedir.
Diğer yandan patatesin diğer tarım ürünleri karışık
yükleme yapılarak taşınmasında, diğer ürünlere
patatesten geçen toprak kokusu, yumruları olumsuz
etkilemektedir.
Endüstride
değerlendirilecek
patatesler, kamyonlarla dökme şeklinde de
taşınmaktadır. Tarladan depoya taşımada ise
genellikle traktörler kullanılmaktadır.
•
Patatesler ve bunların içinde bulundukları
ambalajlar, işleme yerlerinde, depolarda ve
taşıtlarda, kötü koku yayan veya bunları kirletecek
olan maddelerle bir arada bulundurulmamalıdır.
•
Patatesler ve bunların içinde bulundukları
ambalajlar, yağış ve yakıcı güneş altında, dondurucu
soğuklarda bırakılmamalı ve bu şartlarda yükletilip
boşaltılmamalı, yaş ve rutubetli olmayan, havadar,
serin yerlerde tutulmalıdır.
•
Patates ambalajlarının yükleme ve boşaltma
işlemlerinde palet veya konveyör kullanılması tavsiye
edilir. Patates çuvallarının yükleme ve boşaltılmaları
esnasında kanca kullanılmamalıdır. Yükleme ve
boşaltma sırasında azami dikkat sarf edilerek
patateslerin ezilip berelenmeleri önlenmelidir.
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BÖLÜM 2
SOĞUK
DEPOLAMA

40

Sebze ve meyve sektöründeki talep ve üretim artışı, soğuk
hava deposu yatırımlarını hızla artırmaktadır. İki ya da üç yıl
içinde yatırımın kendini amorti ediyor olmasıyla beraber sunulan
teşvikler, depoculuk sektörünü çok cazip hâle getirmektedir.
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SOĞUK DEPOLAMANIN GELİŞİM SÜRECİ
Depolamanın Tarihi Doğal Mağaralarla Başlar

İlkel Mağaralar

mikroorganizmaların zararlı
“Soğuk,
faaliyetlerini yavaşlatarak gıda
maddelerinin bozulmasını geciktirir.
Bunu fark eden atalarımız, gıdaları
karlara gömerek taze kalmasını
sağlamışlardı.

İnsanoğlu, ilk çağlardan bugüne, sahip olduğu
ve tüketemediği gıdaları daha sonra yiyebilmek
amacıyla çeşitli muhafaza yöntemleri geliştirmiştir.
Sahip olduğu gıdaları kaybetmek istemeyen
atalarımız, yiyeceklerini mağaralarda bekletmekte,
karların altına gömmekte ya da ürünü başka bir
forma dönüştürerek saklamaya çalışmaktaydılar.
Bazı kaynaklar, Çin’de derin çukurlarda karların
sıkıştırılarak biriktirildiğini ve taze ürünlerin burada
saklandığını ortaya koymuştur. Sonradan bu
yöntemin İbraniler, Yunanlar ve Romalılar tarafından
da kullanılarak geliştirildiği belirtilmektedir.
Romalıların, bugün hâlâ kullanımda olan ilkel
depolama yöntemlerinin ilk mimarları oldukları
görülmektedir. Gecenin düşük sıcaklığından
yararlanılarak soğutulan bu yapılar, genel olarak
yüksek rakımlı alanlarda kurulmuşlardır. Günümüzde
modern soğuk depoların bulunmadığı gelişmemiş
bölgelerde hâlâ kullanılmakta olan bu ilkel depolar,
toprak üstünde yarı yarıya gömülü ya da toprak
altında inşa edilmektedir.
Orta Çağ döneminde, İran’da gıdaların saklanması
için sarnıçlar ve rüzgar kuleleriyle soğutulan binalar,
geçmişte kullanılan depolama yöntemlerinebir
başka örnektir. Yağmur suları, doğal esintilerin içeriye
girmesine izin veren pencerelere sahip rüzgar
kulelerinin merkezindeki sarnıçlarda toplanmaktaydı.
Pencerelerden içeriye giren rüzgar, binanın alt
kısmındaki havuzlara yönlendirilmekte ve işlemin
son aşamasında sarnıçtaki su buharlaştırılarak binanın
içindeki hava soğutulmaktaydı.
Birer mühendislik harikası olan Orta Çağ’ın rüzgar
kuleleri, günümüz modern depo teknolojisinin
gelişmesine esin kaynağı olmuştur.

“

İran’da Orta çağ’dan Kalma Rüzgar Kuleleri
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Gıdaların taşınmasında kullanılan vagonlar,
buz tankları ile soğutuluyordu.(1870)

Soğutmada Buz Kullanımı
16. yüzyılda buzun kullanımı, tüm dünyada
yaygınlaşmış ve buz, yüzyıllar boyu zengin elitler
için yiyecek ve içecek soğutmada kullanılmıştır.
Avrupalı tüccarlar, Alplerin buz kaplı zirvelerinden
koparıp getirdikleri buzları, yerleşim merkezlerinde
satmışlardır. Ruslar, kış aylarında St. Petersburg
çevresinden elde ettikleri buzları, Neva Nehri
boyunca oluşturdukları buz toplama evlerinden
Meksika’ya kadar ulaştırarak buz dağıtımını yüzyılın
favori ticaretine dönüştürmüşlerdir.
Amerika
kıtasında buzun başlıca tedarikçisi ise Kanadalılar
olmuştur. 18. yüzyılın ilk yarısına gelindiğinde gelişen
teknoloji sayesinde buz; artık seri olarak üretilebilir
hâle gelmiştir. Gıdaların yerleşim merkezlerine
taşınması da buzla doldurulmuş kamyonet ve
vagonlarla yapılmıştır.
Mekanik Soğutmanın Başlangıcı
Soğutma teknolojisinin tarihinden söz edildiğinde,
aslında, birçok bilim insanının birbirinden habersiz
olarak gelişmelere katkı yaptığı görülmektedir.
Galileo tarafından icat edilen termometre (1597),
Gabriel Fahrenheit’ın icadı sıcaklık ölçeği (1709)
ve Joseph Priestly tarafından 1773 yılında gazların
ayrılmasının bulunması, mekanik soğutmayı
oluşturacak parçalarda başlıcalarıdır. Adeta bir
bayrak yarışı gibi yüzyıllardır yapılan çalışmalar
zaman alsa da meyvelerini vermeye başlamıştır.
1834 yılına gelindiğinde bir sıvı akışkan olan
amonyağın gaza dönüşerek yarattığı basınç ile ısıyı
absorbe ettiği keşfedilmiştir.

Böylelikle, soğuk zincirin halkaları bir araya gelmiş
ve ilk kapalı devre soğutma makinesi tasarlanmıştır.
Alman mühendis Carl Von Linden; modern
buzdolabı, derin dondurucu, klima ve nem
alma cihazları için ayar yapabilen gaz sıvılaştırma
icadının patentini aldığında ise takvimler 1876 yılını
göstermekteydi.
1902 yılında klimanın babası olarak kabul gören Willis
Carrier; sıcaklık, nem ve çiğ noktası arasındaki ilişkiyi
rakamlarla ortaya koymuş ve çok kısa bir sürenin
sonunda 1910’da JM Larsen Kelvinator, ilk otomatik
buzdolabını Amerika Birleşik Devletleri’nden tüm
dünyaya tanıtmıştır. Yüzyılların getirdiği bilgi birikimi
ile soğutma sektörü de hızlı bir gelişme sürecine
girmiştir.
Dondurulmuş gıda endüstrisinin başlangıç tarihi ise
1923 olmuştur. Bu aşamaya kadar soğutucu akışkan
olarak amonyak kullanıldığı için gaz sızmalarından
dolayı büyük kazalar meydana gelmekteydi. Bu
nedenle bilim insanları, daha güvenilir bir akışkan
arayışına girmişlerdir. İlk olarak Frigidaire tarafından
başlatılan çalışmalar, 1928 yılında General Motors
şirketince geliştirilmiş ve 1931 yılında Freon-12 gazıı
soğutucu akışkan olarak tescil edilmiştir.
Modern Soğutma
Günümüzde
soğutma,
üstün
mühendislik
teknolojileriyle desteklenerek büyük bir endüstriye
dönüşmüştür.
Bugün meyve ve sebzelerin korunması, sadece
soğukta bekletme yöntemi ile sınırlı değildir.
Elma, armut gibi klimakteriyel özellik göstererek
hasat sonrasında yaşamlarını sürdüren sebze ve
meyvelerin solunumlarını kontrol edebilen atmosfer
kontrollü sistemler geliştirilmiştir.
Daha uzun süreli depolama olanağı sağlayan ve
meyvelerin fizyolojik bozulmalarının da önüne geçen
bu sistemlerin kullanımı da hızla yaygınlaşmıştır.
Bu teknolojik gelişmeler, soğuk depoların dünyanın
bütün coğrafyalarında kolaylıkla kurulmaları
sonucunu doğurmuş ve üretilen gıdaların tüketilene
kadar geçen sürede sağlıklı kalmalarına olanak
sağlayarak yaşamlarımızı kolaylaştırmıştır.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında gıdalar, buz ABD, Wisconsin eyaletinin en büyük şehri Güney Amerika’nın batı kıyısındaki And
yüklü arabalar ile taşınıyordu.
Milwaukee’de yer alan ilk endüstriyel
Dağları’nda hâlen kullanılmakta olan ilkel
soğuk hava deposu.
depolar.
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PATATESİN
DEPOLANMASI

“Depolamada ürünün aşırı nem
kaybının önlenmesi, filizlenmesinin
engellenmesi ve kullanım amacına
uygun olarak kalitesinin korunması,
öncelik taşımaktadır.
Başarılı bir depolamada ürünün
yetiştirme ve hasat koşullarıyla
birlikte depolamada uygulanacak
sıcaklığın, nem düzeyinin ve
havalandırmanın da dikkatle izlenip
optimum değerlerde tutulması
gerekmektedir.”
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Günümüzde her üründe olduğu gibi patateste de
üretilen ürünlerin miktarından çok kalitesi önem
kazanmaktadır. Bu nedenle üretim artışından
çok tüketiciye sunumda ve dış satımda kaliteli ve
güvenceli üretim için gerekli önlemlerin alınması
gerekmektedir. Bu bağlamda kaliteli üretimden
sonra kalitesinin de en az kayıpla muhafaza edilmesi
için soğuk depolama teknolojisini kullanmak
gerekmektedir.
Patates yumruları, hasattan sonra devam eden
yaşamlarında
yapılarında
bulunan
nişastayı
parçalayarak solunumda kullanılan basit şekerlere
dönüştürmektedir. Diğer bir deyişle hasattan sonra
bitki ile bağlantıları kesilen yumru, kendi kendini
yiyip bitirmektedir. Öte yandan patates yumrusunun
%80 oranında su içermesi de hasattan sonra
yumru içinde cereyan eden metabolik faaliyetlerin
çok hızlı; dolayısıyla kalite kaybının süratli olmasına
neden olmaktadır.

Depolama, patatesin kendi gerçek
değerini bulduğu bir uygulama olarak
nitelendirilebilir. Başarılı depolama, ürün
kalitesini koruduğu gibi aynı zamanda
ülkeye de sosyo-ekonomik anlamda
büyük katkılar sağlayacaktır.

Patateste depolama, pazardaki fiyatlarda denge
unsuru olacak, spekülasyonlardan etkilenmeyen
tüketici, korunacaktır. Tüketici, istediği miktarda
ve yüksek kalitede ürünü pazarda her zaman
bulabilecektir. Diğer yandan, her mevsim yüksek
kaliteli ürün temini, dış satımın artmasına, sanayi
tesislerinin ürün işleme döneminin uzamasına,
istihdamın sürekliliğinin sağlanmasına ve kısaca,
daha verimli çalışmasına neden olacağı için ülkenin
ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sağlayacaktır.

Depolamanın Yararları:
•Hasat sonrası fireler azalır.
•Ürün fiyatları tüketici açısından daha
ulaşılabilir olurken, pazara sürekli olarak
dengeli fiyattan ürün sunan üretici de
daha çok kazanır.
•Hasat
döneminde
gereğinden
ve pazar ihtiyacından fazla ürünün
saklanabilmesiyle
bozulma
ve
çürümeler önlenir.
•Emeğinin karşılığını alabilen üretici,
gübreleme, ilaçlama ve diğer bakım
işlerine daha fazla özen gösterip daha
fazla bütçe ayırabilir; bu sayede de
daha kaliteli ürün yetiştirir.

SOĞAN DEPOLAMA ADIMLARI
•Her mevsim kaliteli, sürekli veBağılyeterli
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Patates Muhafazasında İzlenecek
Yöntemler
* Her şeyden önce hasat başlamadan yumruların,
bazı bakteriyel ve mantari hastalık etmenlerinden
korunması için depo ve depoda kullanılacak
malzemelerin
tamamen
temizlenmesi
ve
dezenfekte edilmesi zorunludur. Bu amaçla kükürtlü
anhidritler (150 g/m3), formol buharı /20 cm3 su
+ 8 g potasyum permanganat + 20 cm3 ticari
formol) kullanılabilir. Bu maddelerin korezyona
neden olmaması için depo içerisindeki bütün
metalik malzemelerin uygulamadan önce örtülmeli
veya kaplanmalıdır.
* Ayrıca, depolama başlamadan sıcaklık, oransal
nem, havalandırma, kontrol ekipmanlarının kontrolü,
kalibrasyonları yapılmalıdır.
* Hasadın zamanında yapılmasına ve hasat sırasında
oluşabilecek yaralanma ve zararlanmaları en aza
indirecek önlemlerin alınmasına özen gösterilmelidir.
Hasat makinalarının ayarları önceden yapılmış olmalı;
boylama makinalarında metal aksamın zedelenmeyi
önleyecek şekilde yumuşak materyalle kaplanması
ve zedeli, çürük belirtileri gösteren yumruların
ayrılması gerekmektedir.

*Depolama öncesi patates yumruları ön
kalibrasyondan
geçirilmelidir.
Kalibrasyonun
amacı, depolama öncesi ürünün temizlenmesi ve
boylanmasıdır. Depolama sırasında oluşabilecek
hastalıklar için fungusit uygulamaları yumruların
çözeltiye daldırılması veya püskürtme şeklinde
yapılır.
* Patates çeşitlerinin duyarlılığına ve kullanım
şekillerine göre depolama sıcaklığı düşürülür.
Depolama sıcaklığı patates yumruları içine
yerleştirilen termometrelerle ölçülür.
* Uzun süre depolanacak patateslerde
depolamadan 3-4 hafta sonra yara dokuları iyice
kapandıktan sonra filizlenmeyi engellemek amacıyla
büyümeyi düzenleyici kimyasal maddelerin
uygulaması yapılır.

* Ürün sıcaklığı, yaraların optimum iyileşme sıcaklığı
olan +15”C’den +8/+10°C sıcaklıklarına yavaş
yavaş indirilir ve yine kontrollü olarak depolamaya
geçilir.

* Hasattan sonra çürümeleri engellemek için nemli
koşullarda hasat edilen yumruların üzerinde su
yoğunlaşması nedeniyle açılan gözeneklerden
oluşacak mikroorganizma enfeksiyonlarının önüne
geçmek için yumrular vantilasyonla kurutulmalıdır.

Depolama öncesi ön kalibrasyon

Modern depolarda bulunması gereken kontrol-gözlem
balkonu
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Depolama öncesi yıkama ve kurutma işlemleri

PATATES DEPOLAMA YÖNTEMLERİ

Toprak Silolar

“Patates, hem doğal ve ilkel yöntemlerle hem
de mekanik soğutma tesisatlı yalıtılmış modern
depolarda saklanabilir. Birinci seçenek daha
ekonomik bir seçenekmiş gibi görünse de
depolama şartları, sağlıksız; saklama ömrü ise kısa
olur. Patates depolamada en etkili sonuç, ortam
koşullarının kararlı bir biçimde sabitlendiği iyi yalıtımlı
yapılardan alınır.”

İlkel bir depolama yöntemi olmakla beraber,
ülkemizde yer yer kullanılmaktadır. Depo sıcaklığı
ve nemi tam olarak kontrol edilemediği için %9-17
dolaylarında kayıp meydana gelmektedir.

Kilerler Mahzenlerde Depolama
Türkiye’de ve birçok ülkede patates, farklı özellikler
taşıyan depolarda saklanmakta; muhafaza edilmeye
çalışılmaktadır. Bu amaçla kiler ve mahzenler yaygın
kullanılan ilkel, basit saklama yerleridir. Genel olarak
tamamen toprak altında veya yarısı toprak altında
olan kiler veya mahzenlerin patates depolamasında
kullanılabilmesi için temiz, havalanabilir, rutubetsiz,
serin ve karanlık olması gereklidir.

Toprak silolar su tutmayan yüksekçe bir yerde
yapılır. Farklı boyutlarda yapılmakla beraber 120150 cm. genişliğinde, 8-10 m. uzunluğunda ve
10-20 cm. derinliğinde açılan çukurların dip kısmına
tahta ızgaralar yerleştirilir ve patates yumruları, 7090 cm. yüksekliğinde balık sırtı şeklinde yığın yapılır.
Yığının üzeri önce, 30-40 cm kalınlıkta sap veya
saman ile örtülür, sonra bunun üzeri 10 cm. toprak
ile kapatılır. Yığının en üst kısmı yağmurdan, sudan
korumak amacıyla polietilenle kaplanabilir. Yığının
orta yerine havalandırma bacaları konur. Bacaların
üst kısmı, yığından 50-60 cm yüksekte olmalı ve
tepesi kapalı tutulmalıdır.

Kısmen toprak altında bulunan mahzen ve kiler özel patates
deposu

Bu gibi yerlerde depolanan patateslerde
sıcaklığın, nemin ve havalandırmanın kontrol
edilememesi nedeniyle kısa zamanda ve büyük
oranlarda çürümeler, kayıplarla karşılaşılır. Ortalama
bir depolama döneminde %20-25 oranında
gerçekleşen kayıpların azaltılması, bu yerlerde
sıcaklık, nem değişiminin en aza indirilmesi ve
havalandırma için ıslah edilmeleri gerekmektedir.
Ayrıca bu kiler ve mahzenlerde sık sık kontrol
yapılarak, çürüme gösteren yumruların seçilip,
atılması gerekmektedir ki bu işlem işçilik ücretleri
nedeniyle maliyetlerin artmasına neden olmaktadır.

Toprak silolarının yapımı ve patates depolama
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Volkanik Kaya Depolar

Modern Depolar

Niğde ve Nevşehir bölgesinde bazalt ve volkanik
tüf jeolojik yapısı nedeniyle doğal olarak oluşan
veya bu amaçla özel ekipmanlarla kazılarak –
oyularak yapılan depolardır. Bu bölgede yetiştirilen
patateslerin büyük çoğunluğu bu depolar içerisinde
saklanmaktadırlar. Depo içi sıcaklığı her mevsim 6 - 8°C
olup, depo içi oransal nem ise %80-90 arasındadır.
Her ne kadar sıcaklık ve nem değeri patates için
uygun olsa bile havalandırmanın yetersizliği sonucu
bu tip depolarda depolama kayıpları %10-25
arasında değişmektedir. Bu tip depolar ıslah edilmek
suretiyle (kapı, havalandırma bacaları vs.), patates
yumruları çürümeden ve sürmeden uzunca bir süre
bu depolarda saklanabilir, kayıp oranı azaltılabilir. Bu
depolarda, yumrular dökme olarak yığın şeklinde
veya file çuvallarda saklanmaktadır.

Patates depolamasında kullanılan modern depolar,
depolama kalitesini etkileyen sıcaklık, nem ve
havalandırma koşullarının yumrunun isteğine göre
oluşturulduğu ve depolama boyunca kontrol
edilebildiği yapılardır. Yer seçimi, binanın inşaatı,
izolasyonu, kapasitesi, kapıları, havalandırma,
nemlendirme, soğutma ve ısıtma sistemleri
düşünülerek özel tasarlanmış bu depolarda
patatesler uzun süre en az kayıpla başarıyla
depolanmaktadır. Modern depolarda, depo
faktörleri patates yumrularının kullanma amaçlarına
göre ayarlanabilir. Bu depolardaki başarı derecesi,
deponun yapımında kullanılan malzemeler,
faktörlerin kontrol ekipmanları ve seçilecek istifleme
modeline göre değişmektedir. Çok kapsamlı
izolasyonun yapılmadığı ve sıcaklık, nem ve
havalandırmanın basit olarak kontrol edildiği depolar
olduğu gibi çok gelişmiş sofistik ekipmanların
kullanıldığı çok modern depolarda vardır.
Henüz ülkemizde patatesler için kullanılmamasına
karşılık Hollanda, ABD, Almanya gibi bazı gelişmiş
ülkelerde kontrollü atmosferli depolar da
kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalarda %1.8 CO2
+ %3.9 O2 gaz karışımında patateslerde filizlenme
ve çürüme olmadan uzun süre depolama mümkün
olmuştur.
Patates en uygun depolama sıcaklığı ve oransal
nemde tutulduğunda, en düşük O2 konsantrasyonu
%4-5, en fazla CO2 konsantrasyonu ise % 10 olarak
belirlenmiştir. Kısa bir süre için patates yumruları
daha yüksek CO2 konsantrasyonunu ve daha düşük
O2 konsantrasyonuna tolere edebilirler.
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Isı Koşullandırması
Ürün sıcaklığı, yaraların optimum iyileşme sıcaklığı
olan +15°C’den +8/+10°C sıcaklıklarına yavaş
yavaş indirilir ve yine kontrollü olarak depolamaya
geçilir. Yara risklerinin ve özellikle de iç kararmalarının
azaltılması için her türlü pazara hazırlama işleminden
önce ürün sıcaklığı, tekrar +12/+150°C’ye kadar
yükseltilir. Bu amaçla dış hava uygunsa kullanılabilir
veya sisteme dahil edilen ısıtıcılar kullanılır. Oksijen
miktarına bağlı olarak yumrularda iç kararma
oluşmasının engellenebilmesi için yeterli miktarda
dış havanın girmesi sağlanmalı, ancak sıcaklık hiçbir
zaman +20°C’nin üstüne çıkmamalıdır. Cips ve
parmak patates üretilecek bazı patates yumruları,
bir iki hafta boyunca indirgen şeker miktarlarının
düşürülmesi için +18-20°C’ye kadar ısıtılır.
Çürümenin başlamasını engellemek için nemli
koşullarda hasat edilen yumrular, derhal vantilasyonla
kurutulmalıdır. Gerçekten de bakteriler ve mantarlar
gelişmek için anaerob şartlar veya yüksek değerde
bağıl neme gereksinim duyarlar. Yumrular üzerindeki
su kondanzasyonu, yüzeyde gözeneklerin açılması
sonucunda mikroorganizmaların içeri girmesini
kolaylaştırır. Daha sonra, yaraların iyileşmesi için
yumrular +15°C sıcaklıkta iki hafta süreyle tutulurlar.
Patates yumrusunun kurutulması, ürünlerin, 1-2 hafta
boyunca iyi bir havalandırmaya ve uygun sıcaklığa
sahip depolarda dinlendirilmesi işlemidir. Bu
süreçte, varsa, yara ve berelerin iyileşmesi, yüzeysel

lezyonların kaybolması sağlanır. Başarılı patates
depolaması için kurutma, zorunlu bir işlemdir.
Hasattan sonra patatesleri yıkadıktan sonra kurutma
işlemine geçilebilir. Patatesleri, 10-15 gün boyunca
16-21 derece arasında sıcaklık ve %90 bağıl neme
maruz bırakma prensibine dayanır. Bu aşamada
hasatta elleçleme ve taşıma nedeniyle oluşmuş
bereler iyileşirken su kaybı ve mantari hastalık oluşumu
da engellenir. Yara ya da bere bulunan yerlerde
yeni hücre katmanları oluşur. Bu hücre katmanları,
adeta bir tıpa gibi yumrunun havayla temasını önler.
İyileşme süreci tamamlandığında yaralı bölgede
koruyucu kalın bir bant oluşur. Hastalıklı ya da hasar
görmüş patateslerin kurutma süresi, sıcaklığı ve bağıl
nem oranı modifiye edilmelidir.
Mantarlaşmaya elverişli; kontrol altında tutulmayan
sıcaklıklar, mikroorganizma gelişimini teşvik ederek
çürüme ve yumuşamaya neden olur. Çürüme ve
bekteriyal etkilere maruz kalmış patatesler, depo
alanının neminin artmasına da neden olur. Bu
durumda, daha fazla bozulmaların önünü almak
adına bağıl nem olabildiğince düşük tutulmalıdır.
Kurutma süresince sadık kalınması gereken üzerinde
fikir birliğine varılmış çok kesin bir havalandırma rejimi
yoktur. Yumuşama ve terleme, yığın içindeki daha
taze olan patateslerde görülür. Küçük miktarlarda
serbest kalan sıvı, genelde zarar vermez; ama, fazla
nem, çürümüş yumuşak bölgeleri daha da yumuşatır.
Depo içinde terleme mevcutsa sürekli havalandırma
yapılması önerilir.
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PATATES DEPOLARINDA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ
VE ÖZELLİKLERİ

“Patates depolamada, oransal nem ve
sıcaklığın kontrol altına alınabilmesi,
yumruların kalitesinin korunması için
depoda havalandırma sisteminin çok
iyi projelendirilmesi ve çalıştırılması
zorunluluğu vardır. Havalandırmanın
esası, depodaki hava sıcaklığının,
yığın sıcaklığından düşük derecelere
indiğinde, dıştaki havanın istenilen
sıcaklığa erişinceye kadar patates
yığınının içine bir vantilatör yardımı ile
gönderilmesine dayanır.”

