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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Meyvecilik, ülkemiz iç tüketiminde ve ihracatında önemli yer tutan bir tarım
sektörüdür. Meyvecilikte amaç, sadece üretmek değildir. Üretim sonunda meyveleri hasat
edip en uygun Ģekilde depolara nakletmek veya pazara sunmaktır. Meyve hasadı, türlere göre
büyük farklılıklar göstermektedir. Bununla birlikte bazı hasat yöntemleri genel olarak
uygulanmaktadır.
Bu modülde hasat öncesi dönemde geliĢmeyi etkileyen faktörleri, meyvelerdeki
olgunluk belirtilerini, bu belirtilere göre hasat dönemlerini ve tekniğine uygun Ģekilde
hasadın yapılıĢ Ģekillerini öğrenecek, hasat sonrası yapılacak iĢlemleri kavrayacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1

Tekniğine uygun olarak hasat öncesi dönemde geliĢmeyi etkileyen faktörleri tespit
edebileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bölgenizdeki meyve bahçelerinde hasat öncesi geliĢmeyi etkileyen faktörleri araĢtırınız.

1. HASAT ÖNCESĠ DÖNEMDE GELĠġMEYĠ
ETKĠLEYEN FAKTÖRLER
Bitkilerin hasat öncesi geliĢmesini etkileyen faktörler bitkilerin verim, kalite ve hasat
sonrası dönemleri üzerine etkilidir. Eğer bir bitki iyi bir yetiĢme dönemi geçirmemiĢse hasat
sonrası bu bitkinin dayanma süresi yeterli olmaz, kalitesi istenen düzeye ulaĢmadığı için
pazarda alıcı bulma Ģansı azalır.

1.1. Ekolojik Faktörler
Bitkilerin hasat öncesi geliĢmelerine etki eden faktörler ekoloji içinde toplanır. Meyve
ağaçları çok yıllık bitkilerdir. Dikildikleri yerde uzun yıllar kalıp meyve verecektir. Bu
sebeple meyve bahçesi kurulacak yerin, o bahçeye dikilecek meyve tür ve çeĢidinin en iyi
Ģekilde yetiĢmesine ve bol meyve vermesine elveriĢli bir yerde olmasına dikkat etmek
gerekir.
Ekolojik faktörler iklim, toprak ve yöney olarak incelenir.

1.1.1. Ġklim
Meyve bahçesi kurulmasında göz önüne alınması gereken ilk faktör iklimdir. Çünkü
meyvelerin olgunlaĢabilmeleri, kaliteli ve bol verimli olmalarında sıcaklık, güneĢlenme
(ıĢık), donlar, rüzgârlar ve yağıĢlar direkt etkilidir. Bu bakımdan yetiĢtiricilik yapılan yerin
özellikleri iyi bilinmeli ve bu özelliklere uyacak cins ve türler seçilmelidir.
Bir meyvenin olgunlaĢabilmesi için belirli bir sıcaklık ve güneĢlenme süresine ihtiyaç
vardır. IĢık, fotosentezi ve organik maddelerin yapımını hızlandırdığından bitkilerin
geliĢmelerini hızlandırır. Renk maddelerinin oluĢumunu etkiler.
Vejetasyon süresinin kısa sürdüğü bölgelerde meyvelerin olgunlaĢabilmesi için istenen
ıĢık ve sıcaklık toplamı yetersiz kalır. Böyle Ģartlarda meyveler zamanında olgunlaĢamaz.
Tat, aroma ve renk maddeleri de istenen düzeyde olmaz.
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Yüksek bölgeler ve yaylada yetiĢen ürünler geç olgunlaĢır ancak sıkı yapılı, dayanıklı
olur ve iyi renklenir. Çünkü bu bölgelerde atmosfer temizdir, ıĢık yoğunluğu fazladır.
Soğuk kuzey bölgelere uymuĢ çeĢitler güney bölgelerde gevreklik ve renklerini
kaybeder (örneğin McIntosh). Genel olarak yüksek yaz sıcaklıkları ve iyi ıĢıklanma, özellikle
hasada yakın dönemde elma ve armutların Ģeker ve asit miktarını arttırır. Bu koĢullarda
Williams armudu yüksek kaliteli olur, yavaĢ olgunlaĢır ve depoda iyi dayanır. Serin
bölgelerde yetiĢen armutlar kaba yapılı olur ve çabuk olgunlaĢır. Buna karĢılık her iki koĢula
uyan çeĢitlerde vardır (örneğin Comice ve Hardy armut çeĢitleri).


Sıcaklık

Sıcaklık geliĢmeyi çok yönlü etkiler. Çiçeklenme öncesindeki yüksek sıcaklıklar,
tomurcuk geliĢmesini hızlandırır. Çiçeklenme erkenleĢir ve süresi kısalır. Bu koĢullarda
meyvelerin hasada gelme zamanları da doğal olarak yakınlaĢır.
GeliĢme hızı sıcaklıkla sıkı iliĢkilidir. Ancak tür ve çeĢide göre değiĢen bir sıcaklık
ortalaması vardır. Genel sınırları içinde genç meyve 1 ve 39 0C arasında geliĢir. Optimum
sıcaklık 23 0C’dir. Sıcaklık olgunlaĢma süresini de etkiler. Genel olarak sıcaklık yükseldikçe
olgunlaĢma erkenleĢir. Örneğin, Valencia portakalı tropik Forida’da 7-8 ayda olgunlaĢırken
bu süre tropik California’da 13 aydır. Bu nedenle kuzey bölgelerde ancak güneydeki erkenci
çeĢitler yetiĢtirilebilir. Ancak yüksek sıcaklıklar bazı durumlarda olgunlaĢmayı geciktirir.
Örneğin, sıcak bölgelerde erken çiçeklenen kayısılar, geç çiçeklendiği serin bölgelere göre
daha uzun sürede olgunlaĢır. Geçci elmalarda olgunlaĢma döneminde sıcaklık düĢer,
solunum yavaĢlar, niĢastanın Ģekere dönüĢü düĢük sıcaklıkla hızlandığından meyvede Ģeker
birikir ve tatlanma meydana gelir.
Sıcaklık meyve özelliklerini etkiler. Meyve Ģekli ve rengi sıcaklıkla değiĢir. Üst renk
(kırmızı) oluĢumu sıcak gün ve soğuk gece koĢullarında artan fotosentez ürünleri birikimi
nedeniyle artar. Turunçgil meyvelerinin renklenmeleri için yeĢil renkli klorofilin
parçalanması ve bunun için de sıcaklığın 13 0C’nin altına düĢmesi gerekir. Elmalar, hasat
öncesi sıcak ve nemli havalarda yumuĢak dokulu olurken serin ve kuru havalarda sert ve
dayanıklı olur. Sıcak ve kurak koĢullarda kabuk üzerinde kütikular lipit birikimi artar ve
kütikula kalınlaĢır. GeliĢme devresinde uzun süren düĢük sıcaklıklar, elma ve turunçgillerde
meyvenin küçük kalmasına yol açar.
Çiçeklenme sonrası oluĢan geç donlar, epidermise zarar verir ve meyve yüzeyinde
paslanmaya yol açar. Bazı embriyo ve tohumlar zarar görür, meyvenin Ģekli bozulur.
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Resim 1.2: Meyvelerde oluĢan don kuĢağı



IĢıklanma

IĢığın Ģiddeti ve süresi, verim ve kaliteyi yakından etkiler. IĢık fazlalığı fotosentez
verimini azaltır. IĢık, meyve tutumu için de gereklidir. Gölgede kalan ağaçlarda ve bulutlu
geçen mevsimlerde tutum azalır. IĢık azlığı ağacın vegetatif geliĢmesini uyarır, meyve
geliĢmesini geriletir. GüneĢli mevsimler, çiçek tomurcuğu oluĢumunu uyararak gelecek
yıldaki verimi de artırır.
IĢık azlığı ürün kalitesini bozar. Meyvelerde renklenme ve tatlanma gecikir, özellikle
kırmızı üst renk oluĢumu geriler. Meyvede Ģeker, asit vb. maddelerin birikimi geriler,
aromatik madde oluĢumu zayıflar. Ürün kalitesi bozulur ve olgunluk gecikir. Ġyi ıĢıklanma
bitkinin paraziter ve fizyolojik bozulmalara karĢı direncini artırır, dayanımını iyileĢtirir.

