
Yapı ve Organların Gelişmesi 

1. Meyve 

  Meyve ve sebzelerde yaşam  

** Gelişme 

** Olgunlaşma 

** Yaşlanma 
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 (3) 

Gelişme (prematurasyon) 

(Maturasyon) 

Derim olumu 

Yeme olumu 

 (4) 

 (5) 

Aşırı olgunluk 

 (6) 

(1) Yenen kısmın oluşması (meyve tutumu ve doğuşu, yaprak ve sap 
uzaması 

(2) İrilik ve tipe göre doğal veya istenen gelişmenin tamamlanması 

(3) Tüketime uygunluk başlangıcı 

(4) En uygun yeme olumu 

(5) Yeme olumu sonu, bozulmalar baskın 

(6) Tüketim dışı kalma 

 

 



A. Çiçeklenme ve Meyve Tutumu 

   Meyve gelişmesi çiçeklenme ile birlikte başlar. Çiçeğin 

döllenmesi sonrası yumurta hücrelerinde başlayan 

gelişmeler, hızla diğer dokulara ve diğer çiçek organlarına 

yayılır ve gelişme yeniden başlar. Genç meyve öncelikle 

dala bağlantısını güçlendirir ve meyve tutumu gerçekleşir. 

Meyve tutumu petallerin solması, kaliksin ve anterlerin 

dökülmesi veya kuruması, stil ve stigmanın dökülmesi ile 

sonuçlanır.  

   Ağacın en fazla çiçek yoğunluğuna ulaştığı zaman Tam 

Çiçeklenme gelişme başlangıcı olarak kullanılır. Bu 

zamanda erken açan çiçekler taç yapraklarını dökmüş, bir 

kısım tomurcuklar ise henüz açılmıştır.  

    



   Tam çiçeklenme zamanı ve çiçeklenme 

süresi tür, çeşit, iklim ve yıllara göre göre 

değişir. 

   Ortalamanın üzerinde hava sıcaklığı tam 

çiçeklenme zamanını etkiler, çiçeklenme 

süresi ve olgunlaşma süresini kısaltır.  

   Enlem derecesi, denizden yükseklik, 

yöney, sıcak-soğuk rüzgarlar, anaç ve bir 

ölçüde bakım işlemleri çiçeklenmeyi etkiler.   

     
 



   Çiçekte tozlanma sonrası yumurta hücrelerinin 
döllenip zigotu oluşturmasıyla taç yapraklar kurur ve 
dökülür. Stil ve sitgma düşer. Meyve hemen gelişmeye 
başlar.    

   Ovaryumun tohum taslağında döllenen yumurta 
hücresi, zigot ve embriyoyu; endosperm hücreleri 
nusellusu kullanarak endospermi; iç ve dış 
integümentler sırasıyla iç tohum zarı ve testayı 
oluştururlar. 

   Yumurtalıktaki karpeller gelişerek birçok meyvede 
etli sulu, bazılarında kısmen veya tamamen sertleşmiş 
durumda bulunan perikarpı oluşturur. Perikarp meyve 
tipine göre az ya da çok farklılaşma gösterir ve 
üzümsü, nuks ve drupa tipi meyve yapısını oluşturur.  

 



 



   Döllenme veya tozlanma döneminde 
sentezlenen hormonların azalmasıyla tutunmuş 
olan küçük meyvelerde ilk döküm görülür. Bu 
dökümler tohum taslağında nuklear durumda olan 
endospermin hücresel yapı kazanması ve 
nusellusu kullanarak gelişmesiyle engellenebilir.  

   Gelişme döneminde genç meyvelerde don, dolu, 
böcek vb. nedenlerden dolayı mekanik 
zararlanmalar meydana gelir ve bu zararlanmalar 
dokularda etilen sentezini uyarır. Bu sırada 
meyvede yeterli miktarda gelişme hormonu olan 
oksin bulunursa yara onarılır. Yara büyükse 
onarım tamamlanmaz ve meyve dökümü 
gerçekleşir.   



B. Meyve Gelişmesi 

   Genç meyve gelişmenin ilk döneminde 
ana bitkiden aldığı besin maddelerini 
kullanır. Daha sonra kendi enerji 
gereksinimini karşılayacak ölçüde fotosentez 
yapar. 

   Gelişme devresinde;  

**Hücre sayısının artışı 

** Hücre büyümesi 

iki önemli süreçtir.  



   Meyve gelişmesi tam çiçeklenme zamanında 

başlar ve derime kadar sürer. Tür ve çeşide göre 

farklı zamanda tamamlanır (Çilekte 3 hafta, 

Valencia portakalında 60 hafta. Birçok meyvede 

10-20 hafta kadardır).  

   Gelişme döneminde meyve hacmini 

başlangıçtaki hacmini birkaç bin katına çıkarır.   

   Meyve gelişmesini saptamak için, meyvenin 

tümü veya özel kısımları belirli zaman aralıkları ile 

izlenir. Bu özellikler ağırlık, hacim, çap ve eksen 

gelişmesi, toplam kuru madde, su, kül ve bazı 

organik ve inorganik madde birikimleri gibi.  



C. Gelişme Eğrisi 

   Meyvede gelişme, çoğunlukla yaş ağırlık ve 
hacim artışı olarak izlenmektedir. Gelişme hızı 
gelişme dönemi içerisinde değişir sabit kalmaz. Bu 
nedenle meyvenin kümilatif gelişmesi belirli bir 
düzen içerisinde gerçekleşir. Meyvelerde zamana 
bağlı bu gelişme eğrisi, türler için sabittir, çeşit, 
ekoloji ve bir ölçüde bakım işlerine göre eğri şekli 
değişebilir.  