1- Hava boşaltma kapısı
2- İç hava dolanım kapısı
3- Dış hava giriş kapısı
4- Vantilatör
5-Hava geçiş kanalı

Hava sirkülasyonunun vantilatörle sağlandığı bir deponun
kesiti
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Havalandırma, hasattan sonra yumruların kurumasını
ve oluşan yaraların iyileşmesini kolaylaştırır ve çürüme
risklerini azaltır. Özellikle yığın şeklinde istiflenen
patates yumrularının solunumuyla ortaya çıkan enerji
sonucu, yığın içerisinde ısı noktalarının (ölü noktalar
/hot point) oluşumunu engeller. Havalandırma, su
buharı kondansasyonunu azaltır, ağırlık kaybını önler,
muhtemel enfeksiyonu ve yayılmasını yavaşlatır,
filizlenmeyi geciktirir.

Genel olarak patates için aksiyal tipte 15
mm su kolonu basıncında her 1 m3 patates
yığını için saatte 100 m3 civarında gerçek
debisi olan bir vantilatörle havalandırma
önerilebilir.
Depo vantilatörleri, çeşitli basınç ve debilerde
çalışabilecek özellikte olmalıdır. Depolanmış ürünün
soğutulmasında rol oynayan önemli bir parametre
de hava sirkülasyonunun debisidir. Basınç, sadece
yığın içinden havanın geçmesini sağlar. Toplam
basınç, patateslerin havalandırılmasında 147 Pa gibi
düşük bir basınç değerinde tutulur. Örneğin, 150
m3’lük bir patates yığınını besleyen bir vantilatörün
debisi 147 Pa basınç farkında 15.000 m3/h, gücü
2-2.5 kW civarındadır.
Genel olarak vantilatörler, yerden 1.20 m yüksekte
bir baca içine yatay olarak yerleştirilirler. Dış hava,
vantilatörün üstüne yerleştirilmiş bir kapaktan girer
ve deponun dış yüzünde çatıya yakın bir kapaktan
(havalandırma kapağı) dışarı çıkar. Havalandırma
bacasının tepesine yerleştirilen iç kapak, dış kapaklar
kapandıktan sonra depodaki hava sirkülasyonunu
sağlar. 500 tondan daha büyük kapasiteli depolarda
havalandırma bacası yerine kanalları birleştiren bir
koridor da bu amaçla kullanılabilir.

Depo İçerisinde
Sirkülasyonu

Hava

Dağılımı

ve

Patates
depolarında
havalandırma,
yığın
içindeki yumruların ısıtılması veya soğutulması
ile yığın içerisindeki her noktada sıcaklık farkının
bulunmaması için yapılır. Havanın yığındaki düzgün
dağılımı ve sirkülasyonu, birbirine paralel hava geçiş
kanalları ile sağlanır. Bunlar, yere gömülmüş veya
toprak yüzeyinde olabilirler. Zorlanmış hava akımı
kullanılan büyük patates depolarında ana kanal ve
küçük kanallar bulunmaktadır. Patates depolarında
ana hava kanalının boyutları ve ayrıca, yerleşiminde
dikkat edilmesi gereken başka birçok faktör vardır.
Kanalın optimum uzunluğu, 10 m’dir. Ancak, özel
planlamalarda bundan daha da uzun olabilir.
Herhangi bir depoda ana kanal, deponun uzun
kenarına (boyuna) paralel olmalıdır. Normal olarak
deponun ortasına yerleştirilen kanalın her iki tarafında
patatesler depo¬lanacağından, kanal duvarları yük
taşımaya dayanıklı yapılmalıdır. Ana hava kanalında
hava hızı, 10 m/s’dir. Bu nedenle kanalın kesit
alanı, en azından 50 mm su basıncında 1 m3/s fan
kapasitesi başına 0.1 m2 olmalıdır. Ana hava kanalının
iç yüzeyi, pürüzsüz olmalıdır. Kanaldaki herhangi bir
pürüz veya çıkıntı, hava akımında türbülansa neden
olabilir.
Bu depolarda ana kanala bağlantılı yanal kanallar;
deponun dolu veya boş olduğu zamanlarda

Zemin üstü ve altındaki yanal kanallar ve fanlar

yerleştirilen veya kaldırılıp taban üzerine
oturtulabilecek şekilde olabileceği gibi, üzerinden
taşıma araçlarının geçmesine izin verecek biçimde
zeminin altında gömülü olarak üzeri ızgara ile
kapatılan bir formda da olabilir. Hangi tip yanal kanal
kullanılırsa kullanılsın, kesit alanı en azından 1 m3/s
havaya karşın 0.1 m2 olmalıdır. Yanal kanal uzunluğu,
10 m civarındadır.
Eğer kanal uzunluğu, 10 m’den fazla yapılırsa kanal
boyunca hızı sabit tutabilmek ve ölü noktaların
oluşmasını önlemek için kanal, basamaklar hâlinde
bölünmeli veya giderek daralan bir şekilde
yapılmalıdır. Yanal kanallar tahtadan ya da demirden
yapılmış üçgen şeklinde veya çember şeklinde
olabilir. Kanal kapakları, panjur şeklinde galvanize
çelik, beton blok ve tahta çubuklardan yapılırlar.
Bu kapaklar, hangi malzemeden yapılırsa yapılsın
çubuklar, 150 mm eninde olmalıdır ve aralarında
da 15-20 mm açıklık bulunmalıdır. Bu yan kanallar
arasında ise 2-2.5 m açıklık bırakılmalıdır. Kanal
kapaklarının genişliği, genellikle 0.3 m civarındadır.
Depo zeminine gömülü hava kanalları, yükleme ve
deponun boşaltılmasını kolaylaştırdığından tercih
edilirler.

Patates depolarında istifleme yöntemi olarak
paletli sistemler de kullanılabilir. Depo içinde

kuru bir zemin sağlamak amacıyla ölçeklendirilmiş
tahta paletlerden yararlanılması prensibine dayanır.
Bu palet sistemi, aralarında 65 mm eninde metal
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bağlantıları olan 10 adet tahta çubuktan oluşur. Bu
tip döşemeyi gerektiği zamanlarda kaldırıp tekrar
yerleştirmek oldukça kolaydır.
Patates depolarında havanın fana ulaşmasını ve
depodan çıkışını da kontrol etmek gerekir. Aksi
takdirde depo oransal nemini sabit tutmak mümkün
değildir. Bu nedenle hava girişi ve çıkışı, fanın kuvvetli
hava etkisinde kalmasını önlemek için panjurlu
olmalıdır.
Havalandırma kapakları, içeriye yağmur, rüzgar ve ışık
girmesini önlemek amacıyla dışarı doğru açılmalıdır.
Patates yığınlarının arasından geçen hava debisi ne
kadar fazla ise havanın her birimlik hacmini soğutma
gücü de o ölçüde azalır. Ancak, havanın gerçek
soğutma verimi, patateslerin belli bir havalandırma
hızında soğutulmaları ile uyum içinde olmalıdır ve
istenen soğutma sıcaklığını gerçekleştirecek havanın
sağlanması gereklidir.
Bazı durumlarda, farklı miktarlarda havaya gereksinim
duyulabilir. Yığınların soğutulmaksızın uzun süreli bir
depolama aralığında (örneğin nisan ayına kadar)
havalandırma debisi 0.03 m3/s/ton olabilir. Daha
uzun süre; örneğin aralık ayına kadar depolanacaksa
0.01 m3/s/ton’luk havalandırma debisi uygundur.
Patateslerin kasalar içinde depolandığı depolarda,
yığın hâlinde olan patateslerin üretmiş olduğu
yoğun solunum ısısı olmayacağından, daha düşük
havalandırma debisi uygulanabilir. Bu yüzden
havalandırma debisi, yığın hâlinde patates bulunan
depolara uygulanandan daha düşük olmalıdır. Bu
tip depolar için havalandırma debisi 0.01 m3/s/ton
düzeyinde uygulanabilir.

Patates muhafazasında, havalandırma
yapılmadığı süre içerisinde patates
yığınlarında sıcaklık farklılığı oluşmaması
ve yoğunlaşmanın azaltılması için kısa ve
sık aralıklarla resirkülasyon yapılmalıdır.
Örneğin, 12 saatte 1 saat resirkülasyon yapılması
yerine, her saatte 5 dakika yapılması daha uygundur.
Bazı bölgelerimiz için uygun olan hem hava hem de
mekanik soğutmalı depolarda hava sıcaklığının çok
düşük olduğu zamanlarda resirküle edilen hava ile
dış hava karıştırılarak enerjiden tasarruf sağlanabilir.
Uygun bir düzenekle, resirküle eden havayla dış
havanın karıştırılması mümkündür. Bu tip bir düzenek,
özellikle uzun süren depolamalarda gereklidir.
Örneğin mart ayı sonuna kadar süren depolamada
bu aylarda hava çok soğuk olduğundan, bu soğuk
hava, ürünlerin soğutulması için uygun değildir ve
ancak resirkülasyon havasıyla karıştırılırsa ürünler
için uygun sıcaklıkta bir hava karışımı sağlanmış olur.
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Resirkülasyon debisi, ürünlerin soğutulmasında
gereksinim duyulduğu kadar yüksek değildir. Yığın
sıcaklık farkı 0.5°C olarak kabul edilirse 0.0075 m3/s/
ton’luk; 1.50C olarak düşünülürse 0.0025 m3/s/ton
resirkülasyon debisi yeterlidir.

Patates Depolarında Soğutma
Patates deposunda soğutma sistemi, evaporatör,
kompresör, kondansör ve genleşme valfı olmak
üzere dört temel eleman ve içinde soğutucu sıvının
dolaştığı bağlantı borularından oluşur. Soğutkan
sıvı, evaporatörün bulunduğu çevredeki ısıyı
absorbe ederek gaz evresine geçerek bulunduğu
ortamı soğutur. Hava, ısı üreten yumrular ve bunu
absorbe eden evaporatör arasında ısı transferinin
gerçekleşmesini sağlayan bir araçtır.
Hava soğutmalı ve mekanik soğutmalı kombine
sistemlerde havalandırma bacaları ile indirek
soğutma da yapılır. Bu sistem havalandırma
vantilatörleri ve evaporatörlerin önüne yerleştirilmiş
vantilatörlerden oluşur. Soğutucu grup çalıştığı
sürece, hava sirkülasyonunun debisinin, iki rejimde
çalışan vantilatörler sayesinde, yarıya indirilmesi
(m3 patates için 50-100 m3/h) tercih edilir.
Havalandırma koridorlarıyla direkt soğutmada
ise evaporatörler, havalandırma koridorlarının iç
yüzeyine vantilatörsüz olarak yerleştirilir, soğutma
sırasında, iç hava dolanım sisteminde hava yalnızca
evaporatörler arasından geçebilir. Bu uygulamada
bir tek vantilatörün çalışması sağlanarak hava debisini
yarı yarıya indirir.
Paletler üzerinde kasalarda veya file çuvallarda
depolama yöntemi biraz pahalı olmakla beraber
değişik büyüklükte, özellikte ve farklı çeşitlerin
aynı odada depolanması ve pazarlanabilecek
miktara göre taleplerin karşılanabilmesi açısından
tercih edilebilir. Bu sistemde etkin bir soğutma
sağlanabilmesi için, paletler üzerindeki çuval
veya kasaların arasında havanın homojen biçimde
dağılması ile mümkündür. En iyi hava dağılımı,
kanalların yerine tahta yerleştirilmesi ile elde
edilebilir. Kasa grupları arasındaki geçitler, havanın
soğuk deponun her köşesine ulaşabileceği biçimde
yerleştirilmelidir (Deponun toplam alanının %20’sini
kaplayacak şekilde).
Patates depolarında soğutma sisteminin hesabı ve
kurulması uzmanlık gerektirir. Soğutma gruplarının
güç hesabının yapılması, gereksinimlerin belirlenmesi
açısından önemlidir. Patates depolarında soğutma
gruplarının karşılaması gereken ısı kazançları olarak;
Duvar, çatı ve tabandan olan ısı kazançları, Yumruların
solunumundan ve
soğutulmasından gelen ısı
kazançları, Yenilenen havanın soğutulmasından ve

depo içinde bulunana vantilatör motorları, satışa
hazırlama sırasında kullanılan aletler, aydınlatma vb.
kaynaklardan gelen ısı kazançları dikkate alınmalıdır.
için yeterli miktarda dış havanın girmesi sağlanmalı,
ancak sıcaklık hiçbir zaman +20°C’nin üstüne
çıkmamalıdır. Cips ve parmak patates üretilecek
bazı patates yumruları, bir iki hafta boyunca indirgen
şeker miktarlarının düşürülmesi için +18-20°C’ye
kadar ısıtılır.

Koridorlu soğuk oda

Patates depolamasında yığın veya binlerde depolamada
kanalların durumu
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Defrost yapılması zorunlu hâle gelmiş, buzlanmış bir evaporatör

SOĞUK DEPOLARDA EVAPORATÖR (SOĞUTUCU)
VE NEMLENDİRME
Soğuk depolarda saklanan meyvelerin kalitesini

soğuk depo içindeki
“ Evaporatör,
soğutma etkisini yarattığı için soğuk
deponun en önemli parçası olarak
kabul edilmektedir.

etkileyebilecek en önemli faktör, sıcaklıktır. Soğutma
sistemi, ister freonla ister amonyakla isterse de
salamuralı sistemle kurulmuş olsun, evaporatör
dizaynı, soğutma kalitesini birinci derecede
etkileyen faktör olacaktır. Evaporatörün çalışma
prensibi; üzerindeki ortamdan daha düşük ısı
enerjisinin, fanlar vasıtasıyla soğuk deponun içine
aktarılmasıdır. Bu soğukluk, meyvelere havadan
konveksiyon yoluyla transfer edildiği için hava
sirkülasyonu çok önemlidir.
Evaporatör
seçimi
ve
yerleşimi,
hava
sirkülasyonunun en iyi gerçekleştirileceği şekilde
tasarlanmalıdır. Yeterli kapasiteye sahip olmayan
evaporatörler, soğuk odanın içindeki rutubeti
negatif yönde etkiler. Dolayısıyla soğuk depoyu
kurutur.
Ortaya çıkan olumsuz durum, defrost’un negatif
etkisiyle daha da büyür. Her defrost’ta drenaj
hattından dışarıya atılan defrost suyu, aslında
odadan çekilen ve ortama da üründen geçen
rutubettir. Bu nedenle defrost’tan çıkan her su
miktarının, üründen kaybolan ağırlık miktarına eşit
olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Taze olarak ürünün
saklandığı sebze ve meyve depolarının ideal nispi
nem düzeyi, %85-95 seviyesinde olmalıdır.

“

En kritik nokta: ∆T (deltaT)
Evaporatöre giren hava sıcaklığı ile evaporatör
içindeki buharlaşma sıcaklığı arasındaki farka,
“∆T” (Delta T) denir.
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Oda Bağıl Nem: (%)

İdeal ∆T’nin sağlanabilmesi için soğutucu
büyüklüğünün (watt olarak soğutma kapasitesi)
doğru belirlenmesinin yanı sıra bu büyüklüğe uygun
batarya yüzeyi ve lamel aralığının dizaynı da şarttır.
Grafikte gösterildiği gibi belirli sabit koşullarda
∆T:5’te %95 ortam nemi sağlanırken, ∆T 10’a
çıkarıldığı zaman ortam nemi de otomatikman
%68’e düşürülmüş olacaktır. Bu basit örnek de
∆T’nin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir.
Yeterli büyüklükte seçilmeyen soğutucularda ideal
∆T‘yi yakalamak olası değildir. Bu nedenle küçük
seçilen evaporatörlerde ∆T, kontrolsüz bir şekilde
büyüyecek ve istenilen nemli ortamı yakalamak
mümkün olmayacaktır.
Nem oranının düşük olduğu depolarda ekstra
rutubetlendirme araçlarıyla bu eksiklik giderilmeye
çalışılır. Ancak, sebze ve meyvenin bünyesinden
dışarıya çıkan su kaybı, hiçbir zaman geri
kazandırılamayacağı için ürünün kalitesi olumsuz
etkilenir.
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3. Ultrasonik Nemlendirme Sistemi:
Ultrasonik nemlendirme, sıfır noktası altındaki ve
civarındaki sıcaklıklar için mükemmel bir çözümdür.
Bu teknoloji, yüksek frekanslı ses dalgalarıyla küçük
vibrasyonlu tablaları harekete geçirir; böylece küçük
damlacıklar sıçratır.
Bu damlalar, 0,5-1,0 μm kesitlidir ve düşecek veya
donacak kadar değil; ama, hücre havasında direkt
buharlaşacak kadar küçüktür. Kontrollü atmosfer
depoları için idealdir.

∆T %Rh
5
6
7
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10
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2. Santrifüj Nemlendirme Sistemi:
Bu sistemlerin soğuk depo içine konan ısıtıcılı
modelleri, meyve soğuk depolarında kullanılabilir.
Belli ağırlık kapasitesinde üretildikleri için her odanın
hacmine göre seçim yapılmalıdır.
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Nozul ile Nemlendirme
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Soğuk Odaların Nemlendirilmesi
Soğuk depolarda soğutucuyla ayarlanmaya çalışılan
nemli ortam, hiçbir zaman garanti altına alınamaz.
Önemli olan, ürünün kalitesi olduğu için nemlendirici
kullanımı, özellikle tavsiye edilir. Nemlendirme için
su kalitesi yetersiz ise ön arıtma tesislerine de ihtiyaç
duyulacaktır.
Nemlendirmede dikkat edilmesi gereken diğer
önemli konu ise havaya verilen su moleküllerinin
büyüklüğü (mikron) ve oda içine verilecek nemin
miktarıdır (kg). Nem oluşturulduktan sonra nemin
oda içine homojen olarak yayılması sağlanmalıdır.
Ürün üzerinde gözle görülür ıslaklık, damlama,
yoğuşma oluşmamasına özen gösterilmelidir. Soğuk
oda nemlendiricileri, genel olarak üç tür sistemle
üretilirler:
1. Nozul Nemlendirme Sistemi:
Bu sistemde kireçli ve kumlu sular nozulları tıkadığı
için su kalitesi çok önemlidir. İlk nemlendirici
modellerindendir. Atmosfer kontrollü depoda
kullanılamazlar.

Santrifüj ile Nemlendirme

Ultrasonik Nemlendiriciler
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SOĞUK DEPONUN
ATMOSFERİNİ
KONTROL ETMEK

Normal Atmosferli Depolar

Hasat sonrası meyvenin besin değerini koruması,
zararların önlenmesi ve her mevsimde tazeliğini
korumaları, uygun koşullara sahip depolarda
muhafaza altına alınmasıyla olasıdır. Bir başka
anlatımla; depolama, ürünün daha sonra
pazarlanmak üzere kalitesini koruyacak koşullarda
bekletilmesi işlemidir.
İç havasının nemiyle sıcaklığının oransal olarak
kontrol edildiği normal atmosferli depolar, mekanik
olarak soğutmuş yalıtımlı alanlardır. Standart depo
ortamında yüksek derecede oksijen bulunması,
solunumu hızlandırıcı etki yaparak meyvenin hızla
Birçok meyve normal armosferli
İtalya
yaşlanmasına yol açacaktır. Bu tip depolar yaygın
depolarda 4-5 ay muhafaza
% 92-95 olarak kullanılmaktadır. Meyve ve sebzelerin
Hollanda
edilebilirken, bu süre
atmosfer
solunumları üzerine etki eden faktörlerden bir diğeri
% 12
82-90
kontrollü sistemlerde
aya
de ürünün bulunduğu ortamdaki havanın bileşimidir.
Fransa
kadar ulaşır.% 70-75
Uzun süreli meyve muhafaza depolarında, içeride
oluşan etilen ve diğer aromatik gazların dışarıya
atılması zorunluluğu vardır. Bu gazların dışarıya
atılamaması halinde üründe yaşlanmayla gelen
erken olgunlaşma, arzu edilmeyen koku ve tatlar
Çin
oluşur. Bu gibi durumlar meyvenin pazar değerini
% 18-25
önemli ölçüde düşürecektir.
Türkiye
Önlem olarak, kapılara ya da dış duvara monte
% 1-2
edilen aspiratörler/vantilatör kullanılmaktadır.
Oda içerisindeki havanın temizlenebilmesi için
Dünya Piyasasında Kontrollü Atmosfer Kullanım Yüzdeleri meyvenin muhafaza edildiği alanın, günde birkaç
kez, dış ortam havasıyla değiştirilmesi gerekir.Bu
nedenle iki fan kullanılmaktadır. Bir tanesi dış ortamda
bulunan normal temiz havayı içeriye üfleme, diğeri
de içerideki kötü havayı dışarıya atma görevi görür.
Oksijen
Son yıllarda inşa edilen
soğuk depolarda merkezi
Oksijen
1-5
havalandırma sistemi%kurularak
her odanın havası
% 21
otomatik olarak temizlenebilmektedir. Standart
Karbondioksit
Karbondioksit
odalarda kullanılan havalandırma yöntemi
atmosfer
% 0,03
% 2-5 işlem,
kontrollü depolarda gerek duyulmaz.Bu
sistem ekipmanları (etilen absorber) tarafından
yapılmaktadır.
Günümüzün
soğutma AZOT
teknolojisi,
standart
AZOT
soğutmanın
yanı
sıra,
meyvelerin
solunumuyla
da
% 90 - 95
% 78,07
yakından ilgilenmektedir.

NORMAL ATMOSFER
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KONTROLLÜ ATMOSFER
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PATATES DEPOLAMASINDA BAŞARIYA ETKİ EDEN
FAKTÖRLER

Başarılı patates depolamasında
yumrudan su kaybının önlenmesi,
filizlenmesinin engellenmesi ve
kullanım amacına göre kalitesinin
korunması öncelik taşımaktadır. Bu
başarının elde edilmesinde ürünün
yetiştirme ve hasat koşulları,
büyümeyi
düzenleyicilerin
kullanımı, depolama sıcaklığı,
oransal nemi ve havalandırma
etkin rol oynamaktadır.

Uzun süre depolanacak patateslerde depolamadan
3-4 hafta sonra yara dokularının iyice kapanmasının
ardından filizlenmeyi engellemek amacıyla büyümeyi
düzenleyici kimyasal madde uygulaması yapılır.
Bu amaçla chloropropham (CIPC) veya propham
(IPC) + chloropropham kullanılır. Bu maddeler,
hücre çoğalmasını durdurarak filizlerin büyümesini
engeller.

Filizlenmeyi
önleyiciler,
iki
şekilde
uygulanabilir:
Büyümeyi
düzenleyiciler
pudralama (toz hâlinde) veya özel aletlerle
sislendirme şeklinde yapılır.
Pudralama yönteminde taşıyıcı üzerinde bulunan
toz hâlindeki madde, basınçla yumrular üzerine
mümkün olduğu kadar homojen bir şekilde atılır. Bu
yöntemde yumruların tamamen kuru olması ve doz
ayarlamasına dikkat edilmesi gerekir. Uygulanacak
miktar, 6 aylık bir saklama periyodu için ton başına
10 g (10 ppm) aktif maddedir. Eğer öngörülen
süre 3-4 ay ise miktar azaltılır (5 g/t), süre 9 ay ise
miktar (15 g/t) artırılır ve 6.aydan sonra 2. uygulama
yapılabilir. Soyulmuş yumrularda kalıntı 0.5 ppm
düzeyini geçmemelidir.
Sislendirme şeklindeki uygulama, sis jeneratörü
yardımıyla sıvı formdaki büyümeyi düzenleyicinin
vantilatör önüne yerleştirilerek veya taşınabilir
sis jeneratörleri ile depo içerisine uygulanabilir.
Sisleme ile birlikte homojen dağılım için fanlar, 1520 dakika çalıştırılmalı; daha sonra çökelmesi için
oda, ventilasyonsuz olarak 48 saat kapalı tutulur.
Bu yöntem, fazla miktarda ürüne kısa zamanda
uygulanması, yara epiderminin oluşmasından sonra
yapılması ve pudralama yöntemine göre daha az
kalıntı bırakması gibi avantajlara sahiptir.

Patateslerde filizlenmeyi önlemek amacıyla
hasattan 2-3 hafta önce Maleic Hydrazide
(MH); büyümeyi düzenleyicisi de kullanılabilir.
MH, bitkinin toprak üstü yeşil aksamına 500-750 gr/
da dozunda su ile karıştırılarak püskürtülür. Uzun
süre depolanan yemeklik patateslerde MH, yumru
içinde parçalandığı için kalıntı sorunu bırakmaz. Çok
kısa süreli depolanacak patateslerde MH kullanımı,
kalıntı sorunu yaratacaktır. Diğer yandan MH, CIPC ve
IPC gibi büyümeyi durdurucu maddeler, tohumluk
patatesler için kullanılmaz.
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Yetiştirme döneminde aşırı ve zamansız sulama,
yüksek miktarlarda azotlu gübreleme, potasyum
eksikliği, hasadın erken veya geç yapılması

yanında hasat sırasında oluşabilecek yaralanma ve
ezilmeler, yumruların depolanabilirlik potansiyelini
azaltmaktadır.
Dolayısıyla depolamada başarı, patatesin dikiminden
itibaren her kültürel işleme özen gösterilmesi ile
sağlanabilir.
Hasat döneminde ıslanan yumrularda veya toprak
yüzeyine çıkarılıp güneşte bekletilen yumrularda
fungal ve bakteriyel çürümeler hızlanmaktadır.
Hasatta ıslanan ve kabukta biriken nem, mantar ve
bakterilerin gelişmesine olanak veren anaerobik
koşulların oluşmasına neden olduğu için
depoya girişte mutlaka yumruların kurutulması
gereklidir. Yumrular üzerinde biriken aşırı nemin
kondanzasyonu, patates yumrusu üzerindeki
gözeneklerin açılmasına neden olduğu için hastalık
etmenlerinin yumruya girişlerini kolaylaştırmaktadır.
Bu bağlamda dış kabuğun olgunlaştırılması, diğer
deyimle yara dokularının onarılması amacıyla hasat
edilen yumrular, 2 hafta süreyle +15C° sıcaklık ve
yüksek oransal nemde (%95) yara epiderminin
oluşmasından sonra depolamaya geçilmelidir.