Resim 1.2 : Fabrika dumanları ve bulutların ıĢığa engel olması

5



YağıĢlar ve Nem

Nem ve su, verim ve kalite üzerinde etkilidir. Su, bitkide birçok olaya katılmaktadır.
Bu nedenle bitki ve meyve geliĢiminde önemli rol oynar. Su azlığı fotosentez verimini
azaltır, meyve dökümlerini artırır ve meyvenin beslenmesini kötüleĢtirir. Yaprak, yüksek
ozmotik gücü ile suyu öncelikle kendine alır ve meyvenin susuz kalıp dökülmesine yol açar.
Bu nedenle su azlığında meyve tutumu ve verimi azalır. Susuzluk, çiçek tomurcuğu
farklılaĢması ve geliĢmesini engelleyerek sonraki yılın verimini de azaltır.
Hava nemi meyve tutumu ve kalitesine etkili olur. Özellikle turunçgillerde yüksek
verim ve kalite için yüksek nem gerekir. Ancak gereğinden yüksek nem ve uzun süren
yağıĢlı mevsim ve bölgelerde zararlanmalara neden olur. Örneğin, G. Delicious elmasında
paslanma yapar. Hasat öncesi yağıĢlar bazı elma, erik ve kirazlarda meyvenin çatlamasına
neden olur. Zarar yapan mantarların geliĢmesini uyarır ve hasatta meyvelerin zararlanmasını
kolaylaĢtırarak depoda büyük boyutlara varan kayıplara yol açar (örneğin elmalarda acı
çürüklük).

1.1.2. Toprak
Toprak; derinliği, geçirgenliği, su drenajı, pH değeri, besin maddelerince zenginliği
vb. çeĢitli özellikleri ile bitkisel verim ve kaliteyi etkiler. Toprakta bulunan besin maddeleri
ve bunların alınabilirliği, kök geliĢmesinin sağlanması toprak özelliklerine bağlıdır. Ġklim de
bunları etkiler. Örneğin, kurak bölge toprakları kalsiyum, magnezyum, sodyum, fosfor ve
potasyumca zengin olup pH değeri yüksektir. Nemli bölge topraklarında ise bu elementler az
çok yıkanmıĢ ve pH değeri düĢmüĢtür.
Ġnce yapılı, killi, su tutan ve drenajı kötü soğuk topraklar verim ve kaliteyi bozar,
olgunluğu geciktir. Bu koĢullarda yetiĢen elmalarda iç kararmaları artar. Kuru topraklarda
bitkinin azot alımı nemli topraklara göre daha az olur. Bu nedenle bu koĢullarda yetiĢen
meyvelerin metabolizma aktiviteleri az, solunum hızı düĢük ve dayanma gücü fazla olur.
Toprakta su azlığı ayrıca fosfor, kalsiyum ve bakır alımını da azaltır. Kaba yapılı, hafif ve
kuru topraklar olgunluğu erkenleĢtirir ve meyvenin dayanma gücü geriler. Bu topraklarda
meyve iyi renklenir. Ancak su düzensizliği nedeniyle potasyum alımı artıp kalsiyum alımı
azaldığından elmalarda acı benek ve öz kararması artar. DüĢük sıcaklık zararları daha erken
ve büyük oranda ortaya çıkar.

Resim 1.3: Elmada acı benek
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Taban toprağı da geçirgen olmalıdır çünkü alt toprağın geçirgen olmaması hâlinde
fazla nem veya biriken taban suyu ağaçlara zarar verir ve sarılık hastalığına sebep olur.
Bahçe kurulacak yerde taban suyu problemi olmaması için mutlaka toprak drenajı
yapılmalıdır.

1.1.3. Yöney
Meyve bahçesi kurulacak yerin yönü önemlidir. Soğuk ılıman iklime sahip bölgelerde
bahçelerin güneye bakan yönlerde kurulması yararlıdır. Kurak ve sıcak bölgelerde ise bunun
aksine kuzeye bakan yönler seçilmelidir. Ayrıca, yöney olarak doğal drenajı iyi, donlardan
ari ve rüzgarlara kapalı olan yerler tercih edilmelidir.

Resim 1.4: Meyve bahçesinde yöney

1.2. Bahçe KuruluĢu ve Bakım ĠĢleri
YetiĢtiricilik yaparken çeĢitli bakım iĢleri yapılır. Bakım; toprak iĢleme, sulama,
gübreleme, ilaçlama, hormonlama, budama, bilezik ve uç alma, aĢılama gibi iĢlemlerdir. Bu
iĢlemler bitki tür ve çeĢitlerine, zamana göre değiĢir.

Resim 1.5: Düzgün sıralarla kurulmuĢ meyve bahçesi
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Tür ve çeĢit

Ürünlerin kalıtsal özellikleri tür ve çeĢit ile belirlenmiĢ durumdadır. Bu nedenle
yetiĢtirilecek çeĢitlerin verimli, kaliteli olması, az masrafla yetiĢtirilmesi ve hasat sonrası
özelliklerinin de yeterli ve iyi olması gerekir.


Anaç

Kullanılan anaçların meyve miktarı ve kalitesi üzerine önemli etkileri vardır. Anaçlar,
meyvelerin fizyolojik ve patojenik kökenli bozulmalarını artırır veya azaltır, olgunluğu
erkenleĢtirir veya geciktirir. BodurlaĢtırıcı anaçlar küçük taç yaptıklarından ağaç baĢına
verimi azaltmalarına karĢın sık dikim yapıldığından dekara verim artar. Meyveler daha iri,
sert dokulu ve yüksek kaliteli olur. Olgunluk erkenleĢir. Usulüne uygun bakım iĢleri, hasat
ve depolama ile dayanımları da iyi olur. Ancak meyve iriliğinde aĢırıya kaçılmamalı ve hasat
zamanı geçirilmemelidir. Bodur elma anaçları ve ayva anacının etkileri bu Ģekilde olur.
Örneğin, ayvaya aĢılı armutlar iyi renklenir ve lezzetli olur. Elmalarda bodur anaçlar
meyvede unlaĢmayı arttırır. Turunçgillerde kuvvetli anaçlar verimi artırır ancak suda erir
kuru maddeler, asit ve meyve suyunu azaltır. Kuvvetli anaçlarda yüksek verime karĢılık
kalite düĢer, olgunlaĢma gecikir.

Resim 1.6: Ağaçların boylarına göre taçlandırılması
A) Alçak boylu ağaçlar B) Orta boylu ağaçlar C) Yüksek boylu ağaçlar



Budama ve Meyve Seyreltmesi

Budama bitkilerde vegetatif organlarla generatif organlar arasında denge sağlamak ve
bitkilere Ģekil vermek için uygulanır. Henüz vegetatif organlar tam geliĢmemiĢse bitkilerin
birden meyveyle yüklenmesi doğru değildir. Bitkide yeteri kadar organik madde
oluĢturulmadığından bitki, fazla meyveleri besleyemez. Gerektiğinde fazla meyveler
toplanır, diğerlerinin daha iyi geliĢmesine olanak sağlanır. Bitkilerin hastalıklı kısımları
çıkartılır. YaĢlı ve fazla organlar alınır. Havalanmasını düzeltmek üzere organların bazısı
kesilerek çıkartılır.
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ġekil 1.1: Meyve ağacının budanmadan önce ve sonraki durumu

ġekil 1.2: Düzgün budanmıĢ meyve ağacında dalların dağılımı



Bilezik ve uç alma

Bilezik ve uç alma bitkilerde fotosentez ürünlerinin kök ve sürgünler yerine meyvelere
gitmesini sağlar. Böylece meyveler daha iyi beslenir, meyve tutumu artar, kalite yükselir.
Meyveler iri, renkli ve lezzetli olur; Ģeker, organik asit ve vitamince zenginleĢir. OlgunlaĢma
erkenleĢir.


Ağaç yaĢı

Genç ağaçlarda sürgün geliĢmesi kuvvetlidir. Ağaç üzerinde az miktardaki çiçekten az
miktarda meyve tutar ve bu meyveler iyi beslenir. Meyveler iri ve yüksek kaliteli olur. Erken
9

olgunlaĢır. Ancak beslenme, minarel maddeler bakımından dengesiz olduğundan bu
meyvelerin depoda dayanmaları kötüdür. Birçok fizyolojik bozukluğa duyarlıdır.
Ağaç yaĢlandıkça sürgün geliĢmesi ve yaprak oluĢumu zayıflar. Ağaç üzerinde tutan
çok sayıdaki meyve iyi beslenemediğinden küçük ve düĢük kaliteli olur.

