
Fizyolojik Olaylar ve Gelişmeler 

     



1. SOLUNUM 

   Yaş meyve ve sebzeler derimden önce ağaç 

üzerinde ve derimden sonra depoda kendi enerji 

gereksinimlerini karşılamak ve çeşitli kimyasal 

reaksiyonlara materyal sağlamak üzere, sahip 

oldukları karbonhidratları, ortamdan aldıkları 

oksijen ile yakar, CO2, su ve enerji açığa çıkarırlar. 

 C6H12O6 + 6 O2                6 CO2 + 6 H2O +674kcal 

Bu reaksiyon yeterli oksijen sağlandığı koşullarda 

tamamlanır (Aerobik solunum). Oksijen 

yetersizliğinde ise yarım kalır ve etilalkol oluşur 

(Anaerobik solunum). 

C6H12O6                2 CO2 + 2 C2H2OH +24kcal 



   Solunum 4 ana aşamada incelenir: 

 Glikozis 

 Acetil-Co A oluşumu 

 Krebs (Trikarboksilik asit=sitrik asit) Çemberi 

 Son oksidasyon 

   Glikozis,solunum başlangıç elemanı olarak 

kabul edilen glikozun 2 mol pirüvik asite 

parçalanmasına kadar süren devredir. 

  
      C6H12O6                  2CH3.CO.COOH + 4H+   8ATP 
      (Glikoz)                                     (Pirüvik asit) 



   Bu devre boyunca 1 mol glikoz için 2 mol 

ATP kullanılır. Ancak sonunda 4 mol ATP ve 

2 mol NaDH2 oluşur. Bu devre sonunda net 

ATP kazancı 8 mol’dür.  

   Glikolizisin bu döneminden sonra ilerleyişi 

oksijen yetersizliği halinde yön değiştirebilir. 

İlerleyen reaksiyonlarda etilalkol oluşur. Bu 

koşullarda kalan ürünlerde tipik alkol ve 

asetaldehit koku ve lezzeti algılanır.   



   Acetil-Co A oluşumu,multi enzim kompleksi 

ve pirüvatın sitrik asit (krebs) çemberine 

girmesini sağlayan reaksiyonlar zinciridir.  
 

 
 
2CH3.CO.COOH                     2 CO2 + 2 H3C.CO.S-CoA+4H+  6ATP  
      (Pirüvik asit)          Coenzim A                         (Asetil CoA) 
                                  Th pp, LAA, HS-Co A,Mg++ 

Thpp= Tiaminopirofosfat (=Tiamin, Vit B1) 

LAA= Lipoik asit amid 

HS-Co A=Koenzim A  

Multi enzim  

kompleksi 



   Krebs (=Trikarboksilik asit=sitrik asit) çemberi,Asetil CoA 
şeklinde devreye giren asetil grubu, çemberde oksalo asetik 
asit (OAA) ile birleşir ve çeşitli ara kademelerden geçerek CO2 
ve H2’lere dönüşür.  
 

2 H3C.CO.S-CoA+6 H2O                   4 CO2 + 16 H+ + 2 HS-CoA 

                                                                              22 ATP+2GTP 

   Son Oksidasyon, krebs çemberinde ortaya çıkan H+’ler 
havadan alınan oksijenlerle çeşitli enzimler aracılığıyla suya 
dönüşürken, açığa çıkan enerji kimyasal enerji şeklinde 
bağlanır. Bu reaksiyon süresince toplam 24 mol ATP oluşur. 
Reaksiyona giren en önemli enzimler NAD (Nikotin amid 
dinükleotid), FAD (Flavoprotein), Sitokrom b, Sitokrom c ve 
Sitokrom oksidaz’dır.  

    Solunumun tüm kademelerinde toplam 38 mol ATP oluşur. 
Böylece enerji, kimyasal bileşik şeklinde bağlanmış ve 
kullanılmaya hazır hale gelir. Buna oksidadif fosforilasyon 
denir. 