Patates depolamada önemli konulardan biri
de filizlenmenin önlenmesidir.
Patateslerde hasattan sonra 10-15°C sıcaklıklarda
çeşitlere bağlı olarak değişmekle beraber
dinlenme (dormansi) nedeniyle 2-3 ay herhangi
bir filizlenme görülmez. Ancak, bu süreden sonra
4°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda filizlenme başlar. Az
miktarda filizlenme, patatesin besleme değerinde
önemli bir değişmeye neden olmaz. Anca, aşırı
filizlenmiş patateslerin pazarlanması güçleşir.
Filizlenmeyi önlemek amacıyla bazı büyümeyi
düzenleyici kimyasal maddeler kullanılır. Bu amaçla
hasattan 2-4 hafta önce Maleik Hydrazide ve
hasattan sonra depolama başlangıcında CIPC
(Isopropyl N-3-Chlorophenyl Carbamate) en
yaygın kullanılan maddelerdir. Özellikle CIPC
uygulamalarında tiabendozel ve chlorine’in
kombine olarak uygulanması, depolamada
filizlenmeyi önlediği gibi fungal çürümelerin de
önüne geçilir. Patateslerde filizlenme, yasal olarak
kullanım izni olan bazı ülkelerde Gamma ışınları
kullanılarak da önlenmektedir. Hasattan sonra
depoya alımlarda 0.05 – 0.15 kgray dozunda ışın
kullanılarak gerçekleştirilir. Doğal olarak büyümeyi
düzenleyici maddeler ve Gamma ışınları, tohumluk
olarak kullanılacak patateslerde uygulanmamalıdır.
Yemeklik patatesler için en uygun depolama sıcaklığı
40C’dir. Sıcaklığın bu değerden yüksek olması
halinde filizlenme, kalite kayıpları nedeniyle daha
kısa süre depolanma yapılmalıdır.

Bu sıcaklıkta uzun süre depolandığı gibi filizlenme
gerçekleşmemektedir.
Patateslerde
dinlenme
(uyku) döneminden sonra 4.40C’nin üzerinde
filizlenme meydana gelir, buna karşılık daha düşük
sıcaklıklarda ise patates nişastası amilopektin enzimi
yardımıyla indirgen şekerlere (glikoz + fruktoz)
dönüşmektedir. İndirgen şekerler, yumruda bulunan
azotlu bileşiklerden amino asitlerle reaksiyona
girerek patatesin endüstriyel işlenmesi sırasında
istenmeyen koyu kahverengi görünümün oluşmasına
neden olurlar. Bu nedenle endüstriyel işlenecek
patateslerde depolama sıcaklığı, 7-100C arasında
seçilmektedir.
Diğer bir seçenek olarak da yüksek indirgen şeker
oranı, işleme öncesi ürünün yüksek sıcaklıklarda
(15-200C) belli bir süre tutulmasıyla düşürebilir.
Yüksek sıcaklıklarda nişasta-şeker değişimi, tersine
işlemektedir.
Parmak patates veya cips üretiminde kullanılacak
patatesler içinse depolama sıcaklığı, 7-80C olmalıdır.
Tohumluk patatesler ise düşük sıcaklıklarda (1-30C)
depolanmalıdır. Her patates çeşidi için en uygun
depo oransal nem değeri ise %95’dir.
Diğer birçok üründe olduğu gibi patateslerde
de %8’den fazla su kaybı, yumruda buruşmapörsümeye neden olur ve gözle algılanabilir. Patates
depolamasında su kaybını azaltmak için alınabilecek
önlemlerin başında, sıcaklığın düşürülmesi, ortam
neminin yükseltilmesi gelmektedir. Bu kapsamda
yemeklik,
endüstride
işlenecek,
tohumluk
patateslerde en uygun depo oransal nemi
%90-95’tir.
Patates muhafazasında en önemli faktörlerden biri
de, depo içi havasının sirkülasyonu ve taze hava
ile havalandırmadır. Sirkülasyon ile depo sıcaklığının
bir örnek olması, kör noktaların oluşmasını engeller;
taze hava ile depo atmosferinde solunum için
gerekli olan yeterli oksijeni sağlarken biriken yüksek
CO2 konsantrasyonunu da düşürmüş olur.
Diğer birçok ürünün aksine, depo içinde yüksek
orandaki C02, patateslerde metabolizmayı ve
filizlenmeyi hızlandırır. Depolarda bulunan her bir
ton patates için saatte 1 m3 taze hava verilmesi,
uygun olur. Depolamanın ilk aşamasında yumrular,
dinlenme dönemindeyken 1/3 m3/saat taze
hava yeterlidir. Ancak, yüksek hava hızı su kaybını
artıracağından dikkatli olunmalıdır.
Depolanan patates yumrularının kabuklarında
solanin oluşumunu önleyebilmek için yumruların
ışıktan korunması gerekmektedir. Patates depolarının
karanlık olması sağlanmalıdır.
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FİZYOLOJİK DEPO HASTALIKLARI

“ Patateste
hastalıklarının

görülen
depo
temel
nedeni,
hasatta ve hasattan depolara
nakliye sırasında yeterli hassasiyet
gösterilmemiş olması sebebiyle
oluşan yaralardan yumruya bakteri
ve mantarların nüfuz etmesidir.

Önemli depo kayıplarıyla karşılaşılması sonucunu
doğuran depo hastalıklarını engellemenin birincil
yöntemi, yumruların, depo içi şartlarının kontrol
edilebildiği modern depolarda en uygun koşulların
sağlanmasıdır.
Depo
şartlarının,
saklanacak
patatesin kullanım amacına uygun olarak belirlenip
sabitlenebildiği modern depolar, ağırlık ve kalite
kaybını önlemede olduğu kadar yumruları hastalıklara
karşı korumada da etkili sonuçlar verir.
Depo hastalıklarının başında çürüklükler gelir.
Kimyasal gübre kullanımında aşırıya kaçılması,
fizyolojik oluşumu geciktirip dokuların fazla su
tutmasına neden olur. Fazla su tutan patatesler ise
hasat ve taşıma sırasında kolaylıkla yaralanıp depo
çürüklüklerine açık hâle gelirler.

İç Kararması
Depodaki patatesin yeterli hava alamadığında,
depo sıcaklığının 30°C üzerine çıktığında meydana
gelir.
Depolama esnasında iyi havalandırma yapılmalı,
kapalı alanlar ve derin yığınlardan kaçınılmalı,
yumruya oksijen geçişini engelleyen ekstrem
sıcaklıklar engellenmelidir.

“

Soğuk Zararı
Yumrular -2 ° C’den düşük sıcaklıklarda don zararına
uğradığı için depolama sıcaklığına dikkat edilmelidir.
Yumru 0-2 ° C’lik sıcaklıklara maruz kaldığı zaman
soğuk zararı meydana gelmektedir. Doku yüzeyinde
kahverengi ve siyah lekeler oluşmaktadır. Yumru
içinde kahverengi damarlar ortaya çıkabilmektedir.
Soğuk zararı kaliteyi düşürmekte ve depo ömrünü
azaltmaktadır.

Yumru Donması
Yumru mavimsi– grimsi renkte ve sert yapıdadır.
Sıcaklık yükselmesiyle birlikte bu kısımlar buruşmakta,
gevşek bir hal almaktadır. Donmuş yumrular saklama
ve işleme için uygun değildir. Doku, pişirme
boyunca sulu lapa bir yapı almaktadır. Yumru
donduğu zaman dokularda buz kristalleri meydana
gelmekte, bunlar hücreler parçalanmaktadır.
Yumrular tarlada, depoda ve taşıma sırasında
-1°C’den düşük sıcaklıklara maruz kaldıklarında don
zararı meydana gelmektedir. • Yumrular depolama
sırasında yetersiz havalanır ve izolasyonu az olursa
bu zararın oluşması söz konusu olmaktadır.
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Sürgün Oluşumu
Olgun yumrular birkaç saat yüksek dereceye
maruz bırakılırsa, sürgün oluşumunun meydana
gelebilmektedir.

Yumru İçi Boşluğu
Yumrunun merkezindeki yıldız biçimli yapıyla kendini
gösteren hastalık, yumru içinde çukurluklara neden
olur. Başta yumru merkezine yakın yerlerde oluşan
küçük kahverengi küçük lekeler ilerleyen zamanda
genişlemektedir.

Yumru donması

Sekonder Mini Yumru Oluşumu
Depoda fazla bekletilen tohumluk yumruların
depolama sırasında veya dikildiğinde yeni yumrular
oluşturması şeklinde görülür.
Saklama esnasındaki karbondioksit ve etilen
yoğunlaşmasının yükseltilmesi ile de tetiklenir.
Bu sorunu tohumlukları gereğinde fazla süreler
saklamadan ve havalandırma ve uygun sıcaklığı
koruyarak kaçınılabilinir. Hava sıcaklığı, 20°C’den
yüksek ve toprak sıcaklığı 10°C’den düşük olduğu
zaman dikim yapılınca da ortaya çıkmaktadır.

Sürgün Oluşumu

Yeşillenme: Depo ortamındaki yapay ışık nedeniyle

ortaya çıkar. Yumruda oluşan ve solanin olarak da
adlandırılan zehirli glikoalkolidlerin oluşumuyla
dokuların ölmesine neden olur. Hastalığın oluşumu;
çeşit, olgunluk durumu, yaşın yanı sıra patateslerin
saklandığı ortamda kullanılan ışığın tipi ve yoğunluğu
ile de alakalıdır.

Yumru İçi Boşluğu

Sekonder Mini Yumru Oluşumu
İç Kararması

Soğuk zararı

Depo hastalıklarını önlemek adına dikkat
edilecek noktalar:
Hasatta ve nakliyede yaralanmaları ve
berelenmeler önlenmelidir. Hasat, kuru havada
yapılmalıdır. Hasat sonrası iyileştirme süreci tam
ve doğru tamamlanmalıdır. Yıkanan patatesler,
depoya girmeden iyice kurumuş olmalıdır.
Uygun depolama koşulları sağlanmalıdır.
Depoların sıcak ve yüksek bağıl neme sahip
olmasından kaçınılmalıdır. Hava sirkülasyonu
düzgün yapılmalıdır. Depo zemini ya da kasalar
temiz tutulmalıdır.
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SOĞUK HAVA DEPOSU TASARLAMAK
Soğuk hava depo yatırımcısı, üç şekilde işletme
yapar:
1. Soğuk depolarında sadece kendi ürünlerini saklar
ve ticaretini yapar.
2. Hem kendi ürünlerini saklar hem de deposunun
bir kısmını kiraya verir.
3. Soğuk depolarını sadece kiraya verir.
Depo sahibinin, ne tür bir işletme yapacağını
tasarladıktan sonra tesisin yapımına karar vermesi
gerekmektedir.
Patates soğuk depolarında 7,5 m tavan yüksekliği
olan tesislerde m2’de 1,5 ton ürün saklanabildiği
bilinmektedir.

depolanmasında,
“ Patateslerin
amaca ve beklenen kalite

düzeyine göre kurulacak
olan soğuk hava depolarının
projelendirme özellikleri
önceden belirlenmeli, planlama
ve projelendirme, amaca ve
kullanılacak saklama tekniğine
uygun biçimde yapılmalıdır.

“

Projelendirme
Deponun
projelendirmesinde
öncelikle
kapasitesinin belirlenmesi gereklidir. Depo alanı,
muhafaza edilecek patatesin miktarına ve yığının
yüksekliğine bağlıdır. Genelde yığın yüksekliği 3.5
m’yi geçmemelidir. Depolanacak patatesin yığın
yoğunluğunu 650 kg/m3 alınacak olursa, ton başına
depo alanı 0.45 m2 öngörülmelidir. Bu veriler
kapsamında depo odalarının hacimleri öngörülen
yerleşim alanına göre boyutlandırılır. Depo dış
duvarlarının yüksekliği 4.5 m’de sınırlandırılabilir. Bu
durumda yığının üstünde kalan boş hacim, hava
sirkülasyonu için gereklidir. Palet-kasa veya “bin” adı
verilen 300-400 kg kapasiteli olan büyük kasalarda
- konteynerlerde depolama öngörülürse duvar
yüksekliği 6-7 m’ye kadar çıkarılabilir. Böylece birim
alanda depo kapasitesi önemli ölçüde artırılmış olur.
Depolanan ürün miktarına göre depo duvarlarından
meydana gelecek olan ısı kazançlarında da
azalma olacaktır. Binanın duvarları, patateslerin yan
duvarlara yaptığı basınca dayanıklı olmalıdır. Alışılmış
yüksekliklerdeki yığınlarda (3.0 - 3.5 m) duvar
diplerine binen basınç, metre başına 675-920
kg’dır.
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SECTION A/2

Deponun içinde, bazı ürün serilerinin (farklı
çeşitlerin depolanması, çürüme riski gösteren
çok nemli koşullarda toplanmış ürün serileri için)
depolanması için ayrı bölmeler – odalar gereklidir.
Hava geçiş kanallarının yerleşimine göre kayıp
olmayacak şekilde bölmeler, öngörülmüş sabit veya
hareketli desteklere tutturulmalı, itme kuvvetine
dayanıklı kalınlığı 4-5 cm levhalarla bağlanmalıdır.
Her bölmede ürünlerin yığılması ve geri alınabilmesi
için uygulanan işlemlere uygun olarak yeterli boş
alan bırakılmalıdır.
Soğuk hava deposunun dış ebatlarına karar
verildikten sonra bölge ve yer seçiminden
binanın inşasına kadar her adım, çok önemlidir.
Mimari, elektrik, mekanik ve inşaat projelerinin
yapılması, inşaat izni ve ruhsatlarının alınması, yol
ve elektrik temini ve bütün proje boyunca yapılmış
planlamaya uyulması, deponun sorunsuz ve
gecikmesiz kurulması için öncelikli unsurlardır. Bu
hizmet, endüstriyel soğutma sistemlerinin üretim ve
montajını yapan firmaların ana görevleri arasında yer
almadığı için size önerileri, ancak tavsiye düzeyinde
olacaktır.

Yer seçimi
Deponun kuruluş yerinin patates bahçelerine yakın
olması, nakliye maliyeti ve patatesin bir an evvel
depoya ulaştırılması açısından büyük önem taşır.
Diğer yandan, seçtiğiniz yer; kolay ulaşılabilir, istikrarlı
bir yol trafiğine sahip olmalıdır. Kısa bir sürenin
sonunda işletmenizin çevresinde ciddi bir kamyon
trafiği olacağı unutulmamalıdır. Depo kurulacak yer
için mümkün olduğunca düz bir arazi seçilmelidir.
Tesviyesinin yapılması hâlinde fazladan bir maliyet
çıkacağı unutulmamalıdır. Bölge ve yer seçimi
yapıldıktan sonra ilk olarak, önceden planlanmış
olan elektrik enerjisi sağlanmalıdır.
Enerjinin sonradan getirilecek olması nedeni ile
işlerin aksamasına sık rastlanır. Soğuk hava depoları,
“büyüyebilen işler” kategorisinde yer aldığı için
kullanılacak enerjinin artacağı da hesaba katılmalıdır.

Çelik bina

Bu nedenle işleme alanları ve depolar da hesaba
katılarak enerji ihtiyacının doğru saptanması
ve şantiye sahasına bir an evvel sabit enerjinin
getirilmesi, her açıdan faydalıdır.

Yapı seçimi
Bölge ve yeri seçtikten sonra tesis için betonarme ya
da çelik yapı olmak üzere iki seçenek belirmektedir.
Her iki şekil de soğuk hava depoları için uygundur.
Bu konuda günün ve bölgenin koşullarına göre bir
fizibilite yapılması ve hangi inşaat şeklinin yatırıma
uygun olduğuna karar verilmesi yeterli olacaktır.
Beton binaların bağ kirişleri ve soketlerin üzerinde
olan maliyeti, çeliğe oranla daha ucuz olabilir. Bu
nedenle yapı şekli seçilirken bina maliyetinin; kolon,
kiriş, aşık, soket ve bağ kirişlerine yapılacak toplam
harcamanın günün koşullarıyla değerlendirilerek
hesap edilmesi gerekmektedir. Depo, binalarının
konstrüksiyonunda çelik veya beton iskelet
sisteminin yaygın kullanımı vardır. Yapılar, mekanik
açıdan dayanıklı olmalarına karşın, kolay ve ucuz
yapılabilir olmalıdırlar. Deponun yapı dengesi
için yerleştirilen kolon ve destekler, izolasyon
materyalinin yerleştirilmesine engel olmamalıdır.
Amaca uygun çelik veya beton konstrüksiyonlu
depolarda 30 m genişliğe kadar ara kolonlara
ihtiyaç duyulmaz. Bu tip konstrüksiyonlarda
endüstriyel prefabrik elemanlardan yararlanılır
ki inşaat çok kısa sürede tamamlanır. Çelik veya
beton konstrüksiyonlarda duvarlar da prefabrik
bloklardan yapılabilir. İçinde boşluk olan beton
bloklar, hafif olmaları, kolay kullanılabilmeleri ve
belli bir ısı izolasyonuna sahip olmaları nedeniyle
tercih edilirler. Kullanılan materyaller ne olursa olsun
duvarlar için önerilen toplam ısı transfer katsayısı,
ancak ısı izolasyonu ile sağlanır. Dıştan izolasyon
yapıldığında kötü hava koşullarına karşı koruyucu bir
katman konması gereklidir. İzolasyon materyalinin
duvara içten yapıldığı ve yığın depolama şeklinin
kullanıldığı durumlarda; patates yığınının oluşturduğu
yan basınca dayanıklılığı sağlanmalıdır.

Betonarme bina
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DEPOLARDA İZALASYON
Soğuk depoda mekanik olarak elde edilen
soğuk ortamın dışarıya kaçmaması için yapılan
izolasyonun, enerji ekonomisi açısından büyük
faydası vardır. Eskiden izolasyon, duvar ve tavanların
strafor ya da polistren benzeri izolasyonlu levhalarla
kaplanmasıyla yapılırdı. Bu levhalar, duvara ve tavana
sıcak ziftle üst üste yapıştırılır; en üst kata da sıva teli
çekilerek yüzey sıvaya hazırlanırdı. İzolasyonun üstü,
sıvandıktan sonra boyanırdı.
Uygun fiyata mal edilen bu depoların sıvası,
zaman içinde dökülür ve izolasyon aralarında
oluşan yoğuşma, fazlaca elektrik tüketimine sebep
olurdu. 90’lı yılların başında poliüretanın hayatımıza
girmesiyle sprey poliüretan, klasik izolasyona
alternatif oldu. Pek çok soğuk depo, pratik ve hızlı
oluşu sebebiyle sprey poliüretanla izole edilmeye
başlandı. Dünyada poliüretan ve sac fiyatlarının
düşmesiyle önce Avrupa ve Amerika’da; sonra da
diğer coğrafyalarda sandviç panellerle soğuk depo
izolasyonlarını yapmak, çok daha ekonomik hâle
geldi.

İzolasyon Maddesi Seçiminde
Dikkat Edilecek Unsurlar
• İzolasyon maddesinin yoğunluğu
• İzolasyon maddesi içerisindeki 		
gözeneklerin şekil, büyüklük ve dizilişleri
• Sıcaklık
• İzolasyon maddesinin yapısı
(kristal, camsı, lifli)
• Gözenek içerisindeki gaz basıncı
• İzolasyon materyalinin nem içeriği ve su
buharı geçirgenliğine gösterdiği direnç
• Form dayanıklılığı
• Su ve neme karşı gösterdiği davranış
• Yanıcılık sınıfı
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Kullanılan materyaller ne olursa olsun duvarlar
için önerilen toplam ısı transfer katsayısı, ancak ısı
izolasyonu ile sağlanır. Dıştan izolasyon yapıldığında
kötü hava koşullarına karşı koruyucu bir katman
konması gereklidir. İzolasyon materyalinin duvara
içten yapıldığı ve yığın depolama şeklinin kullanıldığı
durumlarda; patates yığınının oluşturduğu yan
basınca dayanıklılığı sağlanmalıdır.
Son yıllarda depo inşaatlarında prefabrik poliüretanlı
paneller yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Bu paneller hem duvar görevini ve hem de
izolasyon işlevini görmektedirler. Tuğla ve diğer
malzemelerden yapılan duvar ve izolasyona göre
daha pahalı bir sistemdir. Ancak nem kesiciliği, kolay
montajı ve hijyenik koşullar açısından avantajları
bulunmaktadır. Genel olarak poliüretan paneller,
ürünün yoğun basıncı da dikkate alınarak yatay
kolonlarla özel bağlantı elemanları ile birleştirilirler.
Bu paneller, izolasyon etkinliğine göre değişik
kalınlıkta (5-20 cm) poliüretan katmanın iki yanına

Poliüretanlı Panellerin Avantajları
• Isı köprülerini ortadan kaldıran kesintisiz
yalıtım sağlar.
• Su ile temasında bozulmaz ve uygulandığı
yerden ayrışmaz.
• Su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeyin
nefes almasını sağlar.
• Mekanik sabitlemeye ihtiyaç duyulmadan
yapışır.
• Üzerinde yüründüğünde esneme veya ses
yapmaz.
• Duvar-baca dipleri, girinti ve çıkıntılara 		
kolay uygulanma.
• Yüzeyde dübel delmesine gerek yoktur.

yerleştirilmiş alüminyum plakalardan oluşurlar.
Panellerin yığın yükünden zararlanmamaları için
taban kısımlarına beton takviyeler konulur.
Patates depolarında izolasyon, gerek işletme
ekonomisi ve gerekse ürün kalitesi açısından
büyük önem taşımaktadır. Sıcaklık kayıplarının
önlenmesi, oransal nem stabilitesi, ışık gibi faktörler
izolasyonla daha iyi kontrol edilmektedir. Bu kavram
içerisinde, depodaki soğukluğun kontrolü, ısı
kayıplarının engellenmesi böylece soğuk üretimi
için harcanan enerji gereksinmesinin azaltılması,
depoda amaçlanan sıcaklık düzeyinin korunması,
don olayının engellenmesi, inşaat ve konstrüksiyon
parçalarında aşırı sıcaklık oynamalarının önlenmesi,
duvar ve izolasyonda su buharının yoğunlaşmasının
engellenmesi vardır. Uygulamada kullanılan izolasyon
maddelerinde ısı iletkenliği 0.016 ile 1,2 kcal/m.
h°C ve inşaat malzemelerinde 0,12-0,5 kcal/m.h°C
arasındadır. Metallerde ısı iletkenlik katsayısı yüksektir.
Örneğin; paslanmaz çelikde 13-16 kcal/m.h°C,
demirde 50 kcal/m.h°C ve bakırda 330 kcal/m.
h°C’dir. Soğuk hava depolarında kullanılan izolasyon
materyallerinin, özellikle ısı iletkenlik katsayısının
değeri, enerji ekonomisi bakımından büyük önem
taşımaktadır. Ayrıca form dayanıklılığı, su ve neme
karşı gösterdiği davranış, yanıcı olup olmaması gibi
özellikleri ön plana çıkmaktadır.
Günümüzde patates depolarında ısı izolasyon
maddeleri olarak stropor ve poliüretan en fazla
kullanılan maddelerdir. Bunların dışında cam yünü
de izolasyonda kullanılan diğer bir maddedir. Asıl
adı polistirol olan stropor, özellikle soğuk depoların
izolasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Su buharı difüzyonu kompleks bir olay olup,
maddenin yapısal özellikleri tarafından etkilenir.
Genel olarak polistirolun her bir %1’lik nem artışında
ısı iletkenliği %6 artmaktadır. Isı iletkenlikte yoğunluk
önemlidir. Soğuk hava tesislerinde kullanılan
stropor 15-35 kg/m3 yoğunluğunda ve 0°C’deki
ısı iletkenliği A=0,028-0,03 kcal/mh°C arasındadır.
Poliüretan, çok düşük ısı iletkenlik katsayısına
sahip olması ve basınca gerek olmadan veya çok
az bir basınçla uygulanabilmesi, difüzyona karşı
direncinin büyüklüğü ve yerleştirildiği yere kolayca,
sıkı bağlanabilmesi özellikleri nedeniyle soğuk
tekniğinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Genel olarak soğuk hava depolarının yapılmasında
izolasyonda nem sorunu pek önemsenmemektedir.
Oysa nem izolasyonu iyi yapılmamış depolar, büyük
ekonomik kayıplara neden olmaktadır. İzolasyon
materyali içerisinde bulunan nem, ısı akışını 2 - 3 kat
artırmaktadır. Bilindiği gibi izolasyon materyallerinin
etkinliği içerdikleri küçük hava boşluklarından

kaynaklanmaktadır. Bu hava boşluklarında nem
konsantrasyonunun artması sonucu izolasyon
etkisi azalmaktadır. İzolasyon materyaline nemin
yerleşmesi, su buharı geçirgenliğine karşı önlem
alınmadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır. Su
buharının izolasyon içerisinde soğutulmasıyla
yoğunlaşma olur. Nem geçirgenliği difüzyonla ve
bazı durumlarda kapiler yapı gösteren izolasyon
maddelerinde kapilerite ile gerçekleşmektedir.
İzolasyon
maddesindeki
yoğunlaşmanın
önlenmesinde, sıcak tarafta su buharına karşı
etkili bir bariyer oluşturmak gerekmektedir. Soğuk
tarafta izolasyon maddesi bulunmalıdır. Nem
bariyerinde esas olarak bitumen bazlı sentetik
maddeler kullanılmaktadır. Boru, kapı, çerçeve
ve benzeri yerlerde yeteri kadar nem izolasyonu
yapılamamaktadır. Bu nedenle izolasyon materyali
içerisinde nem birikmesi engellenememektedir.
Konveksiyon ve difüzyonla nem bu kaçak
noktalarından başlayarak tüm izolasyon materyali
içerisinde yayılmaktadır. Flinkot-bitumen bazlı
emülsiyonlar akma ve çatlama yapmazlar, daima
soğuk olarak kullanılmalıdır. Genel olarak soğuk
hava tesislerinde zemin duvar ve tavandan gelen
ısı kazancı, toplam soğutma gücünün %17-20’sini
oluşturur. Başka bir tanımlama ile soğuma gücünün
1/5’i bu yolla kayıp olmaktadır. Ekonomik bir soğutma
sağlayabilmek ve ısı kayıplarını minimuma indirmek
için ısı ve nem yalıtımının tekniğine uygun olarak
yapılması zorunludur. Tesisin başlangıç maliyetini
düşürmek için yalıtım giderlerinden tasarruf akılcı bir
yol değildir. Uygulanacak izolasyon, depolanacak
ürünün gereksinimlerine ve depolama şekline göre
belirlenir. Genel kural olarak toplam ısı transfer
katsayısı; Yemeklik patateslerde (k= 0.50-0.55 W/
m2 °C), endüstride işlenecek patateslerde (k=
0.30-0.35 W/m2 °C), basit hava akımlı depolardaki
patatesler için (k= 0.30-0.35 W/m2 °C) ve mekanik
soğutmalı depolarda saklanan patatesler için (k=
0.25-0.30 W/m2 °C) olarak önerilebilir.

poliüretan
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Panellerin yanma sınıfı
Poliüretan, aleve maruz kaldığında köpük yapısı
itibarı ile form bozulmalarına uğramaktadır. Burada
bilinmesi gereken, sürekli bir ısı kaynağı karşısında
tüm panellerin yandığıdır.
Günümüzde kullanılan yapı malzemelerinde
(çatı ve cephe paneli) yanmazlık A ve B sınıfı
aranırken, soğuk depoculukta kullanılan poliüretan
panellerde sadece B sınıfı yeterli görülmektedir.
Laboratuvar şartlarında yapılan testlerle oluşturulan
sınıflandırmalar, yanan panellerin çıkardığı
duman miktarına ve alevin ilerleme hızına göre
birbirlerinden ayrılır.

