DOMATES FİRE VE ZAYİAT ORANLARI
1- İZTO: Deniz ve Kara Taşımacılığında domatesin azami fire ve zayiat oranı % 8.
2- ANTALYA TSO: Bozuk şekilli, ezik, çürük, çok küçük ve çok büyük olanlar ile
koflaşmış ve çatlak olanların ayrılmasıyla % 15
3- AKSARAY TSO: 18 kilo taze domatesten 1 kilo kuru domates elde edilebilir. Taze
domatesin nakliyesi esnasında %5 – 10 civarı kayıp olabilir. Genel olarak hazırlanan
domateslerde 14-20 arası rutubet bulunur. Muhafaza esnasında hava şartlarında % 20
üzerindeki nem oranı, bu oranı yukarıya % 2 ile % 5 arası çekebilir. Ancak bu işleri
yapan firmaların böyle bir ortamda mallarını uzun süre tutmadıkları düşünülerek,
genellikle muhafaza odaları nem oranlarının ve sıcaklık ortamlarının kontrol edildiği
ortamlarda muhafaza edildiğinden bu oranlar bir kayba yol açmadan hazırlanıp
paketlenir ve sevk edilir. Azami fire ve zayiat oranı % 8.
4- İSTANBUL TO: 18 kilo taze domatesten 1 kilo kuru domates elde edilebilir. taze
domatesin nakliyesi esnasında % 5-10 civarı kayıp olabilir. kuru domatesin ihracatında
nakliye esnasında fire ve zayiat oranı yok denecek kadar azdır. nem'in müşterisine
göre sipesifikasyonu değişir; ancak genel olarak hazırlanan domateslerde 14-20 arası
rutubet bulunur. Muhafaza esnasında hava şartlarında % 20 üzerindeki nem oranı, bu
oranı yukarıya % 2 ile % 5 arası çekebilir. Ancak bu işleri yapan firmaların böyle bir
ortamda mallarını uzun süre tutmadıkları düşünülerek, genellikle muhafaza odaları
nem oranlarının ve sıcaklık ortamlarının kontrol edildiği ortamlarda muhafaza
edildiğinden bu oranlar bir kayba yol açmadan hazırlanıp paketlenir ve sevk edilir.
5- ALANYA TSO: Yaş sebze ve meyve istihsal yerinden pazara kadarki safhada
(toptancı halde, işleme tesisinde, depoda ve ticarethanelerde) gerek taşımı, gerekse
işleme nedeni ile aşağıdaki oranlarda fire verebilir. ayrıca fire oranları kışın %2 ile %3
oranında azalır. yazın ile %3 ile %5 oranında artar. domates % 5 fire verir.
6- ANTAKYA TSO: Yaş meyve ve sebze ihracatında, malın üreticiden alınıp
paketleme tesislerine kadar taşınması ve paketlendikten sonra cilvegözü hudut
kapısına kadar geçen süre zarfındaki fire oranları, belirtilen sebze ve meyveler için;
taze domates %10-15 fire verir.
7- AYDIN TO: domates,24 saatlik müddette %15; 48 saatlik müddette %25 fire verir.
8- SÖKE TO: domates,24 saatlik müddette %15; 48 saatlik müddette %25 fire verir.