ENZİMLER 

   Enzimler protein yapısında, yüksek moleküllü, 
suda kolloidal, etkileri için optimum bir sıcaklık ve 
pH değeri isteyen, substrat, grup veya bağ 
spesifikliği olan reaksiyoner mikro heterojen 
katalizör maddelerdir.  Çok düşük 
konsantrasyonlarda etkilidir. Kendileri reaksiyona 
girmezler. Substratları ile geçici bileşikler 
oluşturabilirler ve reaksiyon sonunda serbest 
kalırlar. Bunlar, kimyasal reaksiyonların başlangıç 
enerji eşiğini küçültür ve reaksiyonu kolaylıkla 
başlatır ve başlamış reaksiyonun hızını arttırır. 

   Proteinik bir taşıyıcı ve proteinik olmayan bir aktif 
gruba sahiptir.  



ENZİM AKTİVİTESİ 

   Enzim aktivitesi, reaksiyon hızı ile belirlenir. Bu birim 
zaman içinde reaksiyona giren maddelerin veya ürünlerin 
konsantrasyonunda meydana gelen artış veya azalış olarak 
tanımlanır.  

   Enzimatik reaksiyonun hızını etkileyen faktörler: 

1.Enzim konsantrasyonu (artan enzim miktarı ile reaksiyon 
hızı doğrusal olarak artar.  

2.Sıcaklık (her enzim için optimum bir sıcaklık vardır. 
Bundan ayrılınca hız geriler. Çok yüksek sıcaklıklarda 
enzim bozulur.) 

3.pH değeri (her enzimin çalışması için optimum bir pH 
değeri vardır) 

4.Substrat konsantrasyonu (her enzim için genellikle 
optimum bir substrat kons. Değeri vardır. Optimum altı 
kons.larda hız düşüktür) 



5. Reaksiyon süresi (enzimler zamanla 
aktivitelerini kaybederler. Reaksiyon hızı 
başlangıçta doğrusaldır. Sonra giderek azalan bir 
eğri şekline döner) 

6. Aktivatör veya inhibitörler (enzimlerin etkinliği, 
sürekli veya geçici olarak arttırılır veya azaltılır. 

a) bazı solunum enzimleri ve metal içeren enzimler 
için, siyon grubu zehir etkilidir. b) Substratlarla 
benzeşen bazı maddeler aktif gruba bağlanmak 
için enzimle rekabet eder. c) Bazı ağır metaller –
SH grubunu etkiler enzimleri bloke eder. d) 
Reaksiyon ürününün kons.u arttıkça enzim 
aktivitesi azalır, durur hatta geriye döner) 

   Enzimler ase (=az) eki ile isimlendirilir. 
Oksiredüktaz, Transferaz, Hydrolaz, Lyaz, 
İsomeraz ve Ligaze.    



SOLUNUM ORANI 

   Solunum sırasında salgılanan CO2’nin kullanılan O2’ye 
oranına solunum oranı denir. Bu oran, metabolik olayların 
gidişi hakkında bilgi verir. Solunumda glikozun 
parçalanması tamamlanırsa bu oran 1 olur.  

C6H12O6 + 6 O2                6 CO2 + 6 H2O    

                    RQ=6CO2 / 6 O2= 1 

   Oksijence fakir yağların ve proteinlerin kullanılması 

halinde bu oran 1’den küçük olmaktadır. Organik asitlerin 

kullanılmasında ise bu oran 1’den büyüktür.  

   Solunum oranı, biyokimyasal yapısı bilinen bitki 

kısımlarında solunumun normal olup olmadığını, hangi 

ürünlerin tüketildiğini göstermesi bakımından önemlidir.  

 



   Solunum anaerobik şartlarda alkol oluşumu ile 

sonuçlanırsa RQ oranı yükselir. 
   C6H12O6                2 CH3.CH2.OH + 2 CO2 

                  RQ=2 / 0 = ∞ 

   RQ genç elma meyvelerinde 0.84’dür. Yaz 

ortalarında en düşük seviyesine iner (0.46), sonra 

yükselmeye başlar. Temmuz sonunda 0.92 olur. 

Olgunlaşma ve derimden sonra RQ yükselmeye 

devam eder, yeme olumunda ise 1.40’a çıkar. 

Muzlarda olgunlaşma sonucu bu değer 3.68 olur. 

Bu organik asitlerin hızla parçalandığını ve 

fermantasyonun başladığını gösterir.  
 