Bu sıcaklık için 8 cm’den ince, 12 cm’den kalın
panel kullanılmaz. Bu aralıktaki kalınlıklara, tamamen
soğuk deponun enine, boyuna ve özellikle de
yüksekliğine bakarak karar verilmelidir. Soğuk depo
tavanlarının tek parça yapılamadığı durumlarda ek
yerinin tavana asılan askı profilleriyle yapılacacağı
unutulmamalı; soğuk deponun tavan panel kalınlığı
da buna göre gözden geçirilmelidir.

Poliüretan; iki ayrı komponent olan poliol ve
izosiyonatın birleşimiyle oluşur. Bu birleşimlerin
yüzdesine göre “PIR” ya da “PUR” adını alır. Soğan
soğuk depolarında sıcaklık, 0˚C civarındadır.

İzolasyon Malzemesi

Yanmazlık Sınıfı

Isı İletim Katsayısı

İzolasyon Yoğunluğu

Poliüretan

B s2 d0

Polyisocyanurate

B s1 d0

0,018-0,022 W/m K
0,020-0,022 W/m K

TS EN 13501
TS EN 13501

Cam yünü

A2 s1 d0

0,035-0,038 W/m K

TS EN 13501

Taş yünü

A2 s1 d0

0,035-0,038 W/m K

TS EN 13501

EPS

E

0,035 W/m K

TS EN 13501

Panellerin kilit sistemi

180

200

Soğuk depo panelleri, kontinü sistemlerde hızlı
üretim yapılan paneller ve diskontinü sistemlerde
de projeye göre üretilen paneller olmak üzere iki
türde üretilir. Kontinü sistemlerde üretilen paneller,
yüksek üretim kapasitesi sayesinde fiyat avantajına
sahiptir. Ancak, hızlı üretim sebebiyle poliüretanın
saca yapışmasında ve erkek-dişi girintilerin
muntazamlığında
sorunlar
yaşanabilmektedir.
Diskontinü panellerde ise projeye göre üretim
yapıldığından, üretim zamanı uzundur. Satış fiyatları,
yüksek işçilik sebebiyle biraz daha pahalıdır. Kilitli
soğuk depo paneller, her bir metrede birbirine
eksantrik kilitlerle kilitlendiğinden, ısı izolasyonu
açısından güvenlik sağlar ve daha rijit bir depo
yapısı ortaya çıkar.
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Eksantrik kilit yapısı sayesinde, kilitlendiği
paneli kendisine çekerek, kusursuz temasla
mükemmel sızdırmazlık sağlar.

Soğuk Depo
Panelleri, erkek ve
dişi formda olup,
2
1,1 m ’de bir kilit
gelecek şekilde,
eksantrik kilit
sistemi ile birbirine
kenetlenmektedir.

Standart

Soğuk depo yükseklikleri
Deponun
projelendirmesinde
öncelikle
kapasitesinin belirlenmesi gereklidir. Depo alanı,
muhafaza edilecek patatesin miktarına ve yığının
yüksekliğine bağlıdır. Genelde yığın yüksekliği 3.5
m’yi geçmemelidir. Depolanacak patatesin yığın
yoğunluğunu 650 kg/m3 alınacak olursa, ton başına
depo alanı 0.45 m2 öngörülmelidir. Bu veriler
kapsamında depo odalarının hacimleri öngörülen
yerleşim alanına göre boyutlandırılır. Depo dış
duvarlarının yüksekliği 4.5 m’de sınırlandırılabilir.
Bu durumda yığının üstünde kalan boş hacim,
hava sirkülasyonu için gereklidir. Palet-kasa veya
“bin” adı verilen 300-400 kg kapasiteli olan büyük
kasalarda - konteynerlerde depolama öngörülürse
duvar yüksekliği 6-7 m’ye kadar çıkarılabilir. Böylece
birim alanda depo kapasitesi önemli ölçüde
artırılmış olur. Depolanan ürün miktarına göre
depo duvarlarından meydana gelecek olan ısı
kazançlarında da azalma olacaktır. Binanın duvarları,
patateslerin yan duvarlara yaptığı basınca dayanıklı
olmalıdır. Alışılmış yüksekliklerdeki yığınlarda (3.0 3.5 m) duvar diplerine binen basınç, metre başına
675-920 kg’dır.
Soğuk depo kapı ebatları
Kapı net geçiş ölçüleri, armutların soğuk depoya
hangi usulle konacağı ile ilgilidir. Forkliftle yüklemede
palet ve forklift boyutlarına; elle yüklemede ise
transpalet ve palet ebatlarına dikkat edilmeli
ve kesinlikle kapı eşiği yapılmamalıdır. Önemli
noktalardan biri de yeterli hava sirkülasyonunun
sağlanmasıdır.
Kapı geçiş yerleri; içeriden ve dışarıdan forklift
çarpmalarına karşı mutlaka bariyerlerle korunmalıdır.
Depo kapı net geçiş ebadı seçiminde önemli olan
kriter, ürünlerin rahat girebileceği kadar büyük;
ancak, mümkün olduğu kadar da küçük boyutların
seçilmesidir. Soğuk depo kapıları büyüdükçe her
açılıştaki ısı kaybı da çoğalır. Büyük kapılar, daha
çabuk yıpranır ve çalışması zorlaşır. 200x270 cm
net geçişli kapılar, depolarda sıklıkla kullanılmaktadır.
Depoların giriş kapılarının genişliği 5 - 6 m, yüksekliği
4.5 m’dir. Büyük kapasiteli depolarda karşılıklı
2 kapı açılması, ilk depolanan yumruların dipte
kalmasını önlemek açısından planlanmalıdır. Günlük
kontrollerin gerçekleştirilebilmesi için sıcaklık
değişmelerine neden olmayacak küçük bir kapının
var olmasına ve dış hava akımlarını engellemek için
izolasyona ve kapıların kapanma düzeneğine özel
özen gösterilmelidir.

Koridor genişlikleri
Soğuk depolara giden koridorlar, minimum 4,5 m
olmalıdır. Standart kullanım, 5 m’dir. Bazen soğuk
depo koridorlarında alçak kottan sürgülü kapının
üzerinden bölünerek hem bir tesisat katı hem de
ambalaj konabilecek bir saha ayrılmalıdır. Genelde
koridorların üstü de izole edilip kapatıldığından, bu
sahanın çok geniş yapılması istenmez. Ancak, genel
eğilim, koridorların içine soğutucu yerleştirilerek ön
soğutma sahası olarak kullanılması yönündedir.
Deponun içinde, bazı ürün serilerinin (farklı
çeşitlerin depolanması, çürüme riski gösteren
çok nemli koşullarda toplanmış ürün serileri için)
depolanması için ayrı bölmeler – odalar gereklidir.
Hava geçiş kanallarının yerleşimine göre kayıp
olmayacak şekilde bölmeler, öngörülmüş sabit veya
hareketli desteklere tutturulmalı, itme kuvvetine
dayanıklı kalınlığı 4-5 cm levhalarla bağlanmalıdır.
Her bölmede ürünlerin yığılması ve geri alınabilmesi
için uygulanan işlemlere uygun olarak yeterli boş
alan bırakılmalıdır.
Depo binası çelik veya betonarme konstrüksiyonla
yapılabilir. Zeminde en az 12 cm kalınlığında olan ve
yükün eşit dağılmasını sağlayan betonarme döşeme,
sıkıştırılmış toprak ve kumdan oluşan bir katman
bulunmalıdır. Havalandırma sistemi için zeminde
betondan kanallar yapılmalıdır.
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Tavan panellerini birleştirmek için kullanılan
tavan askısı ve birleşim yeri

Atmosfer kontrollü deponun çatı arası

Soğuk depo çatısı

Çatı arası

Çatılar, üzerlerine su birikmesi hâlinde depo içine
su sızdırabilirler. O yüzden, çatıdaki su yalıtımı
dikkatle yapılmalı; çatı kaplaması, mümkün olduğu
kadar izolasyonlu çatı panelleriyle yapılmalıdır.
Soğuk depolar, yan duvarlarından su almazlar.
Ancak, çatı yalıtımı çok büyük önem taşımaktadır.
Soğuk hava depo tavanları, sadece ısı yalıtım amaçlı
üretilmişlerdir.

Büyük soğuk depolarda tavan panelleri, genellikle
ekli olarak yapılır. Ek yerlerinde de askı profili kullanılır.
Bu profili havada tutabilmek için de askı çıtalarıyla
tavandaki krişlere bağlantı yapmak zorunluluğu
vardır. Aynı zamanda bütün tavanda elektrik ve
soğutma tesisatları bulunur. Tavan panellerinin
montajının yapılabilmesi, elektrik ve soğutma
tesisatlarının döşenebilmesi, sonrasında ise servis ve
bakımlarının yapılabilmesi için soğuk depoyla tavan
arasında uygun bir mesafe bırakılması gereklidir.
Soğuk hava depo panellerinin montajı
Montaj; taban “U” profillerinin projeye göre yerleşimi
bittikten sonra soğuk depo duvarlarının monte
edilmesi ile başlar. Köşeden başlayan bu montaj,
dört duvarı döndükten sonra tavan panellerinin
yerine yerleştirilmesi ile son bulur.
Armut soğuk depoları, göreceli olarak büyük
depolar olduğundan, soğutucuları da büyüktür.
Tavan panellerinin montajından sonra soğutucular
tavana bağlanırken, soğutucu yükü, tavan krişlerine
aktarılmalıdır. Özellikle soğutucuların, tavan paneline
ağırlık yapmaları önlenmelidir. Panel montajından
önce tavan askı profilleri yerlerine yerleştirilmeli;
enerji ve boru hatlarının geçeceği yerler de kontrol
edilmelidir.
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Montaj, yan duvarların, köşeleriyle başlar

Depo bölmelerinin montajı

Tavan montajı

Askı Profil Birleşim Detayı

Yan Duvar ve Tavan Birleşim Detayı

YAN DUVAR VE TAVAN PANEL BİRLEŞİM DETAYI

TİJ
DÜZ SAC

DIŞ KÖŞE SACKÖŞEBENT PROFİLİ

POLİÜRETAN
KÖPÜK

POLİÜRETAN KÖPÜK

ALÜMİNYUM
ASKI PROFİLİ
KARE
SOMUN

HACCP ALÜMİNYUM
ALT YATAK
HACCP PVC
KONKAV PROFİL
SOĞUK ODA
DUVAR PANELİ
SOĞUK ODA
TAVAN PANELİ

MASTİK

Taban alanının büyüklüğü
Genel uygulama 50 m2’den 500 m2’ye değişmekle
birlikte depo büyüklüğü, tamamen kullanıcının ticari
beklentilerine ve soğuk depolamada hangi tekniği
kullanacağına bağlıdır. Atmosfer kontrollü tesislerde
depo ebatlarının daha küçük ve adetlerinin ise
daha çok olması, kullanım rahatlığı açısından daha
yararlıdır.
Zemin izolasyonu
Armut soğuk depolarında çatı kaplamasından sonra
panel montajı yapılır. Panel montajı yapılmadan
evvel taban izolasyonunun ve taban betonunun
nasıl yapılacağına karar verilmesi gerekmektedir.
Bunun için de iki tür taban izolasyonu ve beton
atma şekli vardır.

1. Alternatif: Soğuk depo panellerini yerleştirdikten
sonra taban izolasyonu yapılır ve taban betonu
atılır. Bu yöntemde attığınız beton, geç donacaktır.
Ancak, soğuk deponuzun içinde yekpare bir beton
alanınız olacak; ek ve yama bulunmayacaktır. Beton
atarken dikkat edilmesi gereken önemli konu ise yan
duvarların korunmasıdır.
2. Alternatif: Panel montajından önce taban
izolasyonu; sonra da beton izolasyonu yapılmalıdır.
Bu yöntem, hızlı bir beton atma süreci ve donma
sağlar. Ancak, hassas bir kalıplama gerektirir. Atılan
beton, panel alanına kesinlikle girmemelidir. Panel
montajından sonra panelle beton arasında beton
tamiri yapılmalıdır. Odalarda zemin izolasyonu
yapılacağı için üzerine beton atıldığında koridor
kotu ve soğuk depo iç kotu, aynı seviyede olmalıdır.
Buna göre; 28-32 (XPS) densite malzemeden 2 kat,
şaşırtmalı olarak dizilmeli; beton şerbetinin altına
geçmemesi için üzerine 100-120 mikron naylon
serilmelidir.
Atılacak taban betonun kalitesi, C20;
kalınlığı ise en az 15 cm olmalıdır.

Panel montajı yapılmadan önce taban
betonunun atılması

Panel montajı yapıldıktan sonra
taban betonunun atılması

Soğuk oda zemin
izolasyon detayı
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Soğutucu yerleşimi
Soğutucular, armutların üzerinde hava sirkülasyonu
en iyi yapıIacak şekilde yerleştirilir. Soğuk depoda
soğutucuların, kapının hemen üstüne, tavana yan
yana asılması, en yaygın yöntemdir. Bu yöntem
ile arıza hâlinde soğutucuya daha rahat ulaşılır ve
kontrolü daha kolay yapılır. Armut depolarında
genellikle 1 ile 4 arasında evaporatör kullanılır. Bu,
tamamen oda kapasitesi ve odanın geometrisiyle
orantılıdır. Asıl olan, en iyi hava sirkülasyonunun
sağlanmasıdır.
İç ünitelerin uygulaması

Soğuk deponun aydınlatılması
Yaygın olarak, soğuk depolarda cıva buharlı
lambalar (floresan) ya da spot halojen lambalar
kullanılmaktadır. Ancak, bu eski aydınlatma
yöntemleri enerji tüketimi artırmanın yanı sıra, daha
fazla olacağı gibi geç yanma, soğumuş olan depoya
yetersiz ışık verme, ortama ısı yükleme ve meyve
fizyolojisini olumsuz etkileme gibi istenmeyen
durumlar da yaratmaktadırlar. Bu nedenle LED
armatürler ile aydınlatma yapılmalıdır. LED teknolojisi
ile istenilen aydınlatma sağlanacağı gibi elektrik
faturalarında da ciddi oranda tasarruf gözlenecektir.
LED teknolojisiyle aydınlatma

Dış ünite yerleşimi
Soğutma ekipmanının dışarıda kalan ünitelerini
yerleştirmek, hangi soğutma tekniğine karar
verildiğiyle ilgilidir. Freonlu soğutma makineleri,
makine dairesine gereksinim duymaz. Bir kaide
oluşturularak üzerine pratik bir şekilde yerleştirilmesi
yeterlidir. Freonlu soğutma makinelerinin dış
ünitelerinin ve kondanserlerinin üzerine bir gölgelik
yaparak dış şartlardan korumanız, her zaman
avantajlıdır. Amonyaklı tesislerde büyükçe bir
tesisat odası bulundurulmalı; tesis ona göre dizayn
edilmelidir.
İşleme ve yükleme alanı
İşleme alanlarının, soğuk depo alanıyla orantılı olarak
büyüdüğü gözlenmektedir. Eğer işleme makineleri
olan bir işleme alanı yaratacaksanız, bu alanın
büyüklüğüne tamamen işleme makinenizin boyutunu
hesaplayarak karar vermeniz gerekmektedir. Aynı
sahada kasaların da depolandığını ve bunlar için
de yer ayırmanız gerektiğini unutmamalısınız.
Yükleme alanları, depoya gelen ve depodan çıkan
armutların kamyona ya da tıra kolay yüklenebilmesi
için oluşturulmuş uygun yüksekliğe sahip alanlardır.
Kasa yüksekliğine göre dizayn edilirler. Hidrolik ya
da mekanik olarak ayarlanabilir olanları da vardır.
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Dış ünitelerin uygulaması
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SOĞUK DEPOLARDA KAPASİTE SEÇİMİ

kapasitesini bilimsel
“ Soğutma
yollarla tespit ederseniz, ürünün
ideal koşullarda saklanmasını
garanti altına alırsınız.

İlk aşamada meyvelerin soğuk depoya konması ve
zaman yitirilmeden saklama sıcaklığına getirilebilmesi
için yüksek miktarda soğutma enerjisine ihtiyaç
duyulur. Taze meyvelerin kalitesini uzun süreli olarak
korumak istiyorsanız ürünü hızlıca soğutmak, birinci
kuralınız olmalıdır.
Soğuk depolamadaki kritik nokta, bir an önce
meyveyi soğutacak ve soğuduktan sonra da optimal
soğutma şartlarını yerine getirebilecek soğutma
kapasitesini seçmektir.
Hangi soğutma sistemini tercih ederseniz edin,
soğutma kapasitesi doğru saptanmadığında ürünün
kaliteli ve uzun süreli korunabilmesi mümkün değildir.
Meyve depolamasında teorik olarak beklenen ve
istenen şart, ön soğutma odasında meyvelerin hızlıca
soğutulması ve sonrasında uzun süre saklanacakları
depolara aktarılmasıdır. Ancak, pratikteki uygulama,
meyvenin soğuk depolara tarladan toplandıkça
partiler hâlinde getirilmesidir.
Bu durumda ürünün homojen soğutulması
sağlanamayacağı için teorik hiçbir hesabın
tutmayacağı da ortadadır.
Soğuk depolarda kapasite tayini, ısı kazancı hesabıyla
ortaya çıkar: Duvarlardan gelen ısı kazançları, ortam
değişiminden gelen ısı kazancı, ürünlerden gelen
ısı kazancı, oda içinde meydana gelen muhtelif ısı
kazançları toplanarak hesaplanır.

“

Ortaya çıkan değer, günlük kompresör çalışma
saatine bölünür.
Sonuçta, soğutma sisteminin saatlik soğutma
kapasite ihtiyacına ulaşılmış olunur. Seçtiğiniz
soğutma sistemi, hesaplanan kapasiteyi karşılayacak
şekilde olmalıdır.
Bu hesab incelediğinde en önemli ısı kazancının
meyvedeki ilk soğutma ihtiyacı olduğu fark edilir.
Bu hesaptaki kritik nokta, soğuk depodaki meyvenin
kaç günde soğuyacağıdır. Bir diğer kritik nokta ise
kaç adet soğuk odanızın bulunduğudur.
Bu iki bilgi kullanılarak, meyvelerin maksimum
kaç gün içinde depoya konacağı göz önünde
bulundurularak hesaplanır ise toplam soğutma
kapasitesi daha doğru ortaya çıkacaktır.
Hesaplamada; her bir odanın
bir günde
doldurulacağı; ancak, meyvedeki soğuma süresinin
maksimum üç gün olacağı kabul edilebilir.
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SOĞUK DEPONUZU İZLEYİN VE YÖNETİN
Yeni teknolojiler, her ne kadar başımızı döndürse de
hayatımızı kolaylaştırmak adına katkıları yadsınamaz.

ölçemezsiniz,
“ İzlemeden
ölçemezseniz yönetemezsiniz.

Enerjinin
doğru
kullanılmasının
ve
israf
edilmemesinin, maddi kazanç sağlamasının yanı
sıra doğal kaynakların doğru kullanılması adına da
bir insanlık görevi olduğu bilinci, dünyamızda hızla
taraftar toplamaktadır.

Enerji Tüketim Raporu

Günlük Oda Sıcaklığı

“

Günümüzde soğuk hava deponuzu ofisinizden
ya da dünyanın herhangi bir yerinden İnternet ağı
sayesinde izleyebilirsiniz. Soğuk depodan elde
ettiği bilgileri kayıt altına alan sistem, bu verileri
bilgisayar ve cep telefonuna raporlar hâlinde
aktarabilmektedir. Bu tür verilere ulaşmak, İnternet
ve GSM ağının yaygınlaşmasıyla çok kolay olduğu
kadar çok da ucuz hâle gelmiştir. Böylesine
basite indirgenmiş teknolojiden yararlanmak da
işletmeciler için kaçınılmaz olmaktadır. Depolarınızı
kendiniz izleyebileceğiniz gibi, eğer isterseniz az
bir maliyet karşılığında sizin adınıza yetkili firmalara
da izlettirebilirsiniz.
Deponun izlenmesi;
“Kompresör, evaporatör ve kondanser gibi
soğutucu ekipmanların performanslarının izlenmesi”
ve “oda içerisindeki nem ve ısı değerlerinin kontrol
altında tutularak ürün refahının sağlanması” olarak iki
başlık altında değerlendirilebilir.
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İzleme Merkezi
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Standart depolar bu şekilde izlenirken, kontrollü
atmosferli odalarda ise oksijen, karbondioksit ve
nem değerlerini bir ekranda izlemek ve muhafaza
altına alınmış ürünün gereksinimlerine göre bu
değerlere yön verebilmek, ürünün kalitesini
artıracağı gibi herhangi bir olumsuz durumun çok
önceden fark edilerek engellenmesine de yardımcı
olmaktadır.

Soğutma sistemlerindeki elektrik tüketiminde
en büyük payı, yaklaşık %70 ile kompresör
oluşturmaktadır.
Soğutma sisteminin izlenmesiyle buzlanma oluşan
alanlar daha iyi analiz edilerek anında müdahale ile
sorun çözülebilmektedir.
Kapı disiplini sayesinde ise hem gereksiz enerji
tüketimlerinin hem de sıcaklık dalgalanmalarının
önüne geçilerek oda sıcaklığı stabil hâlde
tutulmaktadır.

Devrim niteliğindeki izleme
yöntemleri sayesinde depolarınızın
günlük işleyişini izleyebilir ve
hassas ölçümlerle deponuzu
yönetebilirsiniz. Ayrıca, uzaktan
izleme sistemleri, var olan
kurulmuş depolara da rahatlıkla
uygulanabilmektedir.

Enerji tüketimi konusunda ülkeler, çoktan bir dizi
önlemler almaya başlamıştır. Enerji verimliliği ve
metreküp başına enerji tüketiminin kontrol altına
alınması, şimdiden pek çok ülkenin gündemine girip
yasal zorunluluk hâline gelmiştir. İzleme merkezinin
sunduğu avantajlar, ay sonu faturalarına yansıdığında
işletmeniz, daha kârlı bir hâle gelecek ve en önemli
masraf kalemlerinden bir tanesi olan elektrik giderleri
de kontrolünüz altına alınmış olacaktır.
Sistem, bir günlük işleyişi hassas ölçümlerle izleyerek
kompresörün gereksiz çalışmasını önlemekte;
enerjinin doğru kullanılmasına katkı sağlamaktadır.
Eğer bir buzlanma yoksa defrost yaparak gereksiz
yere enerji ve dolayısıyla para kaybına yol
açmamaktadır.
Ay sonu sürpriz faturalar ile karşılaşma dönemi de
böylelikle sona ermiş olur.