 Bitki koruma önlemleri
Bitki koruma önlemleri meyvelerin sağlığını korur, iyi geliĢmesini sağlar ve kalitesini
korur. Etkileri hasat sonrasında da sürer. Ancak tarım ilaçları kullanırken dikkatli
olunmalıdır. Ġlaçlar uygun zamanda ve miktarda kullanılmalıdır.
 Hormonlar
Hormonlar meyve tutumunu artırmak, fazla meyveleri seyreltmek, olgunlaĢmayı
hızlandırmak için kullanılır. Örneğin, hasattan çok önce atılan ( 2-3 hafta) döküm önleyici
hormonlar olgunluğu hızlandırır. Bu nedenle elma ve armutlarda hasattan 4-5 gün önce atılır.
Isıtma yapılmayan seralarda düĢük sıcaklıkta meyve oluĢumu ve tutumu azalır. Uygulanan
hormonlarla düĢük sıcaklıkta bile bitkilerin çiçek açması ve döllenme olmadan meyve
vermesi sağlanır. Ancak hormon kullanırken dikkatli davranılması gerektiği
unutulmamalıdır. Ġnsan sağlığına zarar vermeyen hormonların ve bunların dozlarının
kullanılması önemlidir.
 Toprak iĢleme
Bahçe toprağının yeter derinlikte iĢlenmesi, havalandırılması, içindeki zararlıların yok
edilmesi gerekir. Toprak ne kadar iyi iĢlenirse kökler o kadar iyi geliĢir, toprak yeteri kadar
su besin maddesi tutma özelliğine kavuĢur, sıcak olur, içinde mikroorganizmalar geliĢir ve
canlı bir yapı kazanır, topraktaki besin maddelerinin oluĢması ve değiĢime uğraması düzelir.

 Gübreleme
Gübreleme, verim ve kaliteyi önemli derecede etkiler. Bitkilerin büyümesi ve geliĢmesi
için gübreleme uygulanırken dikkatli olmak gerekir. Kullanılan gübrelerin bitkide meydana
getireceği etkileri bilmemiz ve ona göre uygulama yapmamız gerekir. Gerektiğinden fazla
veya az gübre kullanımı bitkilerde verim ve kaliteyi düĢürür, toprak yapısının bozulmasına
sebep olur. Ayrıca bitkilerin kalitesi bozulur, erkencilik geriler, verim düĢer. Bitkilerin hasat
sonrası dayanımları azalır. Dengeli gübreleme kaliteyi artırır. Mineral her gübre tipinin etkisi
ayrıdır.
Azot, büyümeyi teĢvik eder. Bitkinin sürgün vermesini, oluĢan meyvelerin irileĢmesini
sağlar. Fazla kullanıldığında bitkilerde aĢırı vegetatif büyüme meydana gelir. Meyve tutumu
geriler. Fazla gübreleme meyvelerde dayanımı azaltır. Renk oluĢumu azalır. Özellikle sarı ve
kırmızı renk iyi teĢekkül etmez. Olgunluğu geciktirir.
Fosfor, meyve tutumunu arttırır. Azlığında meyve miktarı çok azaldığından bu
meyvelerde irileĢme meydana gelir. Bu bizi yanılgıya düĢürmemelidir. Meydana gelen
meyvelerde döküm ortaya çıkar. Olgunluk gecikir.
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Potasyum, aynı fosforda olduğu gibi meyve tutumu yanında, bitkilerin dıĢ olaylara
karĢı direncini arttırır. Bu ana besin elementlerinin yanında kalsiyum, magnezyum, bakır,
bor, demir, çinko ve manganez gibi diğer elementlerin de azlığında ve fazlalığında birçok
aksaklık görülür.Genelde beslenmenin bozulması, depoda dayanımı azaltır, düĢük sıcaklık
zararlarına (iç kararması, öz kızarması) duyarlılığı artırır.

Resim 1.7: Meyvede iç kararması

ġekil 1.3: Azotlu gübrenin ağaç tacı altına serpilmesi



Sulama

Meyve ağaçlarına yeterli su verilmediği takdirde ağaçlar gürbüz büyüyemez ve
geliĢemez. Yapraklar sararır, solar, terleme ve özümleme yapamaz. Meyve verimleri azalır,
meyvelerin kalitesi bozulur. Meyveler küçük, kabuğu kalın, suyu az ve buruĢuk olur. Çoğu
zaman meyveler dökülür. Su azlığı üst renk oluĢumunu da bozar, parlak kırmızı renk
donuklaĢır. Örneğin, elmalarda, Williams armudunda açık yeĢil alt renk gri tona döner.
Meyvenin iç kalitesi bozulur. Kurak bölgelerde armutların tadı buruk kalır. Hasat öncesinde
su eksikliği çeken Ģeftaliler aĢırı tatlanır, kolay buruĢur ve pazar kalitesi düĢer.
Fazla su, toprağı havasız bırakır ve kökler oksijen alamadığı için iyi geliĢemez.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ


Tekniğine uygun olarak hasat öncesi dönemde geliĢmeyi etkileyen faktörleri
tespit ediniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 En düĢük ve en yüksek sıcaklıkları tespit ediniz.
 Bölgenin sıcaklık durumunu
 Sıcaklık toplamlarını tespit ediniz.
tespit ediniz.
 Ġlk ve son don tarihlerini tespit ediniz.
 IĢıklanmaya engel olan sebepleri tespit ediniz.
 IĢıklanma süresini ölçünüz.
 Çevrede yüksek boylu bitkileri tespit ediniz.
 YetiĢtiricilik yapılan bölgedeki yön ve yöneyi
 Bölgenin ıĢıklanma durumunu
belirleyiniz.
tespit ediniz.
 GüneĢ ıĢıklarının geliĢ açısını gözlemleyiniz.
 Gün içerisindeki farklı zaman dilimlerini
gözlemleyiniz.
 Meteorolojik Ģartlara dikkat ediniz.

 Bölgenin yağıĢ ve
durumunu kontrol ediniz.

 Arazinin toprak
kontrol ediniz.

 Bölgedeki su kaynaklarını tespit ediniz.
 En düĢük ve en yüksek nem değerlerini tespit ediniz.
 Nem oluĢumuna neden olan etmenleri tespit ediniz.
nem
 YağıĢların oluĢum Ģekillerini araĢtırınız.
 Bölgedeki yağıĢ zamanlarını tespit ediniz.
 Bölgedeki arazi Ģekilleri, iklim Ģartları ve nem
durumuna göre yağıĢ zamanlarını tespit ediniz.


durumunu 



Toprağın tipini tespit ediniz.
Toprağın geçirgenliğini kontrol ediniz.
Toprağın pH derecesini öğreniniz.
Toprağın yorgunluğunu gideriniz.

 Meyve ağaçlarının çeĢitlerine uygun anaçlar
 Ağaçların tür ve çeĢitlerini
kullanınız.
belirleyiniz
 Bodur anaçların dikim mesafelerine dikkat ediniz.

 Ağaçlarda
budama
seyreltme yapınız.

 Budama kurallarını uygulayınız.
ve  Ağaçlara verilen terbiye Ģeklini koruyunuz.
 Seyrelme zamanını tespit ediniz.


 Ağaçlarda
hastalık
ve 
zararlılarla mücadele yapınız.



Hastalık ve zararlıları tespit ediniz.
Uygun mücadele metodunu uygulayınız.
Ġlaçlama kurallarına dikkat ediniz.
Hastalık ve zararlılara karĢı zamanında ilaç atınız.
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 Ağaçlara gübreleme yapınız.






Gübrelerin özelliklerini öğreniniz.
Ağaçlara zamanında gübre veriniz.
Gübre fazlalığının etkilerini öğreniniz.
Az verilen gübrelerin ağaçlara etkilerini öğreniniz.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.

Değerlendirme Ölçütleri
Bitkilerin hasat öncesi geliĢmelerini etkileyen iklim faktörlerini tespit
etmeyi öğrendiniz mi?
Bitkilerin hasat öncesi geliĢmelerine etkileyen toprak faktörlerini tespit
etmeyi öğrendiniz mi?
Bitkilerin hasat öncesi geliĢmelerini etkileyen bakım faktörlerini
öğrendiniz mi?

4.

Meyve anaçlarının farklı özelliklerini ayırt etmeyi öğrendiniz mi?

5.

Meyvelerde budama ve seyretme yapmayı öğrendiniz mi?

6.

Hasat öncesi dönemde ağaçlara hormon kullanmayı öğrendiniz mi?

7.

Bitkilerin hasat öncesi geliĢmelerin etkileyen bakım faktörlerini öğrendiniz
mi?

Evet Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1.

Bitkilerin hasat öncesi geliĢmesini etkileyen faktörler, bitkilerin …………, …….. ve
……….. sonrası dönemleri üzerine etkilidir.

2.

Meyve bahçesi kurulmasında göz önüne alınması gereken ilk faktör ………dir.