Solunum Hızı ve Bunu Etkileyen Faktörler 

   Solunum hızı, birim ağırlıktaki ürünün birim zaman 
içerisinde kullandığı oksijen miktarıdır. Örneğin 25 mg CO2 
/ kg.h 

   Ürünün solunumu metabolizmasının genel bir özeti ve 
sonucudur. Meyvelerde solunum hızı, derim sonrası yaşam 
potansiyelinin genel bir göstergesidir. Hızın yüksekliği 
derim sonrası ömrü kısaltır.  

   Solunum hızı aynı nedenle kalite ve besin değeri kayıp 
hızının da bir göstergesi olur. Hatta genetik yapısı veya 
ekolojik ortamın gereği yavaş solunum yapan ürünlerde 
derim sonrası ömür uzun, hızlı solunum yapanlarda kısadır. 
Solunum hızı, ürünün derim sonrası işleme ve ambalaj 
şeklini, depolaması ve taşınmasını da etkiler.  



Bahçe ürünlerinin derim döneminde solunum hızları (5°C) 

mg CO2/kg.h Ürünler 

Çok düşük <5 Sert kabuklu kuru meyveler, 

kurutulmuş meyve ve sebzeler 

Düşük 5-10 Elma, üzüm, kivi, turunçgil, soğan, 

patates, sarımsak 

Orta 10-20 Armut, şeftali, kayısı, erik, kiraz, 

muz, domates, biber, havuç,lahana 

Yüksek 20-40 Çilek, ahududu, böğürtlen, 

Çok yüksek 40-60 Enginar, taze fasulye, taze soğan, 

kesme çiçekler 

Aşırı 

yüksek 

>60 Ispanak, brokkoli, mantar, bezelye 



Gelişme ve Olgunlaşma Döneminde Solunum 

Hızının Değişimi 

   Genç meyve döllenme ile başlayan metabolik olayları 
yaşar. Aktif bir hücre bölünme devresi fazla enerji gerektirir. 
Bu nedenle genç meyvelerde solunum hızı çok yüksektir. 
Zamanla giderek azalan hücre bölünme hızına paralel 
olarak solunum hızı da azalır. Meyvenin hücre uzaması 
döneminde solunum hızındaki yavaşlama devam eder. 
Solunum hızındaki bu azalma olgunlaşmaya kadar devam 
eder.  

   Bazı meyvelerde olgunlaşma öncesi azalmakta olan 
solunum hızı, belli bir aşamadan sonra birden hızlanmaya 
başlar. Solunum hızındaki bu artış bir maksimuma erişir ve 
tekrar azalmaya başlar. Meyvedeki fizyolojik bozulmanın 
hızlanmasıyla meyve ölüme doğru ilerler. Bu son dönemde 
meyveye giren patojenlerin de etkisiyle hızlanır ve meyve 
patojenlerin etkisiyle ölür.  



    Solunum hızı yükselişi ile başlayan döneme 
klimakterium,yükselişin bitmesinden sonraki 
döneme postklimakterium adı verilir. Bundan 
önceki dönem ise preklimakterium adını alır. 
Solunum hızında klimakterium öncesi minimuma 
klimakteriel minimum, klimakterium sonrası 
maksimuma da klimakteriel maksimum adı verilir. 
Birçok meyvede bu dönem olgunlaşma ile ilgilidir. 
Klimakteriyel yükseliş, fizyolojik olarak ağaç 
olumunun tamamlandığı, yeme olumuna doğru 
gidişin başladığını gösterir.  

   Derim zamanı ile preklimakteriel minimum ve 
maksimum arasındaki sürenin uzunluğu, meyvenin 
olgunluk derecesinin bir göstergesidir. 
Klimakteriyel minimum fizyolojik anlamda doğru 
derim zamanına rastlar.  



 



 



   Armutta yeme olumu klimakteriel 
maksimum, elma ve muzlarda yeme olumu 
klimakteriel maksimum’dan bir süre sonraya, 
domateslerde ise çok daha sonraya 
rastlamaktadır. Şeftali ve çileklerde solunum 
maksimumu yeme olumu ile aşırı olum 
arasındaki dönemde kalmaktadır.   