Merkezi Sistem Cihazlarda Uzaktan İzleme İçin Server Bağlantısı

tablet

bilgisayar

GSM

ethernet
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BÖLÜM 3
PATATESİN
EKONOMİSİ
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“Patates, dünyanın hemen her ekolojisinde yetiştirildiği için, kitlesel olarak hacimli ve hassaslığının
yanı sıra, taşıma maliyetinin yüksek olması nedeniyle
genellikle ihracat potansiyeli düşük olan bir ürün
olarak değerlendirilmektedir.”
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TÜRKİYE’DE 100 DÖNÜM PATATES TARLASINDA
ÖRNEK KURULUM MALİYETLERİ
TOPRAĞIN HAZIRLANMASI
“Patates, Türkiye’de birim alana maliyeti
en yüksek olan ürünlerdendir. Su tüketimi
ve sulama maliyeti fazla olan patatesin
üretiminde dekar başına kullanılan tohum
miktarı ve dolayısıyla maliyeti de yüksektir.
Fazlaca gübre ve zirai ilaç gerektiren
patatesin iş gücü, nakliye ve depolama
kalemlerinde de diğer tarım ürünlerine
göre daha maliyetli olduğu görülür.”

Patates ekiminin yapılacağı toprağın hazırlığı;
toprağın özelliklerine ve daha önce aynı alanda
yapılmış üretime bağlı olarak değişmekle birlikte ağır
topraklar sonbaharda derin sürülmelidir. İlkbaharda
ise ikileme yapılır ve diskaro çekilir.
Erozyon tehlikesi bulunan arazilerde toprak işlemesi
ilkbaharda yapılmalıdır.
Patates için toprak altı organlarının yeterli oksijeni
ve nemi alabileceği, aşırı su tutmayan, iyi yapılı,
gevşek ve keseksiz bir tohumluk yatağı gereklidir.
Gelişme süresinin kısalması için tohumluk yumruların
oldukça nemli, hafif ve gevşek toprağa dikilmeleri
gerekmektedir.
Toprağın, patatesin ince köklerinin derinlere inmesini
engellememesi gerekir. Bu nedenle tohum yatağı
hazırlanırken kök gelişimini engelleyen sert tabakalar
kırılmalıdır. Tohum yatağının dikimden hemen önce
ve toprak tam tavında iken hazırlanması gerekir.
Toprağının Hazırlanması Maliyeti

10.000 TL
SULAMA ve MALİYETİ
Patates tarımında yüzeysel, toprak altı ve üstten
yağmurlama olmak üzere üç tür sulama sistemi
kullanılır. Üç uygulama şeklinin de hem olumlu hem
de olumsuz noktaları bulunur. En yaygın kullanılan
sulama yöntemleri, karık sulama ve yağmurlama
sulamadır. Günümüzde bitkilerin ihtiyacı olan en
uygun su miktarını sağlamasının yanı sıra doğru
kullanıldığı takdirde önemli ölçüde tasarruf yapma
olanağı da verdiğinden damlama sulama yöntemi
de dikkat çekici oranda yaygınlaşmıştır.
Karık sisteminde verim diğer yöntemlere oranla
daha düşüktür. Ayrıca, işçilik ve zaman bakımından
da ek külfet getirir. Yüksek su kaybı oranı ve arazide
tesviye gerektirmesi nedeniyle de maliyet artırır.
Yağmurlama sulama, daha verimlidir. Sulama,
kontrollü yapılabilir; tarlada tesviye gerektirmez.
Diğer taraftan bitki yapraklarının ıslanıyor olması,
hastalık oluşumuna zemin hazırlayabilmekte; yüksek
basınç gereksinimiyse enerji tüketimi artabilmektedir.
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Rüzgar alan bölgelerde suyun yön değiştirmesi,
yüksek sıcaklıkta ise ince akan suyun buharlaşması
mümkündür. Taşınabilir yağmurlama sulama, ilave iş
gücü ve zaman gerektirir.
Damla sulama ise yüksek verim, yüksek kontrol, yüksek
kontrol edilebilirlik sunmasının dışında maliyetinin
düşük oluşuyla da caziptir. İş gücü gereksinimi azdır.

Gübrenin sulamayla uygulanmasına müsaade eder.
Damlatıcı aparatların tıkanmamasına dikkat edilmesi
gerekir.
Damla Sulama Sulama Sistemi

100.000 TL

ALET VE EKİPMAN MALİYETİ
Alet ve Ekipman Maliyeti
Bahçe Traktörü X 2

100.000

Çapa Makinesi

5.500

İlaç Motoru (Atomizer)

12.000

Römork

10.000

Pulluk

2.000

Kaz Ayağı

2.000

Dipkazan

5.000

Dippatlatan

5.000

Çizel (Chisel)

7.000

Dekompaktör

7.000

Lister Pulluğu (Karık
Sulamada)

5.000

Atomizör

Kazayağı

Rotavatör

Bahçe traktörü

Römork

Pulluk

Sedde Aleti/Border Disk
(Tava Sulamada)

10.000

Kanal Pulluğu

7.000

Kulaklı Pulluk

10.000

Graham Pulluğu

7.000

Diskaro

8.000

Mibzer

12.000

Tesviye Küreği

2.000

TOPLAM

216.500 TL

NOT: 1- Kullanılacak ekipman, seçilecek sulama sistemine göre belirleneceğinden
toplam maliyet hesaplanırken bazı kalemler çıkarılabilir; maliyet değişebilir. Fiyatlar,
marka, kapasite ve lokasyona göre değişiklik gösterebilir. Fiyatlar, ortalama yaklaşık
fiyatlardır; %25 farklılıklar gösterebilir.
Genel bir fikir vermesi amacıyla verilmiştir. Yatırım yapılırken, sağlıklı bir değerlendirme
ve maliyet projeksiyonu yapılabilmesi için detaylı pazar araştırması yapılması tavsiye
edilir. Yayıncı, fiyatlarla ilgili herhangi bir yükümlülük taşımaz. 2- Alet ve ekipman, satın
alınmak yerine kiralanarak da kullanılabilir. Kira fiyatları, bölgeye, alet durumuna ve kiraya
verene göre değişkenlik gösterebileceğinden listelenmemiştir.

100 DEKAR PATATES TARLASI KURULUM MALİYETİ
Toptağın Hazırlanması

10.000 TL

Damlama Sulama Sistemi

100.000 TL

Alet /Ekipman (Demirbaş)

216.500 TL

Hibrit Tohum (Mizerle Ekim)

Toplam

60.000 TL

326.500 TL
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TÜRKİYE’DE 100 DEKAR PATATES TARLASINDA
ÖRNEK İŞLETME MALİYETLERİ
Patates tarlasının işletme ve patatesin üretim
maliyetleri ilden ile farklılık gösterebilse de yakın
aralıklarda seyreder. Farklılıklar, işçilik, su, elektrik,
arazi fiyatlarından olduğu kadar verim miktarlarının
aynı olmamasından da ortaya çıkabilir.
Örneğin, 2014 yılında Niğde’de dekar başına
üretim maliyeti 1.645,00 TL; İzmir’de ise 1.316,60
TL olmuştur.

Patates Üretim Kalemleri ve Giderleri (da)
Gider Unsurları
İlk (derin) sürüm

40.00

İkileme

25.00

Taban sürgü

25.00

Tohumluk
Dikim (makine ile)
Gübre bedeli

625.00
35.00
310.00

Gübreleme (makine ile)

25.00

Tarım ilaç bedeli

60.00

İlaçlama (makine ile)

25.00

Su – elektrik bedeli

220.00

Sulama işçiliği

50.00

Çapalama

25.00

Boğaz doldurma

25.00

Hasat (Makine ile)

50.00

Yığın yapma ve çuvallama

50.00

Depoya veya pazara taşıma

40.00

Çuval ve ip bedeli

15.00

TOPLAM

1645.00

Tarla kirası

175.00

GENEL TOPLAM
(Niğde Ziraat Odası Başkanlığı, 2014)
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Tutar (TL)

1820.00

100 DEKAR PATATES TARLASINDA TOPLAM İŞLETME MALİYETİ
TOĞUM MALİYETİ
Tohum

39.500 TL

Gübre (DAP-ÜRE %46-A.NİTRAT %33)

6.546 TL

Gübre

345 TL

Zirai Mücadele İlaçı + Herbisit Bedeli

710 TL

Su Bedeli

4.200 TL

İlk Sürüm Bedeli

3.300 TL

İkileme Bedeli

2.067 TL

Karık Açma Bedeli

1.933 TL

Ekim ve Toğum Kapatma Bedeli

6.000 TL

Ziraği İşçilik Bedeli

5.921 TL

Sulama İşçiliği Bedeli

2.500 TL

Gübreleme İşçiliği Bedeli

1.250 TL

Capalama Bedeli

20.000 TL

Hasat Bedeli

8.400 TL

Toplama + Çuvallama Bedeli

16.575 TL

Nakliye Bedeli

3.500 TL

Tarla Kirası

6.262 TL

Muhtelif Giderler (%5)

6.452,1 TL

Toplam

135.494 TL

NOT: 1) 100 dekar araziden 345 ton ürün alınacağı ön görülmüştür. 2) Tokat ilinin Pazar
ilçesindeki 2015 fiyatları temel alınarak hazırlanmıştır.

100 DEKAR PATATES TARLASINDA TOPLAM MALİYETİ
KURULUM MALİYETİ

326.500,00 TL

İŞLETME BEDELİ

135.494,00 TL

TOPLAM

461.994,00 TL

TOPLAM MALİYET

491.994
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2.500 TONLUK SOĞUK HAVA DEPOSU
GENEL MALİYET ANALİZİ
“Diğer gıda ürünlerinde olduğu gibi
soğutmalı soğan deposunda da
maliyetler, temelde inşaat ve soğutma sistemi olarak ikiye ayrılır. Bu iki
ana kalemin toplam maliyete oranı,
yaklaşık olarak yarı yarıya kabul
edilebilir.”

İnşaat ve Soğutma Sistemi
Maliyet Analizi

3,682,000.00 $
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Soğuk saklama, bozulabilir gıdaların çürümesini
önlemekle birlikte söz konusu gıdaların üretim
mevsimleri ve yerleri haricinde de bulunabilir
olmasını sağlamakta önemli bir işleve sahiptir.
Ayrıca, üreticilerin hasat ettikleri ekinleri bir an
evvel elden çıkarma zorunluluğunu da ortadan
kaldırdığı için daha çok kazanç elde etme fırsatı
da yaratır. Çürüme korkusu olmadan ürününü talep
doğrultusunda satabilme kabiliyetine erişen üretici,
piyasaya sadece hasat döneminde talep fazlası
ürün sürerek fiyatları düşürmek zorunda kalmaz.
Diğer taraftan, yetiştirilen ürünler saklanabildiği
için mevsim dışında bu ürünlere erişim sorunu da
kalmaz.
Soğuk hava deposunun maliyetini belirleyen
birincil etmen, deponun kapasitesidir. Kapasite
belirlendikten sonra seçilen kapasiteye göre inşaat
ve soğutma sistemlerinin kurulumu yapılır.
İnşaat kalemleri olarak temel atılması, binanın çelik
konstrüksiyonunun yapılması; çatı kaplamasının
tamamlanması; kalıp, demir ve beton işleri; elektrik
tesisatı ve idari ofislerin tasarım ve yapımı sayılabilir.
Soğutma sisteminde ise başta kapasiteye uygun
güç ve sayıda soğutma ünitesi, izolasyonlu
paneller, soğuk odalar için sürgülü kapılar, yükleme
ve boşaltmada ısı değişimlerinin önüne geçecek
seksiyonel kapılar, evaporatörler ve kondanserler
hesaba katılır.
Her 1 ton patates için yaklaşık olarak 3,4 m³’lük
depo hacmine ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla patates
saklamak için gerekli olan depo hacmin belirlemek
için ne kadarlık bir üretim yapılacağını tahmin etmek
yeterli olur.

Enerji Maliyeti
1 kg 2-4 krş
Depo Kirası
1 kg 10-20 krş

DEPO KAPASİTE
İNŞAAT

2.500 TON
Yapım (Temel + Çelik Konst.)

572,250.00

Elektrik Tesisatı

63,452.00

TOPLAM

635,702.00 $
Panel

SOĞUTMA BÖLÜMÜ

321,621.00

Panel Aksesuarları

21,693.00

LED Aydınlatma

15,322.00

Kapılar ve Pencereler

52,293.00

Basınç Duvarı

33,760.00

TOPLAM

444,689.00 $
KIOS Oda/2 (X16) (9SZ/9SZ/9SZ/7SZ/9SZ/9S
Z/9SZ/7SZ)

SOĞUTMA GRUBU

Çift Üflemeli Evaporatör

239,150.00 $

Kompresör (CMRK-4PS6000-SZ-BT)
Kondanser (FCH 3E 80 24 E321 2 SD)

Havalandırma Sistemi (X14) (Hollanda)

241,000.00

Soğan İşleme Sistemi (Hollanda)

531,225.00

Forklift (X2)

70,000.00

Ahşap Stoklama Kutusu (Hollanda)

471,042.00

Montaj ve İşçilik)

1,050,112.00

TOPLAM

TOPLAM

2,363,379.00 $

3,682,000.00 $

Fiyatlar, $ olarak verilmiş tir. %18 K.D.V ve nakliye dahil değildir.
Vinç, hammaliye vb. maliyetler, önerilen fiyatlara dahil değildir. Fiyatlar, ortalama olarak hazırlanmıştır.
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SOĞUK DEPO TESİSLERİNDE DİĞER MALİYETLER
BASKÜL/KANTAR
Depoya giren ve çıkan ürün miktarının kontrolü
için tesiste 60 ton kapasiteli bir vasıta baskülünün
bulunması gerekmektedir. Bu baskülün maksimum
taşıt kaldırma limiti, 45 tondur. Depo içinde istif ve
depoların boşaltılması sırasında kullanılabilecek 1,5
ton kapasiteli palet baskülüne de ihtiyaç olacaktır.

hava deposunda
“Soğuk
ana maliyetler dışında
yardımcı ekipmanlar
için de bütçe ayrılması
gerekecektir.

“

Palet Baskülü

3.500 TL

Vasıta Baskülü

35.500 TL

OTOMATİK BOYLAMA MAKİNESİ
Otomatik boylama makineleri, özellikle büyük “bulk“
kasalarda saklanan armutları boylamak için ekonomik
ve hızlı bir çözüm sağlar.
Daha düşük fiyatlara alınabilen motorlu, ancak
otomatik olmayan modelleri olabildiği gibi elektronik
sensörlerle donatılmış; armudu ağırlığına ve rengine
göre ayırabilen çok yüksek kapasiteli boylama
makineleri de mevcuttur. Pek çok ülkede değişen
özelliklere sahip boylama makineleri üretilmektedir
Boylama Makinesi 435.000 TL

KASALAMA
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Hasat zamanında toplama ve depolamada
birbirinden farklı özelliklerde kasalar kullanılmaktadır.
Sadece depolama amaçlı kullanılabilecek 25 kg’lık
kasalar, adedi 3 TL’den tedarik edilebilir. Hasat ve
depolama için kullanılabilen 25 kg’lık kasa fiyatı,
14 TL civarındadır. Bahçe ve soğuk depoda
kullanılabilen; aynı zamanda yer avantajı da sağlayan
200-300 kg kapasiteli paletli kasaların maliyeti ise 70
Euro’dur.

Resim 1
ÖLÇÜ
37 x 53 x 30

Resim 2
KAPASİTE
25 kg

FİYAT

ÖLÇÜ

3,00 TL

37 x 53 x 30

Resim 3
KAPASİTE
25 kg

FİYAT
14,00 TL

ÖLÇÜ
KAPASİTE
FİYAT
100 x 120 x 78 300 kg 70 € +KDV
Fiyatlar, ortalama olarak verilmiştir.

Resim 1‘deki toplama kasaları, “tek kullanımlık”
(oneway) olarak tanımlanır. Bu toplama kasaları,
diğerlerine kıyasla ucuz ve kısa ömürlüdür.

Resim 2’deki toplama kasaları, “çok kullanımlık”
olarak tanımlanır. Depolamada fazla kasalamaya
ihtiyaç duyulduğunda tercih edilir.

Resim 3’teki toplama kasaları, “paletli kasa”
(bulk) olarak tanımlanır. 300 kg kapasiteli kasalar,
çok kullanımlıktır.

FRİGORİFİK ARAÇ
Gıdaların bozulmaması için soğuk zincire gereksinim
duyulmaktadır. Bu amaçla ürünler, “soğuk” veya
“donmuş” olarak iki seçenekle son tüketiciye
ulaştırılmaktadır. Şehir içi dağıtımlarda kullanılmakta
olan kamyonet tipi olan frigorifik araçlar, enerjisini
motorun çalışmasından alırken, şehirler arası
taşımacılıkta kullanılan kamyon ve tır gibi araçlarda
soğutucular için dizel motor bulunmakta ve araç
stop edilse bile sistem çalışmaktadır.

Tüm araç modelleri, ihtiyaca göre
hem donuk hem de taze ürün
muhafaza
kabiliyetiyle
dizayn
edilmektedir.

Soğuk zincir lojistiğinde frigorifik araç özellikleri ve maliyetleri

*Verilen Fiyatlara ÖTV ve KDV Dahildir.
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DÜNYADA PATATES EKONOMİSİ

alanları bakımından
“Ekim
patates, dünyada hâlâ buğday,
çeltik, mısır, arpa ve soya
fasulyesinden sonra altıncı;
üretim miktarı bakımından
buğday, çeltik ve mısırdan
sonra dördüncü ve bu ürünler
arasında verim bakımından
da birinci sırayı almaktadır.
Bu sıralama bile patatesin, bir
kültür bitkisi olarak hem de
insan yiyeceği olarak tarımda
ve beslenmedeki önemini
bütün açıklığı ile göstermeye
yeterlidir.

Patates, dünyanın hemen her ekolojisinde
yetiştirildiği için kitlesel olarak hacimli ve hassaslığının
yanı sıra taşıma maliyetinin yüksek olması nedeniyle
de genellikle ihracat potansiyeli düşük olan bir
ürün olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu kısıtlar,
uluslararası patates ticaretini engellememiş; FAO
verilerine göre 1980’li yıllardan bugüne kadar
uluslararası patates ticareti hacim olarak iki kat;
parasal değer olarak ise yaklaşık dört kat artmıştır.
Dünya patates sektöründe önemli değişimler
yaşanmaktadır.
1990’lı yılların başından beri patates daha çok
Avrupa, Kuzey Amerika ve eski Sovyet Rusya’dan
ayrılan ülkelerde üretilmekte ve tüketilmektedir.
O zamanlardan bu yana Asya, Afrika ve Latin
Amerika’da patates üretimi ve talebinde ani bir
artış olmuştur. 1960’ların başında sadece 30 milyon
tonluk üretim yapılan bu ülkelerde 2007 itibarıyla
üretim miktarı, 165 milyon tona ulaşmıştır.
FAO’nun 2005 verileri, gelişmekte olan ülkelerin
patates üretiminin ilk defa gelişmiş ülkelerin üretimini
geçtiğini göstermiştir.

“

Çin, halihazırda en büyük patates üreticisi ülkedir.
Dünya genelindeki patates üretiminin yaklaşık 1/3’ü
Çin ve Hindistan’da üretilmektedir.
FAOSTAT’ın 2014 yılı verilerine göre 2012’de
tahmini 364 milyon 808 bin 768 ton patates
üüretilmiştir. Bugün, toplam yaklaşık 200 milyon
dekarlık ekim alanında yıllık olarak 341 milyon ton
patates üretildiği tahmin edilmektedir. Çin’den
sonra en çok patates ürten ülkeler; Hindistan, Rusya
Federasyonu, Ukrayna ve ABD’dir. 2013 verilerine
göre Almanya, Bangladeş, Fransa ve Hollanda bu
ülkeleri izleyen diğer önemli üreticilerdir.

Dünya ortalama patates üretimi, dönüm
başına yaklaşık olarak 2 ton olarak
hesaplanmıştır. Yine de ülkeden ülkeye
pek çok değişiklik görülebilmektedir ve
gelişmiş ülkelerin çoğu, dekar başına
4,5 tonu geçen bir üretim değerine
ulaşabilmektedir.
Gelişmiş ülkelerde taze patates tüketimi statik
seyretse de işlenmiş patatese rağbet gitgide
artmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise patates
tüketimi yıldan yıla artış göstermektedir.
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Özellikle gelişmekte olan ülkelerde son yıllarda
patates üretiminin hızla artması, tohumluk patates
için de önemli bir talep yaratmıştır. Ticaret hacminin
artmasında tohumluk patateslerin de önemli payı
bulunmaktadır. Bugün itibarıyla dünyada yaklaşık 1214 milyon ton civarında taze patates ticarete konu
olmakta; bu ticaretin yıllık cirosu ise 5.5- 6 milyar
Amerikan Doları düzeyinde seyretmektedir.

Dünya patates ticaretinde sağlanan
gelişmelere rağmen, uluslararası patates
ticareti, toplam üretimin ancak %3-4’üne
karşılık gelmektedir.
Patates ihracat ve ithalatında önde gelen ülkeler;
Hollanda, Fransa, Almanya, İtalya, Belçika ve ABD’dir.
Dünya patates ticaretinin yaklaşık %70’i AB ülkeleri
tarafından gerçekleştirilmektedir. AB ülkelerinde
gerek dışalım gerekse dışsatım yönünden hacimsel
olarak daha düşük bir artış gerçekleşmesine rağmen,
parasal olarak artış miktarı dünya ortalamasının
üzerinde olmuştur.

Bu süreç içerisinde AB ülkelerinin sınırlarının
genişlemesi yanında, dünya tohumluk piyasasının
büyük ölçüde AB ülkelerinin kontrolünde olması
nedeniyle AB, patates ticaretinde net ihracatçı
konumundadır. Asya kıtasında ve gelişmekte olan
ülkelerde ise ticaret hacmi taze patates yönünden
dışsatım, tohumluk yönünden dışalımı yönünde
daha fazla artış göstermiştir. Yukarıda da belirtildiği
gibi gelişmiş ülkelerde taze patatesin kitlesel olarak
hacimli bir ürün olması ve hasat sonrası duyarlılıkları
nedeniyle bu ülkeler daha çok tohumluk patates
ve işlenmiş patates ürünleri dışsatımını tercih
etmektedirler. Dünya patates ticareti ile ilgili veriler
incelenirse ülkelerin pek çoğu hem patates ihracatçısı
hem de patates ithalatçısı konumundadırlar.
Patatesin uluslararası ticaret hacminin düşük
olmasında halen dünyada uygulanmakta olan
ticaret politikaları ile bitki sağlığı ile ilgili katı gümrük
uygulamaların rolü büyüktür. Birçok ülke, yerli pazarı
korumak amacıyla taze ve işlenmiş patates ürünlerine
yüksek gümrük tarifeleri uygulamaktadır. Dünyada,
taze patates için ortalama gümrük tarifesi oranı
%29 iken, bu oran bazı ülkelerde %378’e kadar
çıkabilmektedir. AB ülkelerinin birçoğunda erken
ilkbaharda turfanda patates üretimi olmadığı için,
taze patateslere oldukça düşük gümrük tarifeleri
uygulanması nedeniyle, turfanda patateslerin AB
ülkelerine dışsatım potansiyeli bulunmaktadır. Ancak,
ülkemizde turfanda patates hasatlarının genelde
Mayıs ayı ortalarında başlaması, bu avantajdan
yararlanmamızı engellemektedir. AB ülkelerindeki bu
boşluk, iklim koşulları nedeniyle daha çok İsrail, Mısır,
Fas gibi Kuzey Afrika ülkeleri ile başta Güney Kıbrıs
olmak üzere Akdeniz kıyısında bulunan diğer AB
ülkeleri tarafından karşılanmaktadır. Patates ihracat
ve ithalatında önde gelen ülkeler; Hollanda, Fransa,
Almanya, İtalya, Belçika ve ABD’dir.
Dünya patates üretiminin en büyük kısmı Asya
kıtasında (%43.8) gerçekleştirilirken, ikinci sırada
Avrupa kıtası (%36.9) ve üçüncü sırada Amerika
kıtası (%12.2) yer almaktadır. Ancak dünya patates
ticaretinde Asya kıtasında yer alan ülkelerin önemli
rolleri bulunmamaktadır.
Patatesin uluslararası ticaret hacminin düşük
olmasında halen dünyada uygulanmakta olan
ticaret politikaları ile bitki sağlığı ile ilgili katı gümrük
uygulamaların rolü büyüktür. Birçok ülke, yerli
pazarı korumak amacıyla taze ve işlenmiş patates
ürünlerine yüksek gümrük tarifeleri uygulamaktadır.
Dünyada, taze patates için ortalama gümrük tarifesi
oranı %29 iken, bu oran bazı ülkelerde %378’e
kadar çıkabilmektedir.
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AB ülkelerinin birçoğunda erken ilkbaharda turfanda
patates üretimi olmadığı için, taze patateslere
oldukça düşük gümrük tarifeleri uygulanması
nedeniyle, turfanda patateslerin AB ülkelerine
dışsatım potansiyeli bulunmaktadır. Ancak,
ülkemizde turfanda patates hasatlarının genelde
Mayıs ayı ortalarında başlaması, bu avantajdan
yararlanmamızı engellemektedir. AB ülkelerindeki bu
boşluk, iklim koşulları nedeniyle daha çok İsrail, Mısır,
Fas gibi Kuzey Afrika ülkeleri ile başta Güney Kıbrıs
olmak üzere Akdeniz kıyısında bulunan diğer AB
ülkeleri tarafından karşılanmaktadır. Patates ihracat
ve ithalatında önde gelen ülkeler; Hollanda, Fransa,
Almanya, İtalya, Belçika ve ABD’dir.
Dünya patates üretiminin en büyük kısmı Asya
kıtasında (%43.8) gerçekleştirilirken, ikinci sırada
Avrupa kıtası (%36.9) ve üçüncü sırada Amerika
kıtası (%12.2) yer almaktadır. Ancak dünya patates
ticaretinde Asya kıtasında yer alan ülkelerin önemli
rolleri bulunmamaktadır.
Birleşmiş Milletler FAO verilerine göre dünya patates
üretiminde son 50 yıllık veriler incelendiğinde,
patates dikilen toplam alan miktarı azalırken toplam
patates üretim miktarının önemli düzeyde arttığı
görülmektedir. Bunun nedeni, birim alandan elde
edilen verimin yüksek olmasıdır.