3.

Yüksek bölgeler ve yaylada yetiĢen ürünler ……….olgunlaĢır.

4.

Çiçeklenme öncesindeki yüksek sıcaklıklar, ………….geliĢmesini hızlandırır.

5.

IĢık azlığı ürün ……………..bozar.

6.

Su azlığı fotosentez verimini azaltır, meyve ……………. artırır ve meyvenin
…………….kötüleĢtirir.

7.

Kurak bölge toprakları kalsiyum, magnezyum, sodyum, fosfor ve potasyumca zengin
olup …………….. yüksektir.

8.

Soğuk ılıman iklime sahip bölgelerde bahçelerin ………….. bakan yönlerde
kurulması yararlıdır.

9.

BodurlaĢtırıcı anaçlar küçük taç yaptıklarından ……………. verimi azaltır.

10.

Budama
bitkilerde
vegetatif
organlarla
generatif
organlar
…………..sağlamak ve bitkilere …………. vermek için uygulanır.

arasında

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2

Tekniğine uygun hasat zamanını tespit edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Meyvelerde olgunluk belirtilerini gösteren tablolar hazırlayınız. Bölgenizde
yetiĢtirilen meyve türlerinin hasat dönemlerini bu tabloda belirtiniz.

2. MEYVELERDE HASAT ZAMANININ
TESPĠTĠ
2.1. Meyvelerde Olgunluk Dereceleri
Olgunluk, meyvenin geliĢerek yenilebilme veya baĢka Ģekillerde değerlendirilebilme
durumuna gelmesini ve hasat edilmeye hazır olmasını ifade eder. Meyvelerde olgunluk, ağaç
olgunluğu ve yeme olgunluğu olarak iki baĢlık altında incelenebilir.


Ağaç olgunluğu: Meyvenin kullanılıĢ Ģekillerine, depolama süresine, pazara
(uzak veya yakın oluĢuna) göre en uygun hasat dönemine ağaç olgunluğu denir.
Bu dönem, genellikle meyvelerin dalından kolay koptuğu bir dönemdir. Fakat
ayva, muĢmula, muz, Trabzon hurması ve armut (bazı çeĢitleri) gibi geç
olgunlaĢan meyvelerde soğukların baĢlamasıyla geliĢmelerinin durduğu safha,
ağaç olgunluğu olarak kabul edilir. Bu meyveler, hasattan sonra depolama
alanlarında yeme olgunluğuna eriĢir.

Resim 2.1: Ağaç olgunluğuna gelmiĢ elma



Yeme olgunluğu: Fizyolojik bakımdan meyvelerin tam olarak olgunlaĢtıkları
döneme yeme olgunluğu denir. Yeme olgunluğu, tüketicinin alıĢkanlığına, tat
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ve lezzet gibi geleneksel ve duygusal anlayıĢa bağlı olarak fizyolojik yönden
belirli oranlarda sapmalar gösterebilir.

Resim 2.2: Yeme olgunluğundaki muz

Yukarıda genel olarak açıklanan olgunluk derecelerinin dıĢında meyvelerdeki
olgunluk dereceleri Ģu Ģekilde sıralanabilir:


Sert veya ham olgunluk: Bu dönemdeki meyvelerin zemin rengi, koyu
yeĢilden açık yeĢile dönüĢmeye baĢlar fakat meyve eti serttir. Meyveler yeteri
kadar irileĢmemiĢ, çeĢide has tat ve lezzetler oluĢmamıĢtır. Bu dönemde hasat
edilen meyvelerin depolanma ve pazarlanma imkânları bulunmaz. Et
kısımlarında hafif yumuĢama olsa bile sert ve kaba yapısını muhafaza eder, ekĢi
ve lezzetsizdir. Depolarda meydana gelen bazı fizyolojik zararlara ve
hastalıklara aĢırı derecede duyarlıdır. Meyvelerin bu dönemde hasat edilmemesi
gerekmektedir.



Sıkı olgunluk veya erken olgunluk: Meyvelerin bu dönemdeki zemin renkleri,
açık yeĢilden sarıya dönüĢmeye baĢlamıĢtır. Meyve lezzeti, sert olgunluğa göre
daha geliĢmiĢtir. Fakat meyve eti hâlen serttir ve yeme olguluğuna eriĢmemiĢtir.
Sıkı olgunluk veya erken olgunluk, uzak bölgelere gönderilecek meyveler için
erken hasat yapılabilecek bir olgunluk derecesidir. Bu dönemdeki meyveler,
depolama Ģartlarındaki olumsuzluklara aĢırı duyarlı değildir.



Tam olgunluk: Bu dönemde, meyvelerin zemin rengi sarıya dönüĢmüĢ, meyve
eti yenilecek sertliğe ulaĢmıĢtır. Meyve; çeĢidine has renk, tat ve lezzete bu
dönemde ulaĢmıĢtır. Hasat için en uygun olgunluk derecesi bu dönemdir.
Meyveler, depo Ģartlarına daha dayanıklıdır.
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Resim 2.3: Tam olgunluk dönemindeki elma



Geç olgunluk: Bu dönemde meyve etleri yumuĢamaya baĢlamıĢtır. Zemin
renkleri sarı, üst renkleri koyulaĢmıĢtır. Meyve, çeĢide has tat ve lezzeti
korumakla beraber uzak pazarlara gönderilemez. Bu dönemdeki bazı elma
çeĢitlerinde kepeklenme baĢlar.



AĢırı olgunluk: Bu dönemdeki meyveler, ağaç üzerinde fazla kalmıĢtır. Bu
sebeple meyve etleri çok yumuĢamıĢ, çeĢide has renk iyice koyulaĢmıĢ ve
donuklaĢmıĢtır. Bazı elma çeĢitleri kepeklenmiĢtir. Bu durumdaki meyveler,
marmelat veya pestil hâline getirilerek değerlendirilebilir. Meyvelerin bu hâle
gelinceye kadar ağaç üzerinde bekletilmeleri, önemli maddi kayıplara sebep
olur.

2.2. Meyvelerde Olgunluk Belirtileri
Meyvelerin olgunluklarının tespitinde bazı ölçütlerden faydalanılmaktadır.
OlgunlaĢırken meyvelerde bazı değiĢiklikler meydana gelir. Bu değiĢiklikler gözle
görülebilen ve gözle görülemeyen değiĢiklikler olarak iki grup altında incelenebilir.

2.2.1. Gözle Görülebilen Belirtiler


Meyve iriliği ve Ģekli: Meyvelerde geliĢmeyle birlikte irilik artar. Pek çok
meyvede irilik, olgunlaĢmadan çok çevre faktörlerinin etkisi altındadır. Ġrilik,
özellikle limonlarda önemli bir hasat ölçütüdür. Limon belirli bir iriliğe ulaĢınca
kesilir, daha fazla büyümesine izin verilmez çünkü iri meyvelerde hem kalite
düĢer hem de depoda dayanım azalır. Birçok meyve, olgunlaĢma ile Ģeklini
değiĢtirmektedir. Örneğin; Ģeftalide yanaklar ĢiĢer, elma ve armutta meyve
yuvarlaklaĢır, elmada sap çukuru derinleĢir, kavunlarda ise enine geniĢleme
olur. Sadece muzlardaki Ģekil değiĢimi, hasat zamanının belirlenmesinde yaygın
olarak kullanılmaktadır.
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Resim 2.4: Hasat iriliğini almıĢ armut



Kabuk rengi: Meyvelerde zemin rengi olgunlaĢma döneminde, türlere göre
farklı hız ve miktarlarda yeĢilden sarıya döner. Bu geliĢme olgunlukla bağlantılı
olduğundan zemin rengi değiĢimi, olgunluk belirlemede oldukça yaygın
kullanılan bir ölçüttür. Bu yöntemin uygulanıĢında her çeĢitten değiĢik olgunluk
aĢamaları ve hasat durumuna eĢ değer renk kartları hazırlanır. Örnek olarak
meyvelerin güneĢ görmeyen tarafındaki zemin rengi, hazırlanmıĢ renk kartları
ile karĢılaĢtırılır. Ancak bu ölçütün kullanılmasında bazı sorunlar vardır. Bu,
olgunluk zamanında zemin renginin türlere göre değiĢim göstermesinden
kaynaklanmaktadır. Ayrıca, iklim ve bakım koĢulları da rengi önemli ölçüde
etkilemektedir. Örneğin; sıcak ve kurak bölgelerde meyveler normalden daha
sarı renkte hasat edilir. YağıĢlı bölgelerde, bol su ve azotlu gübre verilen
bahçelerde ise meyveler daha yeĢilimsi renkte hasat olgunluğuna gelir. Bazı
elma çeĢitlerinde meyve rengi tamamen kırmızı olduğundan bunlarda zemin
rengi, olgunluk ölçütü olarak kullanılmaz. Turunçgil meyveleri ve üzümlerde de
zemin rengi, olgunluk hakkında kesin bilgi vermez. Bununla beraber zemin
rengi, yumuĢak çekirdekli meyvelerde, Ģeftali, kayısı ve bazı erik çeĢitlerinde
baĢarı ile kullanılmaktadır.