   Bu bilgiler ışığında meyve ve sebze türleri,  

** Klimakterik özellik gösterenler 

** Klimakterik özellik göstermeyenler 

  



Klimakterik özellik gösteren türler; Elma, 

armut, şeftali, kayısı, erik, domates, kivi vb. 

bu meyve türleri derimden sonra genelde 

olgunlaşmayı sürdürürler. 

Klimakterik özellik göstermeyen türler; 

turunçgil meyveleri, kiraz, üzüm, çilek, hıyar, 

biber, patlıcan, nar vb. Bu meyve türleri 

derimden sonra olgunlaşmazlar.  



   Meyve solunum hızı değişimi meyvenin yapısal 

özelliklerinden etkilenir. Bunun nedeni yapıya katılan her 

farklı dokunun solunum hızının farklı olmasıdır. Örneğin 

bazı agregat (toplu) meyvelerde birden çok klimakteriyel 

maksimum görülmesidir. Bu her bir meyveciğin farklı 

olgunlukta bulunması ve farklı zamanlarda solunum 

yükselişi göstermesinden kaynaklanmaktadır.  

   Klimakterik özellik görülmesi derim zamanı ile de 

ilişkilidir. Birçok meyvede solunum yükselişi derim 

öncesinde başlayabilir. Bu meyvelerde derimin gecikmesi, 

postklimakteriyel döneme girilmiş olması nedeniyle 

solunum minimumun meydana gelmesini önler. Ancak çok 

erken dönemde yapılan derimde meyve tam olarak 

gelişemediğinden klimakterik özellik görülmeyebilir.  



   Klimakteriumda solunum oranının 
yükselmesi, bu dönemde asitlerin 
solunumda kullanılması ile açıklanabilir. Bu 
karbondioksit ölçümüne dayanan solunum 
değerinin de yükselmesine neden olur. 

   Klimakteriel dönem içerisinde mitokondri 
sayısı ve aktivitesi artar. Bu oksidatif 
fosforilasyonun yüksek olduğu ve 
solunumun verimli çalıştığını gösterir. Bunun 
sonucu hücrede fazla kimyasal enerji (ATP) 
birikir. Bu enerji aynı zamanda gerçekleşen 
olgunlaşma olaylarında kullanılır.   



3. Solunum Hızını Etkileyen Faktörler 

      Genetik yapı 

• İçsel Faktörler 

** Ürünün gelişme durumu 

** Doku tipi 

** Ürünün büyüklüğü 

** Yüzeyin niteliği 

B. Dışsal Faktörler 

** Sıcaklık 

** Oransal nem 

** Oksijen 

** CO2 

** Bitkisel hormonlar 

** Etilen 

** Diğer hidrokarbonlar 

** Zorlayıcı (stres) faktörler 

 



A. İçsel Faktörler 

Ürünün gelişme durumu, genç dokularda metabolizma ve 
solunum daha hızlıdır. Buna karşılık yaşlı ve dinleme 
devresinde bulunan organlarda (kök, soğan, yumru) 
metabolizma ve solunum yavaştır. Gelişkin yapraklar 
(lahana, marul) ve yaprak saplarının solunum hızı da 
yavaştır. 

Doku tipi Solunum hızı organ ve dokulara ve özellikle 
dokunun kimyasal bileşimine bağlıdır. Örneğin su miktarı 
fazla organlarda ve dokularda solunum hızlanır.  

Ürünün büyüklüğü, küçük ürünlerde solunum daha hızlıdır. 
Küçük üründe yüzey/hacim oranının yüksekliği gaz 
difüzyonunu kolaylaştırarak etki yapar. 

Yüzeyin niteliği, sıkı ve iyi örtülmüş yüzeylerde gaz 
difüzyonu yavaş olacağından solunum yavaştır.  



B. Dışsal Faktörler 

Sıcaklık,solunum hızını etkileyen en önemli 

faktördür. Ortamın yükselen sıcaklık 

derecesi biyokimyasal reaksiyonlar gibi 

solunumu da hızlandırır.  

   Sıcaklığın solunum üzerin etkisi genelde 

Q10 değeri ile ifade edilmektedir. Q10T 

sıcaklık derecesinde belirlenen solunum 

oranının T+10°C’da belirlenen solunum 

oranına bölünmesi ile elde edilen değerdir.   