Dünya patates üretiminde ilk sırayı Çin, Hindistan,
Rusya Federasyonu, Ukrayna ve ABD gibi ülkeler
almaktadır. Türkiye ise 19. sırada yer almaktadır.
Dekarda elde edilen verim bakımından, ABD, Belçika,
Hollanda ve Fransa ilk sıralarda yer almaktadır.
Dünya patates üretiminde ilk sıralarda yer alan
Çin, Hindistan, Rusya, Ukrayna gibi ülkelerin dünya
patates ticaretinde üretim miktarlarına oranla önemli
rol oynamadıkları görülmektedir. Bu ülkelerdeki
nüfus yoğunluğu nedeniyle patates üretimi, büyük
çoğunlukla iç tüketime sunulmaktadır. Diğer yandan
dikkat çeken bir noktada bu 4 ülke üretimde ilk
sıraları paylaşırken, verim değerleri ABD, Almanya,
Fransa, Hollanda gibi ülkelere göre çok düşüktür.
Görüldüğü gibi Asya ve Avrupa, patatesin yoğun
üretildiği bölgeler olmaktadır. FAO’nun 2007 yılı
verilerine bakıldığında bu iki kıta dünya üretiminin
%80’ini üstlenmiş durumdadır. Kuzey Amerika ise
hasattan alınan verim anlamında açık ara liderdir:
Hektar başına 40 ton ürün alınmaktadır.
Asya, dünya patates stoğunun neredeyse
yarısını tüketmektedir. Ancak, kalabalık nüfusa
oranlandığında, aslında kişi başına yılda 24 kg
patates tüketildiği görülür (2005 FAO). Kişi başına
patates tüketimine bakılırsa en çok Avrupalıların
patatesi sevdiği anlaşılır.

2006-2013 Yıllarında Dünya Patates İthalatı ve İhracatı Üretim Değeri (FAO, 2013)
Yıllar

İhracat Miktarı(Ton)

İhracat Değeri
(1000 $)

İthalat Miktarı(Ton)

İthalat Değeri
(1000 $)

2011

12.257.461

4.549.391

12.243.448

4.936.529

2010

11.365.359

3.619.923

10.818.344

3.759.006

2009

10.215.234

3.057.703

9.589.329

3.284.622

2008

10.283.967

3.417.113

10.226.733

3.733.874

2007

10.406.841

3.406.923

10.513.858

3.770.240

2006

9.750.089

2.707.304

9.706.845

2.861.738

2011 Yılı Patates İthalatı ve İhracatı Yapan Ülkelerin Ticari Değerleri (FAO, 2013)
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Yıllar

İhracat Miktarı(Ton)

İhracat Değeri
(1000 $)

İthalat Miktarı(Ton)

İthalat Değeri
(1000 $)

Hollanda

1.942.350

1.007.472

1.460.418

330.262

Fransa

1.987.500

684.868

407.234

107.799

Almanya

1.596.295

402.628

662.001

282.921

Belçika

897.155

183.059

1.403.488

364.821

ABD

454.929

221.540

491.543

194.725

İtalya

144.982

87.034

606.362

249.473

Kişi başına patates tüketimi, Afrika ve
Latin Amerika’da en düşük oranlara sahip
olsa da yükselmektedir.

Kişi Başı En Çok Patates Tüketen Ülkeler

Dünya patates üretiminin, aşağı yukarı, %50 kadar
büyük kısmı, doğrudan insan tüketimine ayrılır.
Dünya genelinde üretilen patatesin %25 kadarıysa
hayvanların beslenmesinde kullanılır. Yaklaşık %10
kadarı da tohumluk olarak ayrılır. Kalan miktarsa
büyük bölümüyle ham madde olarak endüstriyel
kullanıma aktarılır.
Hasattan sonra patatesler, yalnızca yemek pişirmek
için mutfaklara gitmezler; pek çok farklı amaçla
kullanılırlar. Aslında dünya genelinde yetişen
patatesin ancak %50’si taze tüketilir. Gerisi, patatesli
ürünlere ya da yemek katkılarına dönüştürülmek
üzere işlenir; hayvan yemi olarak kullanılır; sanayide
nişasta haline getirilir ve gelecek mevsimde yeni
patatesler yetiştirilmek üzere saklanır.

Kırgızistan

Uluslararası eğilimlere bakıldığında dünyanın önemli
bir kısmında tüketim tercihlerinin sofralık taze
patatesten endüstriyel işlenmiş patates ürünlerine
yöneldiği görülmektedir. Amerika ve Hollanda gibi
gelişmiş ülkelerde, bu eğilim daha da belirgin bir
hâle gelmektedir. Dondurulmuş patates ve patates
cipsi, sağladığı katma değerle cazibe kazanarak
sözü edilen ülkelerde toplam patates üretiminin
%60-65’inin sanayiye aktarılmasını teşvik eden
ürünler olmaktadır.

Belarus

185,2 kg

Ukrayna

139,8 kg

Polonya

114,7 kg

Kazakistan

114 kg

Rusya Federasyonu

111,5 kg

İrlanda

108,2 kg

Malavi

106,8 kg

Estonya

105,9 kg
102 kg

Birleşik Krallık

100,8 kg

Letonya

100,8 kg

Ruanda

99,9 kg

Lübnan

99,3 kg

Litvanya

93,9 kg

Romanya

92,6 kg

Hollanda

90,1 kg

Azerbaycan

82,4 kg

Peru

78,4 kg

Bosna-Hersek

75,1 kg

Belçika

75 kg

FAOSTAT, 2011

Daha genel bir tanımla Kuzey Avrupa ve Batı
Avrupa ülkelerinde patates endüstrisinin belirgin
biçimde gelişmiş olduğu gözlemlenmektedir.
Bölge ülkelerinde patates üretiminin yarısı kadarı
endüstride
değerlendirilmektedir.
Sadece
İngiltere’de kişi başına düşen yıllık işlenmiş patates
tüketimi, 50 kg’dır. Bu miktar, Türkiye’de kişi başına
düşen yıllık taze patates üretiminden fazladır. Kişi
başı ortalama cips tüketimi, Avrupa’da 4,5 kg;
ABD’de ise 9 kg’dır.
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DÜNYA PATATES İHRACATI
2016’da ham şekliyle patates ihracatından elde
edilen toplam global gelir, 3,7 milyar dolar olmuştur.
Donmuş kızartmalık patateslerin de dahil edildiği
hazırlanmış ya da muhafaza edilmiş patates ihracat
hacmi ise 8,5 milyar doları bulmuştur.
İşlenmemiş patates ihracat değeri, bütün ülkeler
için toplam 3,5 milyar dolar olarak değer bulmuş
olduğu 2012’den bu yana ortalama %7,6 büyüme
göstermiştir. Aynı 5 yıllık dönemde toplam işlenmiş
patates ihracat hacmiyse %9,9 değer kaybetmiştir.

2016’da İşlenmemiş Patatesten En Çok İhracat
Geliri Elde Eden Ülkeler

2016'da İşlenmiş Patatesten En Çok İhracat Gelir
Elde Eden Ülkeler

ÜLKE

US $

Toplamda Payı
(%)

ÜLKE

US $

Toplamda Payı
(%)

Hollanda

669,9 milyon

18

Hollanda

2 milyar

22,9

Fransa

603,4 milyon

16,2

Belçika

1,8 milyar

21,6

Almanya

349,2 milyon

9,4

ABD

1,4 milyar

16,3

Kanada

228,1 milyon

6,1

Kanada

993,7 milyon

11,6

Çin

227,2 milyon

6,1

Almanya

422,4 milyon

5

Belçika

210,2 milyon

5,7

Fransa

373,1 milyon

4,4

ABD

203,6 milyon

5,5

Birleşik Krallık

230,3 milyon

2,7

Mısır

162 milyon

4,4

Polonya

219,1 milyon

2,6

Birleşik Krallık

150,9 milyon

4,1

Arjantin

189,5 milyon

2,2

İspanya

136,2 milyon

3,7

Meksika

82,7 milyon

1

İsrail

90,4 milyon

2,4

İspanya

67,4 milyon

0,8

İtalya

71,9 milyon

1,9

Yeni Zelanda

62,6 milyon

0,7

Hindistan

60,3 milyon

1,6

Mısır

59,1 milyon

0,7

Danimarka

58,3 milyon

1,6

Avusturya

50,6 milyon

0,6

Malezya

45,6 milyon

0,5

Trade Map, International Trade Centre. 25 Mayıs 2017’de
alınmıştır.

Yukarıdaki tabloda bahsi geçen ülkeler, 2016
işlenmemiş
patates
ihracatının
%86,6’sını
gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler arasında 2012’den
2017’ye işlenmemiş patates ihracat gelirini Hindistan
%218,3; Çin, %71,8; Kanada %41,2; İspanya ise
%33,3 oranında artırmıştır. Danimarka’nın ihracat
satışı %17,9; Birleşik Krallık’ın %16; Hollanda’nın
%5,3 ve ABD’nin de %0,6 oranında düşüş
göstermiştir.
2016 yılında dünya genelinde toplam işlenmiş
patates ihracatı 6,4 milyar $’lık bir ekonomi
yaratmıştır. Bu ürünlerin nakliyesi ise 2,1 milyar $’lık
bir pazara karşılık gelmektedir.
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Trade Map, International Trade Centre. 25 Mayıs 2017’de
alınmıştır.

İhracat satışları ve bu satışların nakliye değerleri
birleştiğinde toplam 8,5 milyar $’lık bir hareketten
bahsedilmektedir.
Burada dikkat çeken nokta, işlenmiş ya da saklanan
patatesten elde edilen gelirin, işlenmemiş olarak
ihraç edilen patatese göre belirgin biçimde daha
büyük bir ekonomi yaratmış olduğudur.
Patatesi işleyip doğru saklamayı başarabilen
ülkeler, ekonomilerine daha büyük katkılar
sağlayabilmektedirler.
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PATATES ÜRETİM LİDERLERİ
2014 YILINDA DÜNYADA TOPLAM PATATES
ÜRETİMİ 365 MİLYON TON
ALMANYA

ABD

5

3 MİLYON
TON

6

1,9 MİLYON
TON

FAO’ya göre dünyada sadece 5 ülke yılda 20 milyon
tondan fazla patates üretimi gerçekleştirmektedir:
Çin, 95 milyon ton; Hindistan, 45 milyon ton; Rusya
30 milyon ton, Ukrayna 22 milyon ton ve ABD’de
20 milyon ton patates üretmektedir. Küresel patates
üretiminde 6. Sırada olan Almanya’nın yıllık üretimi
ise10 milyon ton civarındadır.
2015 yılında dünya patates ihracatının %60’ı
Fransa’ya (%17), Hollanda’ya (%16); Belçika’ya
(%8) ve Mısır’a (%5) yapılmıştır.
Özellikle Ukrayna, dünyanın ilk 5’inde yer almasına
rağmen dünya patates ihracatındaki payı son 10
yılda ancak %0.01’den %0.13’e ulaşabilmiştir.
Dünya genelindeki patates ithalatının %43’ü ise
Hollanda (%14); Belçika (%13); İspanya (%6); İtalya
(%5) ve Rusya (%5) tarafından gerçekleştirilmiştir.
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3

4

2.3 MİLYON
TON

RUSYA

2 MİLYON
TON

UKRAYNA

1

ÇİN

22 MİLYON
TON
HİNDİSTAN

2

19 MİLYON
TON

2013 Yılı Verilerine Göre Dünyada En Çok
Patates Üretimi Yapan İlk 20 Ülke (FAO,2016)
PATATES

2014

ÜRETİM
Çin

95.987.500 Ton

Hindistan

45.343.600 Ton

Rusya Federasyonu

30.199.100 Ton

Ukrayna

22.258.600 Ton

ABD

19.843.900 Ton

Almanya

9.669.700 Ton

Bangladeş

8.603.000 Ton

Fransa

6.975.000 Ton

Hollanda

6.801.000 Ton

Polonya

6.334.200 Ton

Belarus

5.913.710 Ton

Birleşik Krallık

5.580.000 Ton

İran

5.560.000 Ton

Cezayir

4.928.030 Ton

Mısır
Kanada

4.800.000 Ton
4.620.000 Ton

Peru

4.570.670 Ton

Malavi

4.535.960 Ton

Türkiye

3.948.000 Ton

Pakistan
Diğer

3.802.200 Ton

Total

71.700.83
365.000.000
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ÇİN
Patates, Çin kıyılarına 17. yüzyılda
Avrupa’dan gemilerle gelmiştir.
Aynı dönemde Rus tüccarlar
da Çin’in iç kısımlarını patatesle
tanıştırmışlardır. 1961 yılından
bu yanaysa üretim, yaklaşık 5
kat artmıştır. Çin patates üretimi,
mısır ve tatlı patatesin gerisinde
kalsa da mısırın %80’inden; tatlı
patatesin de %40’ından fazlası
hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Patates ise
büyük oranda sofralara ulaşmaktadır.

Çin’de kişi başı yıllık patates tüketimi,
40 kg’dır.
Çin’in 2016/17 patates üretiminin, artan ekim
alanı ve uygun hava koşulları sayesinde bir önceki
döneme göre %3 artarak 100 milyon tona ulaştığı
görülmektedir.
Çin patates üretiminin çoğunluğu, sofra tüketiminde
değerlendirilmektedir.
Sektör
aktörleri,
Çin
patatesinin %60’ının evlerde ve restoranlarda taze
olarak tüketildiğine işaret ederlerken yaklaşık %15’inin
de endüstriyel olarak işlendiğini belirtmektedir.
Toplam üretim %10 kadarınınsa tohumluk olarak
değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Çin’de depolama
kaybı ise %15’lere kadar çıkmaktadır.

ABD devlet kurumları, Birleşik Devletler patatesinin
işlenmek üzere pazara girişine izin sağlamak
amacıyla Çin tarafıyla çalışmalar yürütmektedir.
Çin’in yıllık patates ihracatı, 2010/11 döneminden
beri 300.000-450.000 ton aralığında sabitlenmiş
gibi görünmektedir. Yıllık üretiminin 100 milyon ton
olduğu düşünüldüğünde önemsenecek bir miktar
olmadığı anlaşılacaktır.
2016/17’de patates ihracatının, 381.424 ton olarak
hesaplanmış olan 2015/16 dönemini biraz geçerek
400.000 tona ulaştığı görülmektedir. Malezya,
Vietnam ve Rusya, Çin’in başlıca patates alıcılarıdır.
2015/16 patates ihracatının %65’ten fazlası bu 3
ülkeye yapılmıştır.

Donmuş Patates Kızartmasına Giderek
Artan Talep Üretimi de Teşvik Ediyor
Çin’in 2016/17 donmuş patates kızartması
üretimi, %9 kadar artarak 230.000 tona ulaşmıştır.
Marketlerin ve fast-food restoranların talebiyle
ortaya çıkan artışın gelecek yıllarda da devam
etmesi beklenmektedir.
Çin’in 2016/2017 patates ithalatı da %5 kadar
artarak 160.000 ton olmuştur. Dondurulmuş patates
kızartması ithalatında Çin pazarının ABD tarafından
domine edildiği görülmektedir.
2014-2015
verilerine göre, Çin’in donmuş patates ihracatının
%66’sını tek başına ABD karşılamıştır.

ÇİN’DE PATATES KULLANIM ŞEKİLLERİ
Depo Kaybı
Toğumluk

% 12
% 16

İşlenmiş

% 11
% 61

Sofra Tüketimi

2009-2011 ortalaması. GAIN Report CH15036 / Vegetable and Flower Research
Institute, China Academy of Agricultural Science)

Patates ürünlerindeki artan gelişme ve çeşitlenme
hızına bağlı olarak işlenmek üzere ayrılan miktarın
uzun vadede artması beklenmektedir.
Çin’in 3 Büyük İhraç Pazarı: Malezya, Vietnam,
Rusya Çin, insan ve bitki sağlığı gerekçeleriyle hiçbir
tedarikçiden kendi pazarına taze patates ithalatına
izin vermemektedir.
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Patates, Çin için sadece temel bir gıda ürünü
olarak değil; aynı zamanda gelir kaynağı olarak da
önemlidir. Özellikle dağlık bölgelerdeki zor verim
alınan tarlalarda çiftçiler, patatesi tercih etmektedir.
Kuzey Çin’de İç Moğalistan ve Shanxi bölgeleri,
patates gelirleri toplam hane gelirinin yarısını temsil
etmektedir. Çinli bilim insanları, artan su sıkıntısı ve
ekilebilir arazi noksanlığı ile başa çıkabilmek adına
kurak bölgelerde patates yetiştirilmesi projesini
hayata geçirmişlerdir. Halihazırda Çin’in ekilebilir
arazisinin %60’ını proje kapsamında patates
yetiştirilen tarlalar oluşturmaktadır.

HİNDİSTAN
Patates, Hindistan’a 16. Yüzyıl
sonu, 17. Yüzyıl başında
Portekiz’den gelen gemiler
vasıtasıyla taşınmıştır. Bugün
45,34 milyon tonluk üretimle
en çok patates üretimi yapan
2. Ülke konumundaki Hndistan’ı
patates üretimi, 1960’tan 2000’
gelindiğinde %850 oranında
artış göstermiştir. 1990’dan
günümüze Hindistan’ın patates tüketimi, kişi başı
yıllık 12 kg’dan 17 kg’ye çıkmıştır.
Hindistan’da patates, kırsal bölgenin temel besin
kaynağı olmaktan daha fazlasıdır. Çiftçiler için ciddi
bir gelir kaynağıdır. 2015’te 66,4 milyon dolarlık
patates ihracatı gerçekleştirilen Hindistan’ın patates
çeşitleri, ülkenin sıcak yazlarına ve kısa kışlarına
uyumlu özellikler göstermektedir. Ekimden marta
kadar süren kısa kış günleri boyunca İndo-gangetik
ovalarda yetiştirilirler. Güneyde bulunan yüksek
irtifalarda ise yıl boyu yetiştiricilik yapılmaktadır.
2015-2016 döneminde temmuzdan hazirana
kadarki ekim yılında 43.4 milyon ton patates
yetiştirilmiştir. Verim bakımından rekor, 48 milyon
tonu geçen üretimle 2014-15 senesi olmuştur.
2016-2017 döneminde de Hindistan patates
üretimi, yine yaklaşık 47 milyon tonu bulmuştur.
Artışın sebebi, ekim alanlarının çoğalması değildir.
Uygun hava şartları, hemen hasattan önce gelen
mevsim dışı yağılarla birleşince verim artmış ve
böylece hasat, beklenenden çok olmuştur.

Hindistan, 2015 yılında 66,4 milyon dolarlık toplam
patates ihracatı yapmıştır.
Hindistan Patates İhracatı (Değer)
Ülke

Milyon $

Nepal
Sri Lanka

%

35

53

13,2

20

Mauritius

3,51

5,3

Umman

2,77

4,2

Kuveyt

2,26

3,4

Birleşik Arap Emirlikleri

2,21

3,3

Rusya
Malezya
Maldivler
Katar

1,9

2,9

1,27

1,9

1,04

1,6

0,764

1,2

Hong Kong

0,542

0,82

Seyşeller

0,522

0,79

Senegal

0,446

0,67

Mısır

0,369

0,56

Bahreyn

0,254

0,38

Singapur

0,164

0,25

Bangladeş

0,099

0,15

Benin

0,017

0,025

Malavi

0,014

0,02

OEC, 2015 (http://atlas.media.mit.edu)

Hindistan’da Patates Yetiştiriciliğinin Bölgesel
Dağılımı

Hindistan’ın en çok üretim yapan 3 eyaleti Uttar
Paradesh, Batı Bengal ve Bihar’daki ürünlerin kalitesi
de artmıştır. 2015-16’da 13.8 milyon tonluk ürün
alınan Uttar Pradesh’te 2016-2017’de 15 milyon
ton patates elde dilmiştir. Batı Bengal ve Bihar’daki
üretim ise 2015-2016’da sırasıyla 8 ve 6 milyon ton
olmuştur.

(CIP World Potato Atlas)
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RUSYA FEDERASYONU
Rivayete göre Büyük Petro
1700’lerdeki
Batı
Avrupa
seyahatlerinden
birinden
Rusya’ya bir çanta dolusu
patatesle dönmüştür. Yine de
100 sene boyunca zehirli olarak
addedilmiş ve “şeytanın elması”
olarak adlandırılıp tüketiminden
kaçınılmıştır. Ancak, 1800’lerle
birlikte yaygınlaşarak bugün
Rusya’nın her sene 30 milyon tonu aşkın üretimle Çin
ve Hindistan’ın ardından üçüncü patates üreticisi
konumuna taşımıştır. Ortalama bir Rus, yılda 130
kg’den fazla patates tüketmektedir.
Rusya’nın patates üretimi, 90’lı yılların başında
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra çiftliklerin
devlet kontrolünden çıkması nedeniyle düşüş
göstermiştir. Bu yeni dönemde patatesin yalnızca
%13’ü tarım firmaları tarafından üretilmeye
başlanmış; %79’u ise aileler tarafından kendi
bahçelerinde yetiştirilmiştir. Bu aileler, patateslerini
hem kendi beslenmeleri için kullanmışlar hem de
yerel pazarlarda satmışlardır.
Rusya’nın kuzeyde konumlanışı ve soğuk iklimi,
patates üretiminin belli bir alanda toplanmasını
engellemiş; ülke geneline yayılmasına neden
olmuştur. Yine de büyük ölçekli patates tarımı,
ülkenin batısında, Moskova yakınlarında daha
fazladır. Bu büyük çiftlikler,
ekim, hasat ve saklama için yüksek teknolojili
ekipmanlara yatırım yapabilmeye yeterli para
kazanmaya başlamışlardır. Bu sayede Rusya, yılda
30.200.000 ton yıllık üretim miktarlarına ulaşabilmiştir.
Rus patates yetiştiricileri, 2015/16 sezonunda verim
rekoru kırmışlardır. Resmi verilere göre Rusya’da son
5 yılın yıllık üretim ortalamasından %16 daha fazlaya
tekabül edecek şekilde 33.6 milyon ton patates
üretilmiştir. Bu kadar fazla üretim nedeniyle 2016’nın
ilk çeyreğinde aşırı düşen fiyatlar, pek çok çiftçiyi
zor durumda bırakmıştır.
Bunun doğal sayılabilecek bir sonucu olarak devlet
%5; özel teşebbüs ise soğan ekimini %4 oranında
azaltmıştır. Bu oran, soğan ekimi yapılan toplam
arazinin, devlet tarafında 193 bin; özel sektör
ayağında ise 145 bin hektar azalması anlamına
gelmiştir. 2016/2017 ise özellikle sonbahardaki kötü
hava şartları nedeniyle oldukça zorlayıcı olmuştur.
Ülkenin iç kısımlarındaki çiftçi, ağır yağış nedeniyle
ürünlerin hasadını zamanında yapamamıştır. Bazı
ürünler, daha hasat zamanı gelmeden tarlada
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zarar görmüşler; bazılarıysa söküm sırasında sağılıp
gitmiştir. Ayrıca, ıslak soğanların dayanıklılığı azalıp
çürümeye daha yatkın olduğundan 2017’nin ilk
yarısında da ilave kayıplar yaşanmıştır.
İstatistiklere göre tarım birlikleri 2016’da 6,8 milyon
ton patates üretmişlerdir. Bu miktar, bir önceki yıla
göre %10 daha düşüktür. Özel teşebbüsler de
%7’lik bir düşüşle 16,5 milyon tonda kalmışlardır.
Bu gibi fiyatların düştüğü yılları izleyen seneler,
çiftçiler için daha çok fırsat sunsa da 2017’de işler
biraz daha farklı olmuştur.
Rusya’nın Tarım Pazarı Araştırmaları Enstitüsü’nün
(Institute for Agricultural market Studies’in)
verilerine dayanarak Interfax’ın belirttiğine göre
2016 yılında Rusya’nın 253 bin ton patates ihraç
ettiği görülmektedir.
Uzmanlara göre ihracat, Rusya’nın yüksek üretim
fazlasına çözüm olabilecektir. Rus patatesinin
ana tüketicileri, Ukrayna ve Azerbaycan’ın doğu
bölgeleridir.
IKAR, Temmuz 2015-Haziran 2016 arasındaki
hasat sezonunda rekor düzeyde verim elde
etmişlerdir. Resmi istatistiklere göre Rusya, 2015
yılında 37 milyon ton patates üreterek son 5 yılın
ortalamasından fazla verime ulaşmıştır.
Rus pazarındaki görece patates bolluğu, 2016’nın
ilk yarısında kayda değer bir fiyat düşüşüne sebep
olmuştur. Bu bağlamda sektör de ekim alanlarında
azaltmaya giderek tepki vermiştir.
Rusya Federasyonu Patates İhracatı (Değer/
Toplam Patates İhracatında Payı)
Ülke

Milyon $

%

Ukrayna

35

53

Azerbaycan

13,2

20

Kazakistan

3,51

5,3

Belarus

0,266

1,6

Gürcistan

0,118

0,7

Tacikistan

0,106

0,63

Mısır

0,048

0,28

Türkmenistan

0,043

0,26

Fas

0,018

0,11

Özbekistan

0,012

0,069

Kırgızistan

0,01

0,062

Japonya

0,007

0,043

Malezya

0,007

0,042

Yeni Zelanda

0,003

0,018

OEC, 2015 (http://atlas.media.mit.edu)

UKRAYNA
Patates, Ukrayna’da 18. yüzyıldan
beridir yetiştiriliyor olsa da bu
sebze, ilk zamanlarda özellikle
nişasta ve alkol yapımında kullanılmaya başlanmıştır. Yavaş
yavaş ülke iklimine uyum sağlayan
sebze, yiyecek amaçlı olarak ancak 20. yüzyılda geniş bir üretim
alanına yayılabilmiştir.
Günümüzde ise ülkenin “ikinci ekmeği” hâline
gelmiştir.
Ukrayna, dünyada en çok patates üreten 4 ülke
konumundadır. Kişi başı yıllık ortalama soğan tüketimi ise 136 kg’dir.
Ülkenin 1,5 milyon hektarlık patates ekim alanlarının
yaklaşık yarısı, Ukrayna’nın iç kesimlerindeki ormanlık-step bölgelerdeki siyah topraklarda yer almaktadır. Ancak, en iyi verim, kuzeydeki Polesye’nin
nemli topraklarından alınır.
Ukrayna’da yılda ortalama 22,26 milyon ton patates yetiştirilir. Ülkenin temel sorunu, salgınlar ve
hastalıklardır. Üretici aileler, ülke patates üretiminin
%97’sini üstlenmiş durumdadır. Şahsi tarlalarda
üretilen patatesler, daha sonra büyük dağıtımcılara
satılır.
Ocak 2017-Haziran 2017 arasında Ukrayna’nın patates ihracatı 8.400 tona ulaşarak 2.300.000 $’lık
bir getiri sağlamıştır. İhraç edilen patateslerin %95’i
Belarus tarafından satın alınmıştır. Ukrayna’nın ihracat
için ayırdığı soğanın %2,6’sı ise yine aynı dönemde Moldova’ya gönderilmiştir. Bahsi geçen tarih
aralığında Ukrayna, bir önceki toplam patates ihracatından %68 daha fazlasını yapmıştır. 2016’daki
5.000 tonluk ihracattan 1.300.000 $ gelir elde
eden Ukrayna’nın en büyük alıcısı, yine, toplam
ihraç soğanının %90,5’ini satın alan Belarus olmuştur.
Yıllara Göre Ukrayna Patates Üretimi
23.693.350 Ton

2014

22.258.600 Ton

2013

23.250.200 Ton

2012

24.248.000 Ton

2011

18.705.000 Ton

2010

19.666.100 Ton

2009

19.545.400 Ton

2008

19.102.000 Ton

2007

19.467.100 Ton

2006

19.462.400 Ton

2005
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ABD
Patatesin Güney Amerika’da
binlerce
yıldır
yetiştiriliyor
olmasına
rağmen
Kuzey
Amerika’da New Hempshire’a
yapılan ilk patates ekimi için
1719 yılına kadar beklenmiştir.
Amerika’daki
ilk
patates
kızartması ise bundan 80 sene
sonra
Thomas
Jefferson’ın
başkanlığı
sırasında
Beyaz
Saray’da servis edilmiştir.
Patates, ABD’nin neredeyse her eyaletinde
yetiştirilmekte olsa da ticari üretimin yarısı,
Idaho, Maine, California ve Washington’da
gerçekleştirilmektedir. Amerika için hasat dönemi,
eylül ve ekim aylarıdır.