Resim 2.5: Meyvede kabuk zemin rengi
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Meyve eti sertliği: Meyve eti sertliğinin değiĢimi olgunluk düzeyi ile yakından
iliĢkilidir. Meyve geliĢiminin son döneminde meyve eti sertliğinin giderek
azaldığı görülmektedir. Bu azalma, özellikle olgunlaĢma baĢladıktan sonra
kararlı ve belirgin ise meyve eti sertliği iyi bir olgunluk ölçütü olarak
kullanılabilir. Hasat için ölçüt alınacak sertlik değeri, çevre koĢulları ve
beslenme ile değiĢiklik gösterir. Örneğin; sıcak ve kurak koĢullarda, bol güneĢli
geçen yıllarda bu değer yükselirken serin ve nemli koĢullarda düĢer. Genel
olarak meyve iriliğini artıran anaç, toprak nemi, aĢırı azotlu gübre gibi faktörler,
meyve eti sertliğini azaltmaktadır. Meyve eti sertliği; yumuĢak çekirdeklilerde,
Ģeftali, kayısı ve bazı eriklerde hasat ölçütü olarak kullanılmaktadır.



Meyve eti ve çekirdek renklerinin değiĢimi: Meyve olgunlaĢtıkça meyve eti
kendine has rengi almaya baĢlar. Koyu renkli olmayan çeĢitlerde, baĢlangıçta
yeĢil renkli olan meyve eti sırasıyla yeĢilimsi beyaz, yeĢilimsi sarı, beyaz, krem
veya sarı renklere dönüĢür. Kırmızı et rengine sahip meyve çeĢitlerinde ise renk,
kabuk eti rengi ile paralel Ģekilde koyulaĢmaya baĢlar.

Resim 2.6: Olgunluk döneminde meyve rengi eti ve çekirdek rengi

Meyvelerde çekirdek rengi ise meyve olgunlaĢtıkça koyulaĢır. Elma, armut gibi bazı
meyve çeĢitlerinde olgunluğun tespitinde bu özellikten faydalanılır.


Tam çiçeklenmeden itibaren geçen gün sayısı: Bu süre, meyvelerin geliĢme
süresini kapsamaktadır. Özellikle elma ve armutlarda kullanıĢlı bir yöntemdir.
Meyvelerin tam çiçeklenmesinden hasadına kadar geçen süre oldukça sabittir.
Yıllara ve bölgelere göre belirli sınırlar içinde değiĢir. Bu nedenle her bölge için
ayrı ayrı saptanmalıdır. Bu yöntem, uzun yıllara ait ortalama değerler
belirlendikten sonra kullanılabilir.



Meyve suyu miktarı: Meyvelerden el presi yardımı ile çıkarılan suyun yüzde
miktarı, bazı ürünlerde olgunlukla iliĢkilidir. Örneğin, turunçgil meyveleri ve
özellikle limonda bu ölçüt yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu meyvelerde,
olgunluk ilerledikçe meyve suyu yüzde miktarı da artmaktadır. Ancak bu ölçüt,
daha çok kaliteyi belirlemek amacıyla kullanılır.
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Meyvenin daldan kopma durumu: Meyvelerin olgunlaĢma döneminde bitki
ile sap arasında oluĢan ayrım tabakası, meyvenin dal ile olan bağlantısını
zayıflatır. Böylece olgunluk arttıkça meyvenin daldan kopması kolaylaĢır. Bu
durum, hasatta pratik bir olgunluk ölçüsü olarak kullanılabilmektedir. Fakat
meyvenin kopma kolaylığı, hasat öncesi iklim koĢulları ile yakından iliĢkilidir.
Örneğin, soğuk havaları izleyen sıcak koĢullarda meyve dökümleri artmaktadır.
Ayrıca hasat öncesi meyve dökümlerini önleyici hormonların kullanılması, bu
ölçütün kullanılmasını engellemektedir.

2.2.2. Gözle Görülemeyen Belirtiler
Meyvelerde gözle görülemeyen olgunluk belirtileri aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir:


NiĢasta miktarı: NiĢasta taĢıyan meyvelerde niĢastanın oranının azalması az
çok olgunlukla iliĢkilidir. Bu oran % 0,1–1,0’lik iyodin çözeltisi ile saptanır.
Gözle saptanan belirli bir niĢasta kaybı durumu hasat olumuna eĢ değerdir.
Ancak niĢasta kaybı, iklime bağlı olduğundan bazı ülkelerde yeterince güvenilir
bulunmamıĢtır. Bu yöntemde, belirli aralıklarla ağaçtan alınan meyve
örneklerinin enine kesim yüzeyi çözeltiye batırılmakta, niĢasta içeren bölge
koyu mavi renge boyanmakta ve boyalı alan miktarına bakılarak olgunluk
zamanına karar verilmektedir. Boyalı alanın % 60–65 civarında olduğu
dönemde meyvenin hasat için uygun olgunlukta olduğuna karar verilir.



Suda erir toplam kuru madde miktarı (SETKM): Meyvelerin bünyesinde
bulunan bu maddelerin büyük bir kısmını Ģekerler oluĢturur ve miktarları
olgunlukla beraber artar. Bu artıĢ özellikle turunçgiller, üzüm ve sert çekirdekli
meyve türlerinde belirgindir. Ancak bu maddelerin miktarı iklim, toprak, hava
koĢulları, beslenme, verim, anaç vb. gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Bu
nedenler, yöntemin kullanıĢlılığını zayıflatmaktadır. Ancak kiraz, erik, Ģeftali,
kayısı, viĢne ve üzümlerde önemli bir olgunluk ölçütüdür. Turunçgillerde ise
asit miktarı ile birlikte kullanılır. Bu yöntem, örneklerden alınan birkaç damla
meyve suyunun, refraktometre adı verilen alette SETKM miktarının doğrudan
% olarak ölçülmesi Ģeklinde uygulanmaktadır.
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Resim 2.7: Refraktometre



Titre edilebilir asit miktarı: OlgunlaĢan meyvelerde genel olarak asit miktarı
yüzde değeri azalır, buna bağlı olarak da ekĢi tat kaybolur. Ancak hasat dönemi
içindeki asit miktarı hem suda erir maddeler miktarını etkileyen koĢullara hem
de asit kaybı hızına bağlıdır. Bu sebeple yalnız baĢına kullanıĢlı bir yöntem
olarak kabul edilmez.



Olgunluk oranı: Meyve suyunda bulunan toplam suda erir madde miktarının
asit miktarına oranı, olgunluk oranı olarak belirlenmiĢtir. Bu oran, meyve tadını
belirler.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ


Tekniğine uygun olarak hasat zamanını tespit ediniz.
ĠĢlem Basamakları

 Meyvenin kabuk rengini kontrol ediniz.

Öneriler
 Meyve türlerinin kabuk zemin renklerini
öğreniniz.
 Zemin rengi değiĢimlerini kontrol ediniz.
 Zemin rengine göre hasada karar veriniz.