 Solunumda anomalinin başladığı düşük sıcaklık 

dereceleri tür ve çeşitlere göre değişir. Bu şartlarda 

metabolizma olaylarında bozukluklar meydana gelir ve 

düşük sıcaklık veya üşüme zararı ortaya çıkar. Üşüme 

zararının başladığı düşük sıcaklık üst sınırları elmalarda 

0°C, armutlarda -1°C, avokadoda 5°C, muzlarda 13°C’dir. 

Bu sıcaklık dereceleri altında kalan meyvede, solunum 

giderek hızlanır ve solunumda bozukluk görülür.  



 Yüksek sıcaklıklar solunum hızı gidişinin anormal 

şekilde değişimine neden olurlar. Meyvelerde solunum 

anomalinin başladığı üst sıcaklık sınırı, çilekte 30°C, muzda 

31°C ve avokadoda 31°C dir. 30-40°C arasında solunum 

hızı önce yüksektir, birkaç saat sonra düşer ve 30°C 

dekinin altında sabit bir düzeyde kalır.    



Oksijen, solunumda oksitleyici olarak kullanılan oksijenin 
ortamdaki miktarının değişmesi solunumu doğrudan etkiler. 
Oksijenin konsantrasyonu havadaki miktarının üzerine 
çıktığında solunum hızlanır, altına düşürüldüğünde 
yavaşlar.  

   Oksijen konsantrasyonun azalması belirli bir sınır 
değerinden sonra meyvelerin solunumunu yani CO2 
salgılamalarını hızlandırmaya döndürür. Bunun nedeni 
aerobik solunum geriler ve anaerobik solunum giderek 
baskınlaşır. Bunun sonucu olarak RQ değeri yükselir.  

   Oksijen canlı dokuda oksidasyon olaylarına katılır. 
Solunumda gerekli eleman olarak kitlesel etkisi bulunur. 
Ancak oksijen meyvede etilen oluşumunu hızlandırır ve 
ortamda bulunan etilenin etkisini kuvvetlendirir. Düşük 
atmosfer basıncı altında depolama, dış ve iç oksijen ve 
etilen konsantrasyonunu düşürerek solunumu azaltıcı etki 
yapar.  



Karbondioksit,solunum sonucu salgılanan 
bu gaz solunumu geriletici etki yapar. 
Ortamda CO2 konsantrasyonu arttıkça 
solunum hızı geriler. Kontrollü atmosfer 
depolamada kullanılan CO2 konsantrasyonu 
en çok %10-11 arasındadır. Ortamdaki CO2 
meyvenin klimakteriel yükselişe geçmesini 
geciktirir ve klimakterium eğrisini 
basıklaştırır.  

   Solunum oranı %5-8 CO2 oranında 
değişmez. Düşük sıcaklık ve yüksek CO2 
şartlarında RQ 1.0-1.1 olur.  



Bitkisel Hormonlar, uygulanan hormonlar doku tipi, 
uygulama zamanı ve özelliklerine göre değişen 
şekilde solunum hızını etkiler. Oksinler ve 
kinetinler solunum hızını arttırır. GA’nın solunum 
hızı üzerine etkisi saptanmamıştır.  

Etilen, olgunlaşma hormonu olarak bilinen etilen   
C H2= C H2 molekül yapısında, havadan biraz 
hafif, suda az, yağda iyi çözünen bir gazdır. Bu 
basit hidrokarbon birçok meyve, sebze ve çiçek 
tarafından özellikle olgunlaşma döneminde 
salgılanır. Bitkilerde olgunlaşma, yaşlanma, yaprak 
ve meyve dökümü, yara onarımı, şişme, uzama vb 
olayları etkiler. Klimakteriel ürünlerde içsel etilen 
konsantrasyonu belirli bir sınır değeri aşınca 
solunum yükselişi başlar ve meyve olgunlaşır.     



   Klimakteriel meyvelerde etilenin salgılanma 

eğrisi solunum hızı artışı ile aynı doğrultudadır. 