ABD’de yıl boyunca patates yetiştirilse de sonbahar
hasadı, toplam üretimin %90’ını karşılar.
2015’te ABD’de 1 kg patates için ödenmesi gereken
bedel, 2.12 euro’ya karşılık gelmektedir. Elbette ki
mevsimine göre 1.11 euro ile 3,75 euro arasında
değişebilen patates kilogram fiyatı, ortalaması
alındığında 2 euro civarında değer bulmaktadır.
ABD’de patates ekimine ayrılmış alan, 1990’dan
2015’e daralma göstermiştir. Örneğin, Idaho’da,
söz konusu 15 yılda %6 daha az alana patates
ekilir olmuştur. Bu oran, yaklaşık 6070 hektara denk
gelmektedir. 2000’lerden bu yana fiyatlarda da
ciddi dalgalanmalar görülmüştür. Örneğin, 2003’te
kentali 7,34 $ olan patatesin aynı miktardaki satış
fiyatı, 20o8 yılında 14,44 $’a ulaşmıştır.

ABD’de hasat edilen yumruların sadece 1/3’ü kadarı
taze olarak tüketilmektedir. Yıllık üretimin yaklaşık
%60’ı parmak ya da yaprak şeklinde donmuş
ürünlere, cipse, kurutulmuş patatese ve nişasta
dönüştürülmekte ve %6’lık kısmı da tohumluk olarak
değerlendirilmektedir. Kuzey Amerika halkı, yıllık kişi
başı 54 kg’dan fazla patates tüketmektedir (her
formdan). 1993-2006 yılları arasında yapılan bir
istatistiğe göre Amerika’da taze tüketim, yıllık kişi
başı 22 kg’den fazlayken 16 kg’ye kadar düşmüştür.
ABD’nin en çok üretilen sebzesi patates, toplam
taze sebze satışlarının %15’ini oluşturur. Patatesin
%50’den fazlası, kızarmış parmak patates, cips,
kurutulmuş patates gibi ürünler hâline getirilmek
üzere işleme tesislerine satılmaktadır.
2009-2015 ABD Patates Üretim Miktarı (Ton)
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2009

19.622.475

2010

18.337.536

2011

19.488.484

2012

20.990.710

2013

19.715.480

2014

20.056.500

2014-2015 döneminde ABD’nin toplam patates
ihracat değeri, 1.624.964.108 $ olmuştur. Bu
değer, bir önceki yıla oranla %7’lik bir azalma
göstermiş olsa da ABD tarihinde patatesten en çok
ihracat geliri elde edilen 3. dönem olmuştur. ABD,
bu ihracat gelirini, dışarıya 3.061.166 ton patates
satarak elde etmiştir. Miktar bakımından bir önceki
yıla göre %5’lik bir düşüş olsa da ABD’nin en fazla
miktarda patates ihracatı yaptığı 2. Dönem olmuştur.
Yıldan yıla düşüşleri etkileyen pek çok unsur
bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri, Avrupa’dan
gelen aşırı arzın Avrupa patatesinin fiyatlarını
düşürmesi, doların dünya piyasalarında değerinin
yüksek oluşu ve 2014 Ekim-2015 Şubat arasında
batı kıyısı limanlarında yaşana durgunluktur. Bununla
beraber; taze, donmuş ve tohumluk patates ihracatı
düşmüşse de kurutulmuş ve yaprak patates satışının
artmış olduğu gözlenmiştir.
Taze patates özelinde bakıldığında 2014-2015
döneminde patates ihracat geliri %12 düşerek
183.000.000 değerinde kalmıştır. Aslında miktarda
düşüş, sadece 407.159 ton olmuşsa da birim
fiyatların yükselmiş olması, bir önceki yıla göre
kazancı, %12 azalmış göstermiştir.

Kanada, ABD’nin açık ara en büyük taze patates
alıcısıdır. Toplam ABD patates ihracatının %48’i
Kanada’yadır. Dolayısıyla Kanada’ya gönderilen
patates miktarında %18’lik bir azalma olması, gelir
düşüşünün ana sebebi olmuştur. Yoksa diğer
büyük pazarlara gönderilen patateste artış bile
olmuştur. Kanada’daki talep azalmasının sebebi
ise Kanada’nın işlemek üzere satın aldığı patates
talebinin düşmesidir.

Amerika’nın Patates İhracatı

Geçmişten beri ABD’nin en büyük 3 patates pazarı,
Japonya, Kanada ve Meksika olmuştur. Kanada,
istikrarlı bir alıcı olsa da 2011’den beri hafif bir
düşüş trendi göstermektedir. 2011’den 2014’e,
Kanada’ya yapılan ihracatın ekonomik hacmi, 227
milyon $’dan 216 milyon $’a gerilemiştir. 2009’dan
beri hızla gelişen Meksika pazarıysa 2014’te %42
büyüyerek 205 milyon $’lık bir ihracat değerine
ulaşmıştır.

Meksika
14%

Cin
7%

Temmuz 2015-Haziran 2016 dönemindeyse
ABD’nin toplam patates ihracatı (taze, donmuş,
kurutulmuş vs.) %4 artış göstererek 1.693.395.167
$’lık bir hacme ulaşmıştır. Paralel olarak, taze patates
dış satımı da %4 artışla 3.219.892 ton olmuştur.
ABD patates ihracatını, toplam patates ihracatının
%52’sini karşılayan donmuş patates domine etmiştir.

Kanada
15%

Diğer
36%

Kanada

Meksika

Güney Kore
6%

Japon
22%

Güney Kore

Japon

Cin

Diğer

ABD TOPLAM KURUTULMUŞ PATATES İHRACAT
MİKTARLARI 2015-2016
Kanada

38.204 ton

Japonya

27.258 ton

Meksika

24.112 ton

Filipinler

8.436 ton

Çin

7.176 ton

TOPLAM MİKTAR

134.780 ton

ABD, dünya işlenmiş patates ürünlerinin en büyük
ihracatçısı konumundadır. 2005-2015 yılları
arasında işlenmiş patates ürünü ihracatını %27
büyüterek 2014 yılında 1,5 milyar $’lık gelirle bir
rekora ulaşmıştır. İşlenmiş patates ihracatındaki
büyüme, taze patatesinkiyle kıyaslandığında açık
ara öndedir. Son yıllarda işlenmiş ürün çeşitliliği de
artmış ve satışlar, özellikle de Asya pazarlarında
ciddi boyutlara ulaşmıştır. Japonya, ABD’nin en
büyük patates ürünleri alıcısı olup bu ülkeyi Kanada,
Meksika, Çin ve Güney Kore izlemiştir.

TOPLAM DEĞER

200 MİLYON $

ABD, ayrıca, paketlenmiş cips hâlinde de 192
milyon $’lık ihracat yapmaktadır. 49.521 tona karşılık
gelen patates cipsi ihracatı, büyük oranda Meksika
ve Kanada pazarlarına gönderilmektedir. Meksika
pazarı, bu miktarın 14.932 tonunu satın alırken
Kanada ise Meksika’yı 12.168 tonla izlemektedir.

TOPLAM MİKTAR

441.990 ton

TOPLAM DEĞER

183 MİLYON $

ABD, yaklaşık 7 milyon $’lık da tohumluk patates
ihraç etmektedir. Bu değer, 15.095 ton tohumluktan
elde edilmektedir.

Temmuz 2015-Haziran 2016 döneminde
ABD’nin toplam patates ihracatı,
2.219.892 ton olup 1.693.395.167 $’lık
değer kazandırmıştır.

ABD TOPLAM TAZE PATATES İHRACAT
MİKTARLARI 2015-2016
Kanada

213.411 ton

Meksika

93.323 ton

Japonya

36.208 ton

Tayvan

19.860 ton

Güney Kore

15.026 ton

ABD TOPLAM DONDURULMUŞ PATATES
İHRACAT MİKTARLARI 2015-2016
Japonya

246.082 ton

Meksika

126.508 ton

Çin

118.670 ton

Güney Kore
Filipinler

89.975 ton
49.944 ton

TOPLAM MİKTAR

992.707 ton

TOPLAM DEĞER

1,1 MİLYAR $
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TÜRKİYE’DE PATATESİN DURUMU
Türkiye’de aşağı yukarı 150 yıldır tarımı yapılan
patates, 1970’li yıllardan sonra “ülkesel patates
projesi” ile birlikte daha planlı bir üretim anlayışı
benimsenerek daha fazla yetiştirilmeye başlanmıştır.
70’li yılların devamında, 80’lerde 308 Sayılı
Tohumculuk Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle ve
ardından da 1984 yılında Para Kredi Kurulunun özel
tohumculuk sektörünü teşvik eden önlemleriyle
patatese ilgi artmaya devam etmiştir. 2014 verilerine
göre Türkiye, patates üretiminde ancak 20. Sırada
yer alabilmektedir.
Türk tarımında önemli bir yere sahip olan patates;
buğday, şeker pancarı, arpa ve domatesten sonra
en çok üretilen 5. sıradaki üründür. Türkiye’nin her
köşesinde patates tarımı yapılabileceği söylense de
ağırlık, İç Anadolu Bölgesi’ndedir. Üretilen patatesin
%60’ı İç Anadolu’da, %20’si Akdeniz ve Ege
bölgelerinde ve kalan %20’si de diğer bölgelerde
yetiştirilmektedir.
2010-2015 arasında ekim alanında %8,7
kadar; üretim miktarında ise %3,2 oranında artış
gözlemlenmiştir. Türkiye’nin yıllık patates dikim alanı,
130 bin hektarla 170 hektar arasında değişiklik
göstermektedir. Üretim miktarıysa yıllık ortalama
4-4,8 milyon ton arasında olmaktadır.
Türkiye’de patates fiyatlarının istikrarlı bir tablo
çizdiğinden söz etmek, güçtür. İstikrarsız fiyatlar
ise sektörün güçlenmesinin ön ünde bir engel
olarak görünmektedir. Fiyat istikrarsızlığın, önemli
bir nedeni, patatesin sanayi kullanım oranının
düşük olması ve ciddi bir patates ihracatından
söz edilememesidir. Uygun depoların yetersizliği
de depo kayıplarını beraberinde getirir ve doğru
saklanamayan patatesler de fiyatların değişkenlik
göstermesine neden olur.
Türkiye’de üretilen patateslerin %60’ı yemeklik
amaçlı üretilirken %10’u işlenmek üzere sanayiye
aktarılmakta; bir diğer %10’u ise tohumluk olarak
saklanmaktadır. Üretimin geri kalanı, hayvan yemi
olarak kullanılmakta ya da ihraç edilmektedir. Yaklaşık
%15’ten fazla bir kısmı ise maalesef depo kaybı
olarak kayda geçmektedir.

Türkiye’nin verimlilik açısından avantajı
vardır. Dekar başına 3.157,6 kg patates
verimiyle İngiltere, Polonya Mısır gibi
ülkelerin üzerinde yer almaktadır.
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2016 yılı TÜİK verilerine göre patates üretimi, bir
önceki yılla kıyaslandığında %6’lık bir artış göstererek
6 milyon ton seviyesine gelmiştir. Ancak, üretim
artışı, beraberinde üretici satış fiyatlarının düşmesi
sonucunu da getirmiştir. Önceki yıllarda 5 lira
civarında alıcı bulabilen patates, 2016’da 1 TL’ye
kadar gerilemiş; 2017’de ise üretici satışı, 1 TL’nin
bile altına düşmüştür.

TÜRKİYEDE YILLARA GÖRE PATATES ÜRETİMİ
Dünya genelinde patates ekilen toplam alan,
19.098.328 hektarken, bu alanlardan toplam
381.682.144 ton verim elde edilmektedir. Türkiye
ise 128.400 hektarlık alandan 4.2 ton patates elde
etmektedir. Dünya verim ortalaması, hektar başına
20 ton civarındayken Türkiye’de bu oran, hektar
başına 32 tona ulaşmaktadır. Buradan da Türkiye’nin
patates üretimi için ekolojik açıdan uygun, verimli bir
ortama sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Türkiye şartlarında patates üretimi,
birim alana maliyet açısından oldukça
masraflıdır.
Ülke genelinde sulamaya dayalı olarak yapılmakta
olan patates tarımı, ciddi bir su tüketimi ve buna
bağlı olarak da sulama maliyeti getirir. Sulama dışında
dekar başına gereksinim duyulan tohumluk miktarının
fazla olması da maliyet yükseltici unsurlardandır.
Dekar başına 250-800 kg arasında tohum gerektirir.
Tohumluk, toplam girdi kalemlerinin %40 ilâ 60’ını
oluşturur. Bu gibi yetiştirme gerekliliklerine bir de
patatesin yüksek oranda su içeren hacmi dolayısıyla
nakliye ve depolama masrafları da katılınca maliyet,
daha da yükselir.

YILLAR

EKİLEN ALAN
(DEKAR)

ÜRETİM (TON)

VERİM (KG
DEKAR)

2000

2.050.000

5.370.000

2.620

2001

2.000.000

5.000.000

2.500

2002

1.980.000

5.200.000

2.626

2003

1.950.000

5.300.000

2.718

2004

1.776.000

4.770.000

2.686

2005

1.528.000

4.060.000

2.657

2006

1.579.084

4.366.180

2.765

2007

1.525.975

4.227.726

2.771

2008

1.478.883

4.196.522

2.838

2009

1.428.738

4.397.711

3.078

2010

1.388.660

4.513.453

3.250

2011

1.429.849

4.613.071

3.226

2012

1.720.867

4.795.122

2.786

2013

1.250.297

3.948.000

3.158

2014

1.302.304

4.175.013

3.206

2015

1.540.801

4.763.060

3.091

2016

1.885.290

5.826.250

3.100

KAYNAK:TUİK (Ziraat Mühendisleri Odası)

Hemen hemen her ilde yetiştirilen patates, özellikle
Niğde, İzmir, Konya, Afyon ve Kaysri’de yoğun
üretilmekte; Adana, Nevşehir, Aksaray ve Bitlis de
önemli üretim bölgeleri arasında gösterilmektedir.
Türkiye’de üretilen patatesin %75’i sayılan illerden
elde edilmektedir.
Türkiye’de kişi başı yıllık patates tüketim ortalaması,
50 ilâ 60 kg arasındadır. Bu talebe uygun olarak
üretim de yavaş sayılabilecek ama istikrarlı bir artış
göstermektedir.

Türkiye’de 2010-2015 yılları arasındaki patates üretim istatistikleri*.
Dikim Alanı (ha)
Üretim Miktarı (ton)
Verim (kg/da)
*TUİK 2015, www.tuik.gov.tr

2011

2012

2013

2014

2015

Değişim (%)
(2010-2015)

142.874

172.087

125.030

129.703

153.879

8,7

4.613.071

4.795.122

3.948.000

4.166.000

4.760.000

3,2

3.260

2.814

3.160

3.245

3.095

-5,1
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TÜRKİYE’DE PATATES EKONOMİSİ
Ekim alanlarındaki artış, patates fiyatlarının da yıldan
yıla dalgalanmalar göstermesine neden olmaktadır.
Ekim alanlarındaki söz konusu olan artışın hiç de
küçümsenemeyecek boyutlarda gerçekleşiyor
olması ciddi fiyat değişimlerini de beraberinde
getirmektedir. 2014 yılında patates ekili alan
büyüklüğü 1 milyon 302 bin dekarken, bu arazi
miktarı, 2015 yılında 1 milyon 540 bin dekara;
2016’ya gelindiğindeyse 1 milyon 885 bin dekara
çıkmıştır.
Elbette ki fiyat dalgalanmalarının tek sorumlusu
olarak ekim alanlarındaki artışı göstermek, eksik bir
tespit olacaktır. İhracatta yaşanan sorunlar da yıldan
yıla deneyimlenen fiyat değişikliklerinin nedenleri
arasındadır.
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Türkiye’de bazı yıllarda artan patates üretimi, Suriye
ve Irak pazarlarında değerlendirilebiliyorduysa
da söz konusu ülkelerde yaşanan savaş ortamı
nedeniyle ortaya çıkan istikrarsızlık, bu pazarlara
erişimi sıkıntıya sokmuştur. Buna bağlı olarak ise
üretim fazlası ürün, iç pazarda dolaşıma sokularak
fiyatların düşmesine neden olmuştur.
Fiyatlardaki dalgalanmanın bir diğer sebebi ise,
patates yetiştiriciliği yapan çiftçilerin örgütlü bir yapı
kurup da planlı üretime geçememesidir. Genellikle
aile işletmeleri şeklinde yapılan patates yetiştiriciliği,
ortak bir fiyat belirlenmesini olanaksız kılarak rekabet
ortamının fiyatları düşürmesine neden olmaktadır.
Oysa ki sağlıklı patates üretiminin devam edebilmesi
için çiftçinin kâr edebilmesi, gerek şarttır ve bunu
sağlamanın yoluysa ürünlerin maliyetin üzerinde
bir fiyattan satılmasıdır. Ne var ki bazı dönemlerde
üretici, patatesini zararına satmak zorunda
kalmaktadır. Oysa ki doğru şartlarda saklama imkanı
olan üreticiler, patateslerini, kaliteleri bozulmadan
önce bir an evvel elden çıkarmak zorunluluğu
hissetmezler; böylece de toptancının dayattığı
düşük fiyatlara mahkum kalmazlar.
Her üretim kaleminde olduğu gibi, patateste de
ana gaye, üreticinin gelirinin yükselmesini sağlayacak
yöntemlerle emeklerin karşılığının alınmasını
sağlamaktır. Bu yöntemlerin başındaysa iki ana unsur

bulunmaktadır: 1) Maliyetin düşürülmesi, 2) Ürünün
yüksek fiyattan pazarlanması…
Maliyeti düşürmek için yapılabileceklerden biri,
üretim girdilerinin devlet eliyle desteklenerek ürün
maliyetinin düşürülmesi; diğeriyse birim alandan
alınacak verimin artırılmasıdır. Birim alandan elde
edilen verimin artırılması için uygun çeşit ve kaliteli
tohumluk kullanılmalı, ekim nöbeti uygulanmalı,
yeterli gübre doğru zamanda uygulanmalı, ilaç
kullanımında hassas olunmalı ve doğru yetiştirme
tekniklerine sadık kalınmalıdır.
Patatesi, doğru saklamayı başarmak da kazancı
artırıcı unsurlardandır. Uygun koşullarda saklanabilen
patatesler, kısa zamanda elden çıkarılma zorunluluğu
olmadığı için üreticiyi fiyat indirimleri yapmak
zorunda bırakmaz; Pazar ihtiyaçlarına göre sürekli
bir arz imkanı verir. Ayrıca, sanayinin ihtiyacı olacak
patates de tedarik edilmiş olunur. Doğru saklama,
ihracat fırsatlarının da kaçırılmamasını sağlayacaktır.

Türkiye Patates İhracatı ve İthalatı
Türkiye’de yıldan yıla yaşanan fiyat dalgalanmaları,
ithalat ve ihracat değerlerinde de kendini
göstererek istikrarlı bir manzaraya ulaşılmasını
engelliyor. Bir yıl toplam üretimin %6’sına kadar
ihracat yapılabiliyorken bir sonraki sene neredeyse
hiç dış satım gerçekleşmiyor.

Ocak-Aralık 2015 aralığında patates ihracatı
yalnızca 11 bin 447 tonda kalmışken bu
miktar, 2016 yılının aynı döneminde tam
%1419 artış göstererek 173 bin 825 tona
kadar çıkmıştır. Patates ihracatı gelirleriyse
iki dönem arasında toplam %1416 artış
göstererek 1 milyon 304 bin $’dan 19 milyon
776 bin $’a ulaşmıştır.
Türkiye Patates İhracatı 2015
Ürdün Romanya Almanya Maldivler
Bulgaristan
%0.056 Rusya
%0,35 % 0,27 %0,16
%1,1
%0,27
Belarus
Fransa%0,68
Avusturya
%3,7
%0,22
Suriye
%7
Senagal
%10

Irak %
50I

Azerbaycan
%12
Gürcistan
% 15
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Global pazarlardaki stabil olmayan durum, ürününü
pazarlama garantisi olmadan üretim yapan çiftçinin
de zor durumda kalması ve ihracat gerçekleşmeyen
yıllarda elde kalan ürünün iç piyasaya düşük fiyattan
sunulması sonucunu doğuruyor. İhracat yapılan
yıllardaysa bir anda iç pazar arzı azaldığından
fiyatlar tavan yapabiliyor. Sistemsizlik ve düzensizlik,
hem üretici hem de tüketici açısından olumsuzluklar
yaratıyor.
İthalat açısından ise devletin üretici lehinde
uyguladığı yüksek gümrük vergisi, yemeklik ve
sanayide kullanılmak üzere taze patates alımını
sınırlandırmaktadır. Türkiye’nin ithal ettiği patatesin
neredeyse tamamı, tohumluk çeşitleri ya da anaç
yumrulardır.
Türkiye’de üretim sistemi, daha çok dış alımla elde
edilen üst kademe tohumlukların çoğaltılmasına
dayandığından ciddi bir tohumluk ithalatı söz
konusudur: Son beş yılda ithal edilen tohumluk
patates ortalaması, yılda 21.014 ton olmuştur. Bu 5
yılda toplam ithalat 105.069 tonluk tohumluğa 81,4
milyon dolar harcanmıştır.
İthalata bağımlılığın azaltılması için %30 düzeylerinde
olan sertifikalı yerli tohum üretim ve kullanımının
artırılması gerekmektedir. Bu amaçla kontrol ve
sertifikasyon sistemlerinin geliştirilmesi yönünde
çalışmalara yoğunlaşmakta fayda vardır.

Patates, aynı zamanda önemli bir sanayi
maddesidir. İşlenen patates ise daha
büyük bir katma değer sağlar.
Patatesten nişasta, pudra, çocuk maması, tutkal,
ispirto ya da votka yapımında kullanılabilirken gıda
sanayiinde de işlenerek ciddi değer kazanmaktadır.
Türkiye’de de patates işleme sanayiinde belirgin
bir hareketlenme ve gelişme ivmesi görülmekle
birlikte toplam patates üretiminin ancak %11 kadarı
sanayiye aktarılmaktadır.
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Türkiye’de işlenmek üzere ayrılan patatesin %70
gibi büyük bir kısmı parmak patates üretimi için
kullanılmaktadır. Patates cipsi sektörü, sanayide
kullanılan patatesin %30’unu değerlendirmektedir.
Nişasta, püre, un, alkol gibi diğer sanayi üretimleri
için kullanılan patatesin sanayiye ayrılan %11’lik
paydaki oranı ise %1’e ancak ulaşabilmektedir.
Dolayısıyla, görece az da olsa Türkiye’de işlenen
patates, özellikle dondurulmuş parmak patates ve
cips üretimine ayrılmaktadır. Söz konusu ürünlerin
tüketimi, her geçen gün daha da yaygınlaştığından
sektör de büyüme potansiyeli taşımaktadır.
Türkiye’de dondurulmuş patates üretimi yapan
farklı kapasitede toplam 8 adet kuruluş bulunmakta
olup, toplam kapasiteleri 260 bin ton’dur.
Ancak diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye’de
üretilen dondurulmuş patates sadece yurt içinde
tüketilmektedir. Çünkü ülkemizdeki genç ve dinamik
nüfus hızla damak tadını ve yemek alışkanlıklarını
değiştirerek hazır gıdalara yönelmiştir.