 Hangi meyve türlerinde sertliğin hasat
ölçütü olarak kullanıldığını öğreniniz.
 Meyvenin yetiĢtirildiği çevre koĢullarını ve
 Meyve etinin sertliğini kontrol ediniz.
beslenme durumunu öğreniniz.
 Elle kontrol ederek sertlik durumunu
kontrol ediniz.
 Bu yöntemin hangi meyvelerin hasadında
kullanıldığını öğreniniz.
 Meyvenin irilik ve Ģeklini kontrol ediniz.
 Belirlediğiniz iriliklere gelince meyve
hasadını yapınız.
 OlgunlaĢan
meyvelerin
meyve
eti
renklerini öğreniniz.
 Meyve eti ve çekirdek renklerinin  Meyve
çekirdeklerinin
olgunlaĢma
değiĢmesini kontrol ediniz.
sürecinde renk değiĢimlerini öğreniniz.
 Belirlediğiniz türlere göre hasada karar
veriniz.
 Olgunluk derecelerine göre meyvenin
daldan kopma durumunu belirleyiniz.
 Ġklim koĢullarını takip ediniz.
 Meyvenin daldan kopma durumunu
 Hasat için kimyasal maddelerin kullanılıp
kontrol ediniz.
kullanılmadığını öğreniniz.
 Hasat olgunluğuna gelen meyveleri hasat
ediniz.
 Bu
yöntemin
uygulandığı
türleri
belirleyiniz.
 Meyvenin tam çiçeklenmeden hasada  Türlere göre tam çiçeklenmeden hasada
kadar geçen gün sayısını belirleyiniz.
kadar geçen süreyi ölçünüz veya öğreniniz.
 Belirlediğiniz sürenin sonunda hasada
baĢlayınız.
 Meyvelerde genel olarak uygulanan ağaç
olgunluğu ve yeme olgunluğu dönemlerini
öğreniniz.
 Meyvelerin
olgunluk
derecelerini  Sert veya ham olgunluk dönemini
belirleyiniz.
öğreniniz.
 Sıkı olgunluk veya erken olgunluk
dönemini öğreniniz.
 Tam olgunluk dönemini öğreniniz.
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 Geç olgunluk dönemini öğreniniz.
 AĢırı olgunluk dönemini öğreniniz.
 Değerlendireceğiniz Ģekle göre olgunluk
dönemlerinden birini seçerek meyvelerinizi
hasat ediniz.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Meyvenin kabuk rengini kontrol etmeyi öğrendiniz mi?

2.

Meyve etinin sertliğini kontrol etmeyi öğrendiniz mi?

3.
4.

Meyvenin iriliğini ve Ģeklini kontrol etmeyi öğrendiniz mi?
Meyve eti ve çekirdek renklerinin değiĢmesini kontrol etmeyi
öğrendiniz mi?

5.

Meyvenin daldan kopma durumunu kontrol etmeyi öğrendiniz mi?

6.

Meyvenin tam çiçeklenmeden hasada kadar geçen gün sayısını
belirlemeyi öğrendiniz mi?
Meyvelerin olgunluk derecelerini belirlemeyi öğrendiniz mi?

7.

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1.

Fizyolojik bakımdan meyvelerin tam olarak olgunlaĢtıkları döneme …. ………. denir.

2.

Hasat için en uygun olgunluk derecesi … …….. dönemdir.

3.

Meyvelerde olgunluk belirtileri ….. ……….. ve ….. ……….. değiĢiklikler olarak iki
grup altında incelenebilir.

4.

Limonlarda …… önemli bir hasat ölçütüdür.

5.

Meyvelerde zemin rengi olgunlaĢma döneminde türlere göre farklı hız ve miktarlarda
…….. …… döner.

6.

Meyve geliĢiminin son döneminde meyve eti sertliğinin giderek …….. görülmektedir.

7.

Meyvelerde çekirdek renginin meyve olgunlaĢtıkça ……….. görülür.

8.

Tam çiçeklenmeden itibaren geçen gün sayısı özellikle …. .. ………. kullanıĢlı bir
yöntemdir.

9.

Meyvelerde suda erir toplam kuru madde miktarı …………. adı verilen alette ölçülür.

10.

Meyve suyunda bulunan toplam suda erir madde miktarının asit miktarına ….. ……..
oranı olarak belirlenmiĢtir

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3

Tekniğine uygun olarak meyveleri hasat yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Meyve türlerine göre hasat yöntemlerini karĢılaĢtırarak sınıfta tartıĢınız.

3. MEYVELERDE HASAT YAPILMASI
3.1. Hasat Yöntemleri
Meyvelerde hasat yapılırken meyvelerin zarar görmemesine çok dikkat edimelidir.
Aksi takdirde depolama ve pazarlama esnasında büyük sorunlarla karĢılaĢılabilir. Ülkemizde
ve dünyada meyvelerin özelliklerine göre değiĢmekle beraber genel olarak uygulanan hasat
yöntemleri Ģunlardır:

3.1.1. Elle Hasat
Ülkemizde yetiĢtirilen meyvelerin büyük çoğunluğu elle hasat edilmektedir. Elma,
armut, Ģeftali gibi iri meyveleri dalından koparmak için meyve avuç içine alınır, baĢ ve iĢaret
parmaklarıyla asılı olduğu dal hafifçe yukarı doğru itilir, meyve hafifçe döndürülür. Ağaç
olguluğuna eriĢmiĢ bir meyvenin daldan kopması için bu iĢlem yeterlidir. Bu Ģekilde
meyveler toplanırken dikkatli olmak gerekir. Aksi bir durumda, meyve sapı kopabilir veya
sap çukurunda yaralanmalar meydana gelebilir. Narin yapılı, gevĢek etli meyve çeĢitlerini
daldan koparırken çok dikkatli olmak gerekir. Bu meyveler fazla sıkılmamalıdır aksi
takdirde meyve üzerinde parmak izleri oluĢur ve meyve çabuk bozulur.
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Resim 3.1: Elmanın el ile hasadı
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ġekil 3.1: Meyvenin el ile hasadı

Turunçgillerde hasat bu yöntemden farklı olarak yapılmaktadır. Turunçgil meyveleri,
ucu küt özel makaslarla meyve sapının kesilmesi yöntemiyle hasat edilir.
Zeytinler sırıkla vurularak hasat edilmektedir. Bu hasat yönteminde tane ile beraber
dallar da kopmakta, bu durum bir sonraki yılın mahsulü üzerinde olumsuz etki bırakmakta ve
taneler yaralanmaktadır.

Resim 3.2: Zeytinlerin sırıkla hasadı

Ġncir nazik ve çabuk bozulabilen bir meyve olduğundan (yaĢ olarak pazarlanacak
meyveler) fazla yumuĢamadan hasat edilmelidir. Kurutmalık olarak değerlendirilecek
meyveler ise ağaç üzerinde kurumaya bırakılır, kendiliğinden yarı kurumuĢ olarak dökülür.
Bu meyveler, ağaçların altından toplanarak kerevetlere serilmelidir.
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Resim 3.3: Hasat edilmeye hazır incir

Sert kabuklu meyvelerin hasat yöntemleri, diğer meyvelerden daha değiĢiktir.
Cevizler, sırıklarla vurulmak suretiyle hasat edilir. Cevizin yeĢil üst kabuğunun çatlaması,
olgunlaĢtığının belirtisidir. Bazı çeĢitlerde yeĢil kabuk çatladıktan sonra iyice açılarak cevizi
kendiliğinden bırakabilir. Böyle durumlarda ağaçların altlarına dökülen cevizler
toplanmalıdır. Cevizler turfanda olarak da hasat edilmektedir. Bu yöntemde cevizler, tam
olgunlaĢmadan koparılır, yeĢil kabukları soyulur ve sert kabukları kırılır, taze olarak
pazarlanır. Turfanda ceviz hasadında, sırıkla da olsa meyveyi düĢürmek zordur. Bu sebeple
genç filizlerin kırılması söz konusudur. Kabuklarından tamamen ayrılmayan cevizler kuru ve
güneĢli alanlara serilerek kabukların tamamen kuruyup cevizden ayrılması sağlanır.
Badem hasadı, cevize benzer Ģekilde yapılır. Meyvelerin üst kabukları kuruyup çatlar
ve ağaçtan sırıklarla vurulmak suretiyle dökülür. Hasat edilen bademler, güneĢte kurutularak
yeĢil kabuklarının meyveden ayrılması sağlanır.

Resim 3.4: Hasat dönemindeki badem

Sert kabuklu meyvelerden kestanenin “topur” adı verilen dikenli üst kabukları
olgunlaĢınca çatlayıp açılır ve meyveler kendiliğinden dökülür. Yere dökülen meyveler,
belirli aralıklarla toplanır. Bu Ģekilde hasat uzun bir döneme yayılır. Bu nedenle kestaneler,
üst kabukları tam açılmadan sırıklarla vurulmak suretiyle hasat edilir. Hasat edilen meyveler
hemen pazara sunulacaksa sopalarla dövülmek suretiyle dıĢ kabuklarından ayrılır ve kuru bir
alana serilerek kurutulur. Eğer hemen pazarlanmayacaksa bahçeye yığın yapılır, üstleri
toprakla örtülür.
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Resim 3.5: Hasat edilmiĢ kestane

Fındık hasadı, meyve tam olgunlaĢtığında zuruf kuruyup yere dökülmeye baĢladığında
baĢlar. Fındık hasadı yolma, sıyırma, silkme ve yerden toplama yöntemleriyle yapılır. Bu
yöntemlerden en iyisi yerden toplama ve silkmedir. Yerden toplama yönteminde, meyilli
arazilerde kurulan bahçelerde yere dökülen meyveleri toplarken dikkatli olmak gerekir.
Ayrıca fındık çeĢitlerinin farklı olgunlaĢma dönemleri, silkme yöntemiyle fındık hasadını
zorlaĢtırmaktadır.