   Gelişme eğrisi şekline göre meyveler 2 gruba 
ayrılır: 

*** Basit (Tek) sigmoid gelişme 

*** Çift sigmoid gelişme 



• Elma 

• armut 

• ayva 

• portakal 

• mandarin 

• limon 

• altıntop 

• muz 

• çilek 

• domates 

• kavun 

• karpuz  

   Bu meyvelerin gelişmesi, ilk ve son dönemlerde yavaş, 
ortada hızlıdır. Elmada 1. dönem 6-12 gün, 2. dönem 3 
hafta ve 3. dönem 15 hafta sürer ve asıl hacim artışı bu 
dönemde meydana gelir. Geçci çeşitlerde son dönem 
uzundur. Genellikle uzunlamasına büyüme, enine 
büyümeden yavaştır.  

Basit (Tek) Sigmoid Gelişme 



Çift Sigmoid Gelişme 

• Şeftali 

• kayısı 

• erik 

• kiraz 

• zeytin 

• frenk üzümü 

• kivi 

• üzüm 

• incir 

• ahududu 

• böğürtlen  

   Bu meyvelerde gelişme hızı eğrisi birbirini izleyen iki 
sigma eğrisi şeklindedir. İki hızlı gelişme dönemi arasında 
bir yavaş gelişme dönemi bulunur.  



Meyvelerde Diurnal Büyüme 

 

Meyvede gün boyunca izlenen çap gelişmesi, 

saatlere özellikle gece ve gündüz oluşuna göre 

değişir .  

Örneğin elma meyvelerinde gece görülen hacim 

artışı, gündüzün 25 katıdır. Benzer durumlar diğer 

meyvelerde (şeftali, kiraz, avokado vb.) ve özellikle 

turunçgillerde gözlenmiştir. 



•Madde sentezi gündüz gerçekleşir ve yapraktan iletim gece 
gündüz sürer. Ancak meyve büyüme hızındaki bu değişim, 
büyük ölçüde ürünün su durumuna, dolayısıyla havanın 
buharlaştırma gücüne bağlıdır.  

•Gece hava nemi yüksek ve stomalar kapalı olduğunda 
bitkinin su kaybı yavaşlar ve topraktan alınan suyla organlar 
turgoritelerini artırır.  

•Meyveden ve özellikle yapraklardan gerçekleşen 
transpirasyon fazlalaştıkça, meyvenin su birikiminden ileri 
gelen gelişmesi geçici olarak geri kalır. Hatta bu nedenle 
gündüz meyvede geçici hacim küçülmesi (= büzülme) bile 
gözlenir. 



Meyve Şeklinin Gelişmesi 

Meyvenin şekli ekonomik bakımdan 

önemlidir, pazarlama işlerinde kullanılan 

boylama, ambalajlama gibi sistemleri 

belirler. Meyve şekli, meyvenin uzunluk/çap 

oranı alarak belirlenir.  

Genel olarak tüm meyveler gelişme dönemi 

başında uzundur. Daha sonra hiperbolik bir 

eğri şeklinde gelişen uzunluk/çap oranı 

değeri, hasat öncesinde sabitleşir.     



   Gelişme koşulları meyve şeklini etkiler. Williams 

armudu gelişme döneminde sıcak gün ve geceleri 

olan bölgelerde basıklaşır, serin ve soğuk 

gecelerde ise uzar. Özellikle çiçeklenmeden 

sonraki hücre bölünmesi dönemindeki koşullar 

önemlidir.  

   Kuvvetli anaçlar, sert meyve seyreltmesi, az 

çiçek ve düşük verim meyveyi uzatır.  

   Kullanılan hormonlar da meyve şeklini etkiler. 

Çiçeklenmeden sonra atılan GA ve bazı 

sitokininler meyveyi uzatır, 2,4-D basıklaştırır.   



Meyve Özgül Ağırlığının Gelişmesi 

  Özgül ağırlık, meyvenin ağırlık/hacim oranı olarak 
tanımlanır. Birçok meyvede hasat ve kalite ölçüsü 
olarak kullanılır.  

   Meyvede gelişme döneminde biriken su, % 
miktarı olarak değişimi azdır ve meyvede yaş 
ağırlığın asıl elemanıdır. Daha sonra şekerler, 
nişasta ve selüloz gelir.  

    Tüm meyvenin özgül ağırlığı gelişme 
döneminde önce hızlı, sonra yavaş olarak değişir 
ve giderek azalma gösterir. Bu değişimin nedeni, 
gelişme döneminde hücre arası boşlukların 
artmasıdır.   



   Küçük meyvelerin özgül ağırlıkları iri meyvelere 

göre daha yüksektir.  

   Özgül ağırlık türlere göre değişim gösterir. Armut 

ve şeftalilerde diğer türlere oranlara biraz daha 

yüksektir.  

   Üzümü gibi bazı türlerde gelişme dönemi 

sonunda özgül ağırlıkları artar. Bu dönmede suda 

erir kuru maddelerce zenginleşen hücreler bol su 

alarak iyice şişer ve hücreler arası boşluklar dolar.  

   Genel olarak toprak üstü yapıların özgül 

ağırlıkları 1’in altında, toprakaltı yapılarda 1’in 

üstündedir.  