Bugün itibariyle dondurulmuş patates tüketimi
150 bin ton olup, 220 milyon dolarlık bir ciroya
ulaşmıştır. Yukarıda ifade edilen faktörler nedeniyle
her yıl %10 büyüyen bir iç pazar talebi vardır.

üretilmektedir. Patates cipsi tüketimi ise İngiltere’de
4.0 kg/kişi, Avustralya, İrlanda’da 3.5 kg/kişi, Yeni
Zelanda’da 3.0 kg/kişi, Norveç ve ABD’de 2.7 kg/
kişi iken Türkiye’de 0.7 kg/kişi düzeyindedir.

İşlenmiş patates sanayi ürünleri pazarında ABD,
Kanada, Hollanda, Belçika ve Fransız firmalarının
hakimiyeti vardır. Hızlı nüfus artışı ve değişim
rüzgarlarının estiği Çin ve Hindistan ise potansiyel
büyük pazar olarak dikkati çekmektedir. Türkiye;
bu sektörde komşu ülkeler yanında Orta Doğu
ülkeleri, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerine ihracat
için çok önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak bu
fırsattan yararlanmak ve gelişmiş ülkelerle rekabete
girebilmemiz için üretim girdilerinin azaltılması
gerekmektedir.

Dondurulmuş
patates
ve
patates
cipsi
dışında sanayide patates unu üretimi de
gerçekleştirilmektedir. Bu konuda 1 adet sanayi tesisi
mevcut olup yıllık kapasitesi 5 000 ton dolayındadır.

Dünya genelinde bazı ülkelerde dondurulmuş
patates ve cips tüketiminde kişi başı yıllık 1015 kg’a ulaşan ülkelerin varlığı göz önünde
bulundurulduğunda kişi başı yıllık ortalama 1,5 kg
tüketimi olan Türkiye’nin önünde büyümeye açık bir
pazar fırsatı olduğu da daha rahat anlaşılmaktadır.
Dondurulmuş patatesle birlikte Türkiye’nin bir diğer
yükselen patates ürünüyse cips olmaktadır. 2004
yılında yaklaşık olarak 233 milyon $’lık bir pazarı olan
Türkiye cips sektörü, 2012’de 90 bin tonluk satış
hacmiyle 1,1 milyar dolarlık bir ekonomi oluşturmuş;
2013’te ise 105 bin tonluk satış hacmine ulaşarak
1,3 milyar dolarlık bir ticaretin öznesi olmuştur.
Dünya patates cipsi pazarı 17 milyar dolar
civarındadır. Patates cipsi konusunda dünyada en
büyük pazar payı ABD firmalarına aittir.
Türkiye’de ise 4 tesiste, toplam 61 000 ton
kapasiteye rağmen toplam 49 000 ton patates cipsi
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TÜRKİYE’DE PATATESİN GELECEĞİ
Türkiye’de patates genel olarak 2 dönem şeklinde
üretilmektedir. Yazlık ana ürün olarak üretim, toplam
üretimin büyük kısmını (%80) karşılamakta olup,
Orta Anadolu ve Doğu Anadolu Geçit Bölgeleri ile
Karadeniz bölgesinin yüksek yörelerinde yazlık ana
ürün olarak yetiştiricilik yapılmaktadır. Ege, Akdeniz
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde erkenci
(Turfanda) patates üretimi yapılmakta olup bu
üretim toplam patates üretiminin %18’si kadardır.
Hasatlar bölgelere göre mayıs-haziran ayı içerisinde
tamamlanmaktadır.
Yumru gelişme döneminin daha kısa olması ve
bu dönemde hava sıcaklıklarındaki yükselmesi
nedeniyle ana ürün yetiştiriciliğine göre verim daha
düşük, ancak pazara arz edilen ana ürünün azalması
nedeniyle fiyat yüksek olmaktadır. Patates hasadının
çok geniş zaman dilimine yayılmış olması, ülkemiz
için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Türkiye turfanda
patates üretimi AB ülkelerine ihracat açısından
önemlidir. Turfanda patatesin hasat döneminde
Türkiye ve Avrupa pazarında patates miktarı iyice
azalmakta ve ihracat avantajlı olmaktadır. Erkenci
patatesin son yıllarda Avrupa’ya ihracat olanaklarını
değerlendirebilen bazı özel firmalar, bu bölgelerde
sözleşmeli tarım uygulamalarına başlamıştır.
Ancak, yeterli olmayan bu üretim yeterince teşvik
edilmemektedir.
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Türkiye’de patates üretiminin en yoğun olduğu iller
arasında Niğde, İzmir ve Konya gelmektedir. Patates,
genel olarak ılıman-serin iklim bölgelerinin bir bitkisi
olmasına rağmen, geniş bir adaptasyon yeteneğine
sahiptir. Türkiye sahip olduğu agro-ekolojik zenginlik
sayesinde, Güney Doğu Anadolu bölgesindeki
birkaç ilimiz hariç, ülkemizin tamamında az yada
çok patates tarımı yapılmaktadır.
Türkiye’de patates ticareti tamamen serbest piyasa
ekonomisi içerisinde gerçekleşmekte, devlet
tarafından fiyat oluşumuna herhangi bir müdahale
yapılmamaktadır. Ancak, patates üretimini teşvik
etmek ve yemeklik, sanayilik patates ithalatını
önlemeye yönelik olarak gümrük vergisi oranları
yüksek tutulmaktadır. Üretici birlikleri ve çatı
kuruluşların bulunmayışı nedeniyle fiyat oluşumunda
üreticiler hiçbir zaman söz sahibi olmamaktadırlar.
Fiyatların oluşması o yılki üretim miktarı ve Rusya,
Ukrayna gibi komşu ülkelerdeki üretim ve ihracat
değerlerine göre gerçekleşmektedir. Ancak yine de
veriler incelenirse fiyat oluşumunda patates üretimi
çok kırılgan bir etki göstermektedir.
Patateste üretim planlaması çok önemlidir. Zira planlı
ve organize bir üretim yapılmadığı takdirde çiftçinin,
fiyatların yükseldiği yılın ardından gelen sene
patatese rağbet etmesiyle bu sefer de üretim fazlası
oluşmakta ve doğal sonuç olarak, arzın artışıyla da
fiyatlar düşmektedir. Çiftçi, yüksek fiyat beklentisiyle
ektiği soğandan zarar etmek durumuyla karşı karşıya
kalmaktadır. Depolama koşullarının da yetersiz
olması sebebiyle, bu gibi istenmeyen sonuçlar,
kaçınılmaz hâle gelmektedir.
Bir hasat döneminde alınan ürünün hepsinin
de aynı anda pazarlanması, pek de mümkün
olamamaktadır. Patatesin, pazar ihtiyacı oluştukça
piyasaya sürülmesi gerekmektedir. Bunun için ise
ürünlerin, patatesin kalitesinin korunacağı uygun
koşullara sahip depolarda saklanması esastır. Patates
üretiminin %20’ye yakını yanlış depolama nedeniyle
çürümektedir. Bu sebeple bir taraftan üretici maddi
kayba uğrarken diğer taraftan ülke ekonomisi de
zarar görmektedir.
Depo kaybını en aza indirmek ve yumru kalitesini
korumak için patateslerin sağlıklı biçimde saklanacağı
modern depolardan yararlanmak gerekmektedir. Bu
depolar, zaten sorunlu olan ihracat konusunda da
ciddi avantajlar sağlayacaktır.

Türkiye’deki duruma bakıldığında bir
yandan patates üretimi artarken diğer
yandan tüketimin aynı trendi yakalayamadığı
görülmektedir.

Türk mutfağında önemli bir yere sahip olsa
bile patatesin daha fazla tüketilme potansiyeli
bulunmaktadır. Tüketici, patates kullanmaya daha
fazla özendirilmelidir. Bunun için de patatesi daha
ucuza satmanın yolları bulunmalıdır. İç pazarda
halden çıkan patates, anında en az %30-40 fiyat
artışına maruz kalmaktadır. Artış, patates tüketicinin
mutfağına girene kadar katlanarak artmaktadır.
Mevcut Hal Yasası, bu noktada sorun yaratır
görünmektedir. Amacına ulaştığını söylemek,

oldukça güçtür. Üreticiye de tüketiciye de umulan
yararı sağlamaktan uzak kalmıştır. Patates ticareti, bu
yasa kapsamından çıkarılırsa daha yerinde bir karar
olacak gibi görünmektedir.

Pazarlamanın; dolayısıyla da tüketimin
geliştirilmesi için patatesin sanayi kullanımının
da teşvik edilmesi, önem taşımaktadır.
Sanayide kullanılan patates miktarı, potansiyel
kullanım oranının yarısına bile ulaşamamaktadır.
Ancak, diğer taraftan patatesin sanayide kullanımının
süratle artmakta olduğu da bir gerçektir.
Türkiyede Üretilen Patatesin Değerlendirilmesi
%6 %2
%13

%66

%13

Yemeklik

To umluk

Hayvan Yemi

Sanayi

hracat
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Bu bağlamda patatesin gelecekte oldukça önemli,
stratejik bir ürün olacağı, aşikardır. Alışılagelmiş gıda
tüketim kalıplarının değişim içinde olması, patatesi
de daha fazla tüketilir hâle getirecek gibidir. Özellikle
sürekli geliştiğine tanık olduğumuz dondurulmuş
patates ve cips tüketimi, hızla yaygınlaşan fast-food
kültürüyle daha da artacaktır.
Modern tarım teknolojilerinin benimsenmesiyle
zaten sürekli artmakta olan patates üretimi daha
da gelişerek verimliğin de artması sonucunu
doğurmaktadır. Eğer ki bu verimlilik sanayiyle
birleştirilebilirse güçlü ve stabil bir patates ekonomisi
oluşturulabilir. Bu noktada sözleşmeli üretim
modeline geçiş yapılması, üreticinin gelir garantisinin
güvencesiyle daha kaliteli üretim yapmasında etkili
olacaktır.
Net bir şekilde gözlemlenmektedir ki dünya
genelinde de işlenmiş ürünler önemli bir pazar
payı kazanmaktadır. Türkiye’de de bu sektöre
yatırımların artması beklenmektedir. Sanayilik patates
üretiminin artmasıyla üretimin daha bilinçli yapılır
hâle gelmesinin yanı sıra pazarlama sorunları da
azalacaktır. Sanayide alıcısı belli olan ürünler, çiftçiye
kazanç güvencesi sağlayacaktır. Buna bağlı olarak
patates yetiştiriciliği yapılan bölgelerde patates
sanayiinin de gelişmesini teşvik edici önlemler
alınması yerinde olacaktır.

İhracat İhmal Edilmemeli
Türkiye’nin, ihracat konusunda sahip olduğu
coğrafi avantajları çok daha iyi değerlendirmesi;
bölgenin potansiyelinden çok daha iyi yararlanması
gerekmektedir. Komşu Arap ülkelerinin iklim
yapılarının patates üretimine fazla uygun olmayışı,
Türk patatesine çok yakınında doğal bir Pazar
sağlamaktadır. Ortadoğu’daki komşu ülkeler, ciddi
miktarlarda patates ihraç ederek kayda değer döviz
harcamaları yapmaktalarsa da Türkiye, bu pazarda
neredeyse hiç söz sahibi değildir. Üstelik, sadece
Ortadoğu değil; Balkan ülkeleri, Baltık ülkeleri ve
Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde de güçlü bir
Pazar potansiyeli bulunmaktadır.
Avrupa pazarına bakıldığındaysa AB ülkelerinde
patates talebinin nisan-mayıs aylarında belirgin
biçimde yükseldiği; ancak Türkiye’de Akdeniz ve Ege
bölgesinde turfanda patates yetiştirilmekte olmasına
rağmen söz konusu talebin Mısır, Fas, Tunus, İsrail,
Güney Kıbrıs ve İtalya gibi ülkelerce karşılanmaktadır.
Güney Kıbrıs, yıllık üretiminin %80’ini turfanda olarak
ihraç etmektedir. Güney Kıbrıs, tarımsal ihracat
gelirinin %50’sini turfanda patates ihracatından elde
etmektedir. Patates ihracatı, Güney Kıbrıs’ın toplam
ihracat gelirinin %10’unu oluşturmaktadır.
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Çevre ülkelerdeki büyük pazarların değerlendirilmesi;
ihracatçıların uluslararası pazarlarda söz sahibi
olabilecek hâle getirilmesi, hem üretici için hem de
ülke ekonomisi için son derece yararlı olacaktır.

Tohumluk Sorunu Çözülmeli
Diğer taraftan, patates üretiminde en büyük (%6070 oranında) girdi maliyetinin tohumluk patates
olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bu sorunun da
üstesinden gelinmelidir.
Türkiye’de farklı iklimlere ve farklı ekolojik şartlara
uygunluk gösterebilecek çeşitli tohumlukların ıslah
çalışmalarına ağılık verilmeli; dışa bağımlılık, en kısa
sürede ortadan kaldırılmalıdır. Tohumluk üretimi
çalışmalarında ihracat da akıldan çıkarılmamalıdır.
Dışarıya
satabileceğimiz
tohumluklara
da
odaklanılmalıdır.
Oysa Türkiye’de durum, tam aksidir. Mevcut tescilli
129 çeşit patatesten yalnızca birinin Türkiye’de ıslah
edilmiş olması, durumun vahametini göstermektedir.
Tohumda dışa bağımlılıktan mutlaka kurtulunmalıdır.
Aksi takdirde patates tarımının geleceğinden ve
sürdürülebilirliğinden söz etmek, çok da mümkün
olmayacaktır.
Tohumluk üretimi, ihtiyacı karşılayamadığından ciddi
döviz kaybı yaşanmaktadır. Üstelik, üreticiye girdi
kalemi olarak yansıyan tohumluk maliyeti, fiyatları da
artırarak tüketiciyi de zor durumda bırakmaktadır.
Diğer taraftan üretici açısından da yatırımını
kurtaramama sorununa yol açmaktadır.

Aslında, Türkiye, tohumluk açısından önemli bir
potansiyel taşımaktadır. Bazı çalışmalar yapılmaktaysa
da yeterli değildir. Ar-Ge, sertifikasyon gibi
konulara eğilinerek iyileştirmeler yapılmalı; yasal
mevzuat, üretim sistemleri, destekleme politikaları
da gözden geçirilmelidir. Uygun şartlar sağlandığı
takdirde, Türkiye, Avrupa’dan Orta Doğu’ya; Kuzay
Afrika’dan Kafkasya’ya ve diğer ülkelere tohum ihraç
edebilecek bir tohumluk üretim merkezi hâline
gelebilir.

•Patates üretimi, sanayisi, tohumluğu, tüketimi
konusunda
istatistiki
verilerde
çelişkiler
görülmektedir. Sağlıklı veri toplanması gereklidir.

Sonuç olarak; Türkiye’de patates yetiştiriciliğinde
tohumluk temini ve sertifikalı tohumluk kullanımı,
üretim girdileri, nakliye, depolama, pazarlama
ve sanayide kullanımı konusunda yetersizlikler
bulunmaktadır. Bu sorunlar direkt olarak insanların
beslenme sorunlarına yansıdığı gibi, patates ticareti
– ekonomisini de olumsuz yönde etkilemektedir.
Yıllık karşılaşılan sorunlara geçici çözümler ve halen
bir patates politikasının olmaması, devlet tarafından
yönlendirici desteklerin bulunmaması nedeniyle
önemli bir tarımsal faaliyet olan ve dış ticarette önü
açık olan patates yetiştiriciliğinde hak edilen düzeye
ulaşılmamaktadır. Patates sektörünün geliştirilmesi
ve devlet politikası konusunda öneriler aşağıda
verilmiştir.

•İşlenmiş patates ürünleri için sanayi teşvik edilmeli
ve girdi kullanımlarını minimize edecek önlemler
alınmalıdır. Sanayi tesislerinin tam kapasiteli çalışması
sağlanmalı böylelikle 700 000 ton kapasiteye
ulaşılması ve sanayilik patatesin toplam üretim
içindeki payının %15’ne yükselmesi sağlanmalıdır.

•Sektörde örgütlenme teşvik edilmeli, üst birlik
olarak Türkiye Patates Konseyi kurulmalı. Bu
oluşumda devlet yönlendirici olmalıdır.
•Kesinlikle yerli tohumluk üretimi teşvik edilmeli,
desteklenmelidir. Yabancı tohum ithalatında
kısıtlamalar getirilmelidir.

•Bir program dahilinde AR-GE çalışmaları hem
devlet hem de özel sektörde teşvik edilmelidir.

Türkiye’de 2011-2015 yılları arasındaki patates tohumluk istatistikleri.
2011

2012

2013

2014

2015

Dikim Alanı (ha)*

142.985

172.087

125.030

129.703

153.879

Tohumluk İhtiyacı (ton)**

500.447

602.304

437.605

453.960

538.576

Tohumluk Üretimi (ton)***

96.295

185.485

150.908

163.269

175.397

Tohumluk İthalatı (ton)***

20.788

18.997

8.041

18.823

38.440

Tohumluk İthalatı (bin $)***

18.794

14.822

7.124

16.505

24.162

Tohumluk Yeterlilik Oranı (%)

19,2

30,8

30,6

36,0

32,6

* TUİK, 2016. ** Tohumluk kullanım miktarı 350 kg/da, ***GTHB-BÜGEM
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ÜRETMEK YETMİYOR
Hasattan sonra da yaşamaya devam eden
organizmalar olan pek çok meyve ve sebze gibi
patates de ortam koşullarına bağlı olarak hızlı ya
da yavaş bir bozulma sürecine girer. Çürüme ya
da bozulma ilerleyişini durdurmak veya en azından
yavaşlatmak için ortam koşulları kontrol altında
tutulmalıdır.
Üretim, sadece sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi
olarak algılanmamalı; hasadı yapılmış patateslerin,
tüketim aşamasına kadar kaliteleri ve tazelikleri
muhafaza edilmelidir. Patatesin üretim sezonu,
turfanda üretim hariç tutulduğunda sadece birer
keredir.
Bir yıllık saklama ve farklı ürünlere dönüştürülme
sürecinde muhafaza edilen patates, ortam
koşullarının uygunluğuna göre farklı oranlarda
kayıplara uğramaktadır.
Soğan kaybı, daha hasat aşamasında başlar. Özellikle
de hasat zamanının doğru belirlenememesi, hasat
dönemi kayıplarının artmasında rol oynamar.
Depo aşamasında ideal ortam koşullarının
sağlanamaması ise patates kaybına neden olan
unsurlardandır.
Patates, üretim aşamasının ardından tüketiciye
ulaşana kadar önemli ölçüde kayıp yaşar. Hasat
noktasından tüketiciye ulaşana kadar toplam ürünün
%50’sine kadar olan kısmı kaybedilebilmektedir.
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Kayıpların Azaltılması Adına Yapılabilecekler
Besin piramidinde yer alan gıdaların yüzde 70
kadarı soğuk zincire ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla
tükettiğimiz ürünlerin %70’ini depolama ve saklama
konusunda azami dikkatin gösterilmesi gerekir.
Doğru koşullarda saklanmayan patatesler, hem
ekonomik hem de sosyal sorunlara yola açabilecek
potansiyel barındıran boyutlarda fire vermektedir. Bu
olumsuzluğun giderilmesi için çözümler aranmakta;
gıda güvencesinin tam merkezinde yer alan soğuk
zincir ve soğuk zincirin de temelini oluşturan soğuk
saklama uygulamalarının optimizasyonu için profiller
çıkarılmaktadır.

olmakta, patatesin satış değerini düşürerek dolaylı
kayba neden olmaktadır. Bu bakımdan, saklama
koşulları, çok daha fazla önem taşır hâle gelmiştir.
Modern depolarda saklama süresi uzarken, depo
kayıpları da azalır. Depo içi şartlar kontrol altında
tutulabildiğinden patateslerde ağırlık ve kalite kaybı
asgari seviyede gerçekleşmekted

Kayıpların oluşması, gelişmiş ülkelerin de karşılaştıkları
bir sorun olmakla beraber, çalışmalar sayesinde kayıp
oranları olabildiğince düşürülmüştür. Ancak, durum,
gelişmekte olan ülkeler için vahim sayılabilecek
boyutlardadır.
Altı özellikle çizilmelidir ki en çok kayıp,
depolama
aşamasında
gerçekleşmektedir.
Sıcaklık, havalandırma ve bağıl nem gibi ortamsal
koşulların gerekli teknolojilerden de faydalanılarak
sağlanamaması hâlinde kayıplar, kaçınılmazdır.
Türkiye’deki
patatesin
%50-60’lık
kısmı
depolanmaktadır. Ancak, her depo, uygun şartları
karşılayabilecek kapasite, özellik ve teknolojik
donanımda değildir. Depolama konusunda birbirine
zıt nitelikte ancak birbirine koşut olarak kullanılan
iki tür uygulamaya rastlanmaktadır: Bir tarafta
doğal olarak oluşmuş ilkel depolar, diğer taraftan
da modern depolar aynı anda kullanılmaktadır.
Kayıplar, modern depolarda değil; ilkel depolarda
yaşanmaktadır.
Üretimden tüketime patates kayıplarının azaltılması
adına kısa, orta ve uzun vadeli önlem paketleri
hazırlanmalı ve bu önlemler, bir aksiyon planı
içerisinde uygulamaya konmalıdır. Bu önlem
paketlerinde en çok kayıpların oluştuğu aşamalar
üzerinde yoğunlaşılmalıdır. Özellikle hasatın
mekanizasyonu, modern yükleme+boşaltma ve
depolama konuları üzerine hassasiyetle eğilmek
gerekmektedir.
Gelişmiş ülkelerde hasat sonrası patates kayıp
oranı %4.9 gibi kabul edilebilir oranlarda kalırken,
kayıp miktarı, gelişmekte olan ülkelerde %50’leri
bulabilmektedir. Ayrıca, artık patatesin sadece
niceliksel kayıpları değil; niteliksel kayıpları da
ekonomik açıdan ciddi olumsuzluklara neden
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Bu kitabı kimler okumalı!
Patates Üreticileri:

Kitap efsaneleriyle birlikte armudun kökenini, Patatestan
nelerin üretilebildiğini, Dünyada ki patates trendlerini ve
yeni yetiştirme tekniklerini gözler önüne seriyor. Patates
üretiminin en gelişmiş yöntemlerinin anlatıldığı bu kitapla
patates üreticileri, hangi çeşit armudu yetiştirdiklerinde
daha kazançlı çıkacaklarını öğrenebilir ve başka Ülker ile
karşılaştırabilirler.
Patates Depolayanlar ve Ticaretini yapanlar:
Patates kitabı, en ilkel depolama uygulamalarından,
günümüz modern depolama sistemlerine ulaşıncaya
kadarki serüvenini anlatıyor. Soğuk depolama sektörünü
tüm detaylarıyla ve alternatiﬂeriyle gözler önüne sererek,
bu kıymetli meyvenin gerçek değerine ulaşmasını sağlıyor.

Kamu Yöneticileri ve Akademisyenler:

Tarım, her ülke için stratejik öneme sahip bir sektördür.
Üretici, depocu ve tüketici bu sektörün içinde aynı anda
etkileşim gösteren bir zincirin parçalarıdır. Patates
üretiminin dünya piyasasının talepleri doğrultusunda
planlı bir şekilde teşvik edilmesi, hem çevre yönetimi,
hem de çiftçinin yatırımını doğru yönetmesi açısından
zaruridir. Patatesin depolama yöntemlerini iyi bilen
akademisyenlerin de bu zincire katılması, armudun
piyasada hak ettiği yeri bulmasını sağlayacaktır.

Finansçılar:

Bahçeyi, ﬁdanı, traktörü, depoyu, tüccarı, bankalar
ﬁnanse ediyorlar; ancak neyi nasıl ﬁnanse edecekleri
konusunda yeterli bilgiye sahip değiller. Patates kitabı her
açıdan sektörün mali analizini yaparak ﬁzibilitesini hazır
halde, dünyadan ve Türkiye’den örneklerle gözler önüne
seriyor.
Ekonomik verilerinin irdelendiği bu değerli kitap, ﬁnans
sağlayıcılar için bir başvuru kılavuzu niteliği taşıyor.

Soğuk Depo Kuranlar:

Patates üretiminin tüketime bağlandığı en can alıcı süreç
soğuk depolamadır. Patates kitabı; depo kurmanın tüm
metotlarını kritik noktaları ile birlikte nasıl tasarlanması
gerektiğini ele alıyor.
Patates depolama konusunda dünyada gelinen son
noktayı, renkli, resimli şemalı ve basit bir dille anlatarak
soğuk
depo
sistemleri
kuranların
bilgilerini
tamamlayacakları eşsiz bir hazine sunarak, entelektüel
bilgi kaynağı oluşturuyor.

Patates Sevenler ve Tüketenler:

Sadece Üretmek Yetmiyor Değil mi?
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Üreten ve Üretilene Saygılarımızla
Cantek Ailesi

Üretene ve Üretilene
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