Resim 3.6: Fındık hasadı

Resim 3.7: Fındıkların yerden toplanması

Antep fıstığında olgunlaĢan meyve yere düĢmez. Meyvelerin tümü iyice olgunlaĢıp
geliĢtikten sonra salkımlar toplanır. Etli dıĢ kabuk sararmıĢ, ben düĢmüĢ ve kızarmıĢ
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olmalıdır. Erken ve geç toplanan meyvelerde kabuk zor ayrılır. Böyle bir durumda meyve
suya batırılarak yumuĢatılır ve kabuk soyulur. Erken toplanan meyvelerde iç buruĢur. Hasat
edilen fıstıklar, saplarından ayrılmadan veya saplarından ayrıldıktan sonra güneĢe serilerek
dıĢ kabuklarıyla birlikte kurutulur.

Resim 3.8: Hasat dönemindeki Antep fıstığı

3.1.2. Makineyle Hasat
Meyvelerin makine ile hasadında pnömatik veya eksantrikli sarsıcı kolları bulunan
hasat makineleri kullanılır. Bu kolun ucu, ağacın dalı veya gövdesine bağlanmıĢ veya ağaç
tacının içine uzanmıĢ uzun parmaklara hareket verir durumdadır. Meyveler, basınçlı su
püskürten sistemler veya hava hareketi veren kuvvetli fanlar yardımıyla düĢürülür. Hasadı
yapılan meyveler, yere serili bez örtüler üzerine veya hareketli, bez kaplı çerçeveler üzerinde
toplanır. Bazı hasat sistemlerinde yere düĢen meyveler, emici makinelerle toplanıp kasalara
doldurulur.

Resim 3.9: Hasat makinesi

Makine ile meyve hasadı üründe önemli derecede zarara neden olacağından daha çok
hasattan hemen sonra iĢlenecek ürünler için kullanılmaktadır. Sert kabuklu meyvelerde,
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makine ile hasat daha rahat uygulanmaktadır. Meyvelerin makine ile hasadı amacıyla çok
farklı sistemler geliĢtirilmiĢtir. Bunlar, genellikle maliyeti yüksek olan ekipmanlar
içermektedir.

Resim 3.10: Badem hasat makinesi

Makine ile hasadın bu olumsuzlukları yanında diğer hasat yöntemlerine göre avantajlı
tarafları da vardır. Makine ile meyve hasadında daha az iĢ gücüne ihtiyaç duyulur ve daha
kısa bir sürede hasat iĢlemleri gerçekleĢtirilir. Ancak makine ile hasatta sadece ürün değil
aynı zamanda her türlü bitki kısmı da koparılmaktadır. Asıl ürünün istenmeyen bitki
kısımlarından ayrılması gerekir. Bu iĢlemin en erken aĢamada yapılması gereklidir. Tüm bu
sakıncaları ortadan kaldırmak amacıyla son yıllarda makine ile hasada uygun çeĢit ıslahı
konusunda çalıĢmalar yapılmaktadır.

Resim 3.11: Zeytin hasat makinesi

Makine ile meyve hasadında kısa zamanda çok ürün hasat edileceğinden hasat sonrası
imkânların bu ürünü iĢleyecek seviyede olması Ģarttır. Aksi takdirde önemli derecede
kayıpların meydana gelmesi söz konusu olabilir. Ceviz, badem ve zeytin gibi meyvelerin
hasadı makinelerle yapılabilmektedir.
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3.1.3. Kimyasal Maddeler ile Hasat
Kimyasal maddeler kullanarak meyve hasadı, son yıllarda yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır.
Kimyasal maddeler uygulanarak yapılan hasat yöntemi, makine ile hasada yardımcı olur.
Böylece hasat verimi yükselir ve ağacın zarar görmesi önlenir. Bunun için hormonal etkili
maddeler ve zayıf asit karakterli iodoasetik asit, eritrobik asit, askorbik asit vb. maddeler
kullanılır.
Günümüzde meyve hasadında, yaygın olarak kullanılan ethrel maddesi atıldıktan
sonra parçalanıp etilen gazı oluĢturmaktadır. Bu madde, sert ve yumuĢak çekirdekli
meyvelerde 500 ppm, turunçgillerde 250 ppm ve sert kabuklu meyvelerde 750-1000 ppm
dozda kullanılır. Bu uygulama, özellikle sıcak bölgelerde erken olgunlaĢıp hasada gelen
ancak henüz kendiliğinden dökülme durumuna gelmeyen cevizler için geçerlidir. Yeterli etki
için hava sıcaklığının 13–19 ºC arasında olması ve 6 saat içinde yağmurla yıkanmaması
gereklidir. Turunçgillerde siklohekzimid maddesi hasadı kolaylaĢtırmaktadır.

3.2. Hasat Sonrası ĠĢlemler
Meyve hasadına önce alt dallardan baĢlanmalıdır. Bu sayede meyve yükünden
kurtulan dallar, yavaĢ yavaĢ yükselerek normal durumunu alır. Daha yüksek dallardaki
meyveler ise merdiven kullanılarak veya traktöre bağlanan asansör sistemli makinelerle
toplanmalıdır. Meyveler sabah erken saatlerde toplanmalı; kasa, sandık veya çuvallara
doldurulmalıdır. Hasat edilecek meyveler küçük dalcıklarda oluĢmuĢ ise meyve bu dalcıklara
zarar verilmeden koparılmalıdır çünkü bu meyve dalcıkları ileriki senelerde meyve
verecektir.
Hasadı yapan kiĢinin (yeterli bir iĢ yapabilmesi için) hasat sırasında iki eliyle birden
çalıĢması gerekir. Bu amaçla toplama önlükleri ve hasat sepetleri kullanılır. Hasat sırasında
kullanılan aletler Ģunlardır:


Hasat önlükleri: Çadır bezinden yapılmıĢ olan önlükler, iki askı yardımıyla
toplayıcının omuzlarından asılır. Önlüğün alt yanı açılır kapanır olduğundan
boĢaltılması da kolaydır. Önlük, omuzlardan asılı olduğundan toplayıcı iki elini
rahatça kullanır. Önlüğü dolan toplayıcı, ağaçtan iner, önlüğün altını açarak
meyveleri bahçe kasalarına yavaĢça boĢaltır. Hasat önlükleri, özellikle elma ve
turunçgillerin toplanmasında çok iĢe yarar.
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Resim 3.12: Meyve toplama torbası

ġekil 3.2: Meyve toplama filesi



Hasat sepetleri: Söğüt dalları veya kamıĢtan yapılmıĢ 5–10 kilogramlık
sepetlerdir. Bu sepetlerin içinin talaĢ, telis veya süngerle yastıklanması Ģarttır.
Toplayıcı, sepeti omzundan asarak veya bir çengel yardımıyla merdivenin
basamağına ya da bir dala tutturarak iki eli ile çalıĢabilir. Elde yeteri kadar
toplama sepeti varsa sert çekirdekli meyvelerin bahçe kasalarına boĢaltılmadan
doğruca ambalaj evlerine gönderilmesi meyvelerde zedelenmeyi önler.



Bahçe kasaları: Toplanan meyveler, bahçede, kasalara boĢaltıldıktan sonra
bunlar ambalaj yerlerine gönderilir. Bahçe kasalarının içi de hasat sepetlerinde
olduğu gibi yastıklanmalıdır. Yastıklama, kasanın kenarlarından dıĢa dönmüĢ
olmalıdır ki boĢaltma sırasında kenara değen meyveler zedelenmesin. Kasalar
30 kg’dan fazla olmamalı, üst üste konuldukları zaman meyvelerin ezilmemesi
için yüksek doldurulmamalıdır.
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Resim 3.13: Meyve kasaları



Makaslar: Özellikle turunçgil meyvelerinin hasadında kullanılır. Uçları küt
olmalıdır. Sapın silme kesilebilmesi için meyveye gelen yüzü hafif bombeli
olur.

Resim 3.14: Hasat makası

Ağaçtan koparılan meyveler kaplara yukarıdan bırakılarak doldurulmamalıdır. Bu
durum, meyvelerin zedelenmesine neden olur. Daha sonra bu meyvelerde çürümeler baĢlar
ve hasat sonrası önemli ürün kayıpları meydana gelir. Hasat edilen meyveler, toplama
kaplarına dikkatli bir Ģekilde ve teker teker konmalıdır.
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Resim 3.15: KasalanmıĢ meyve

Ceviz, badem, fındık, kestane, Antep fıstığı gibi sert kabuklu meyvelerin hasat sonrası
dıĢ kabuklarının meyveden ayrılması gerekir. Bu iĢlem meyve cinsine ve yöresel yöntemlere
göre değiĢiklikler gösterir. Fındık güneĢte kurutulduktan sonra savrularak dıĢ kabuklarından
ayrılır. Kestane meyveleri sopalarla dövülerek, Antep fıstıkları ise havuzlarda 6–10 saat
bekletilerek (kavlatma) dıĢ kabuklarından ayrılır. Ceviz ve bademler, yine güneĢte
kurutulduktan sonra dıĢ kabuklarından kolayca ayrılmaktadır.
Meyveler hasat sonrasında canlılığını devam ettirmektedir. Bu durum, hasat
sonrasında ürün ve kalite kayıplarının artmasına neden olmaktadır. Ülkemizde, hasat
sonrasında meydana gelen ortalama ürün kayıpları % 15–50 arasında değiĢmektedir.
Özellikle hasat ve pazarlama aĢamalarında önemli kayıplar olmaktadır. Bu rakam, ülke
ekonomisi açısından da önemli bir maddi kaybı ifade etmektedir. Meyvecilikte ürün
kayıpları aĢağıdaki tablo verilmiĢtir.
Ürün AĢaması

Ürün Kaybı Oranı ( % )

Hasat

4 – 12

Pazara hazırlık aĢaması

5 – 15

Muhafaza

3 – 10

TaĢıma

2–8

Tüketici aĢaması

1–5
15 – 50

TOPLAM
Tablo 3.1: Meyvecilikte ürün kayıpları

Hasat edilen meyve en kısa sürede, zarar görmeden depoya ulaĢtırılmalıdır. Hasattan
sonra bahçede geçen her gün hatta her saat meyvenin hem ağırlığının azalmasına hem de
depo ömrünün ciddi olarak kısalmasına neden olur. Meyveler güneĢ, yağmur ve rüzgârdan
korunmalı, yükleme ve boĢaltma sırasında zedelenmemelidir. Hasattan sonra depo dıĢında
geçen her gün 15–20 günlük depo ömrünün azalması anlamına gelir.
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Resim 3.16: KasalanmıĢ meyveler
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ


Tekniğine uygun olarak meyvelerde hasat yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 YaĢ meyvelerde meyveyi avuç  Meyveyi avuç içine oturtunuz.
içine alınız.
 Yandan yukarı doğru kaldırınız.
 Meyveyi dala bağlandığı noktadan hafifçe
çeviriniz.
 Meyveyi hafifçe döndürünüz.
 Meyveyi hafif bir Ģekilde çekiniz.
 Meyve çeĢidine uygun makas seçiniz.
 Meyveleri makas ile kesiniz.
Meyve sapını makasla kesiniz.
 Uygun bir sırık seçiniz.
 Sırık ile vurarak meyveleri daldan  Sırıkla vururken dalların kopmamasına dikkat
koparınız.
ediniz.
 Meyvenin zedelenmemesine dikkat ediniz.
 Kimyasal ilaçlar atarak meyveleri  Uygun kimyasal maddeyi seçiniz.
daldan koparınız.
 Atılacak doz miktarını ayarlayınız.
 Kendi emniyetinizi sağlayınız.
 Silkerek
meyveleri
daldan  Sarsarak meyveleri hasat ediniz.
koparınız.
 Meyve çeĢidine uygun bir hasat makinesi
seçiniz.
 Meyveleri salkım ile kesiniz.

 Kesime uygun makas kullanınız.

kovalara  Meyveleri dikkatlice kovalara doldurunuz.
 Kovalara yukarıdan boĢaltmayınız.
 Kasa ve sandıkların tabanlarını yastıklayınız.
 Meyveleri kasa, sandık ve
 Uygun kasa ve sandık seçiniz.
çuvallara doldurunuz.
 Çuvalları uygun Ģekilde istifleyiniz.
 Meyve çeĢidine en uygun yöntemi
belirleyiniz.
 Sopalarla döverek dıĢ kabukları temizleyiniz.
 Bazı meyvelerin dıĢ kabuklarını
 Suda bekleterek dıĢ kabukları temizleyiniz.
temizleyiniz.
 El ile dıĢ kabukları temizleyiniz.
 Meyveleri
savurarak
dıĢ
kabukları
temizleyiniz.
 Toplanan
doldurunuz.

meyveleri
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

6.
7.
8.

Değerlendirme Ölçütleri
YaĢ meyvelerde meyveyi avuç içine almayı öğrendiniz mi?
Meyveyi hafifçe döndürmeyi öğrendiniz mi?
Meyveleri makas ile kesmeyi öğrendiniz mi?
Sırık ile vurarak meyveleri daldan koparmayı öğrendiniz mi?
Kimyasal ilaçlar atarak meyveleri daldan koparmayı öğrendiniz
mi?
Silkerek meyveleri daldan koparmayı öğrendiniz mi?
Meyveleri salkım ile kesmeyi öğrendiniz mi?
Toplanan meyveleri kovalara doldurmayı öğrendiniz mi?

9.

Meyveleri kasa, sandık ve çuvallara doldurmayı öğrendiniz mi?

10.

Bazı meyvelerin dıĢ kabuklarını temizlemeyi öğrendiniz mi?

1.
2.
3.
4.
5.

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

38

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1.

Ülkemizde yetiĢtirilen meyvelerin büyük çoğunluğu .......... ile hasat edilmektedir.

2.

Zeytinler ……. ……… hasat edilmektedir.

3.

Cevizin yeĢil üst kabuğunun çatlaması …………… belirtisidir.

4.

Sert kabuklu meyvelerden kestanenin ….. adı verilen dikenli üst kabukları
olgunlaĢınca çatlayıp açılır ve meyveler kendiliğinden dökülür.

5.

Antep fıstığında ………. …. iyice olgunlaĢıp geliĢtikten sonra salkımlar toplanır.

6.

Meyvelerin makine ile hasadında …….. …. ……….. sarsıcı kolları bulunan hasat
makineleri kullanılır.

7.

….., ….. .. …… gibi meyvelerin hasadı makinelerle yapılabilmektedir.

8.

Turunçgillerde …………. maddesi hasadı kolaylaĢtırmaktadır.

9.

Meyve hasadına önce … ……… baĢlanmalıdır.

10.

Ülkemizde, hasat sonrasında meydana gelen ortalama ürün kayıpları ……. arasında
değiĢmektedir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Bir meyvenin olgunlaĢabilmesi için belirli bir …………ve ………….. süresine ihtiyaç
vardır.

2.

Meyve Ģekli ve rengi ……………..değiĢir.

3.

IĢık azlığı ürün kalitesini bozar. Meyvelerde ………….. ve …………….. gecikir.

4.

Hasat öncesi yağıĢlar bazı elma, erik ve kirazlarda …………………neden olur.

5.

Meyvelerde fazla azot kullanıldığında bitkilerde aĢırı ………………. meydana gelir.

6.

Su azlığı fotosentez verimini azaltır, …………………artırır.

7.

Hasat için en uygun olgunluk derecesi … …….. dönemdir.

8.

Meyvelerde suda erir toplam kuru madde miktarı …………. adı verilen alette ölçülür.

9.

Antep fıstığında ………. …. iyice olgunlaĢıp geliĢtikten sonra salkımlar toplanır.

10.

Meyve hasadına önce … ……… baĢlanmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Verim, Kalite Ve
Hasat
Ġklimdir.
Geç
Tomurcuk
Kalitesini
Dökümlerini,
Beslenmesini
Ph Değeri
Güneye
Ağaç BaĢına
Denge, ġekil

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yeme Olgunluğu
Tam Olgunluk
Gözle Görülebilen,
Gözle Görülemeyen
Ġrilik
YeĢilden Sarıya
Azaldığı
KoyulaĢtığı
Elma Ve Armutlarda
Refraktometre
Oranı Olgunluk

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

El
Sırıkla Vurularak
OlgunlaĢtığının
Topur
Meyvelerin Tümü
Pnömatik Veya
Eksantrikli
Ceviz, Badem Ve
Zeytin
Siklohekzimid
Alt Dallardan
% 15–50
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sıcaklık Ve
GüneĢlenme
Sıcaklıkla
Renklenme Ve
Tatlanma

Meyvenin
Çatlamasına
Vegetatif Büyüme
Meyve Dökümlerini
Tam Olgunluk
Refraktometre
Meyvelerin Tümü
Alt Dallardan
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