Olgunlaşma döneminde etilen salgılama hızı tür ve 

çeşide göre değişen bir süre içerisinde en yüksek 

değere ulaştıktan sonra biraz geriler. Salgılanan 

etilenin en yüksek değeri muz, honeydew 

kavunları gibi bazı türlerde klimakteriel 

maksimumdan önce, elma, armut, kayısı gibi 

türlerde klimak.maks. aynı zamanda, domates, erik 

gibi türlerde ise daha sonra gerçekleşir.  Ancak 

salgılanan etilen miktarı salgılanan CO2 miktarına 

göre çok düşüktür.    



Bazı bahçe ürünlerinin olgunlaşma döneminde 20°C 

sıcaklıkta etilen salgı hızları (µl/kg.h) 

Çok düşük <0,1 Kiraz, üzüm, turunçgiller, çilek, 

enginar, karnabahar, yaprak ve kök 

sebzeler, patates, kesme çiçek 

Düşük 0,1-1,0 Zeytin, trabzon hurması, ahududu, 

hıyar, patlıcan, biber, karpuz,bamya 

Orta 1,0-10 Muz, incir, domates, Honeydew 

kavun  

Yüksek 10-100 Elma, armut, şftali, nektarin, kayısı, 

erik, kivi, kavun 

Çok yüksek >100 

 

Tropik meyveler 



   Etilenin salgılanma hızı, içsel etilen miktarı, 
dokunun yüzey/hacim oranı ve difüzyonu 
engelleyen yapının kalınlığı ve elmalarda mumlu 
kabuk durumuna bağlıdır.  

   Meyvelerin etilen salgılama yeteneği, tür ve 
çeşitlere göre uzun veya kısa sürelidir. Domates, 
kavun, karpuz, muz gibi meyve gelişmesinin erken 
dönemlerinde derimi yapılabilen ve olgunlaşan 
meyvelerde bu süre uzundur. Diğer meyvelerde 
ise ancak derime yakın gelişme döneminde ve 
kısa bir dönem için etilen salgılanabilir.  

   Dokunun etilen sentezi yaşlanmasına bağlıdır ve 
genç dönemde düşüktür.  



Bazı klimakterik ve klimakterik olmayan meyvelerde olgunlaşma 

öncesi olgunlaşma döneminde içsel etilen miktarı (ppm) 

Elma 0,2 1000 Kavun 0,3 50 

Armut 0,1 300 Erik 0,14 25 

Şeftali 0,9 21 Portakal 0,13 0,32 

Domates 0,8 30 Limon 0,11 0,17 

Muz 0,2 50 Laym 0,30 1,96 

Avokado 0,5 500 Ananas 0,16 0,40 



Etilen Sentezi 

   Meyvelerde etilen sentezi linolenik asit 

üzerinden olur. Bunlar hücresel zarlarda 

bulunur ve olgunlaşmada ilk önce bozulan 

kloroplastlarda oluşurlar.  

   Etilen sentezinde lipoksidaz enzimi 

kullanılır. Bunun aktivitesi özellikle 

olgunlaşma döneminde artar.  



Methionine 

 

                    

             SAM (S-adenosyl methionin) 

 

                        ACC(1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid) 

 

 

                                     Etilen (C2H4) 

(1) 

SAM sentezi 

ACC oxidaze=EFE  

(Ethylene forming enzym) 

  (CO2, O2) 

ACC Sentezi 

+ Meyve olgunlaşması, çiçek yaşlanması, 

oksinler, fiziksel zararlanma, üşüme zararı  

- AVG (aminoetoksivinilglisin), 

AOA (aminooksi asetik asit) 

(2) 

(1) 

(2) 

+ Olgunlaşma, yaralanma  

- Anaerobisis, kobalt, >35°C 



 



   Etilen sentezinde ürünün durumu ve 

bileşimi etkilidir. Hasta ve zararlanmış 

meyvelerde sentez artar. Bitkisel yapılarda 

ekstrem sıcaklık, kuraklık, yüksek taban 

suyu, böcek zararları, mekanik etkiler de 

etilen sentezini uyarır. Meyvede bulunan 

fenol bileşikleri de etilen sentezini etkiler. 

Bazı monohidroksi fenoller sentezi arttırır, 

orto dihidroksi fenoller ise azaltır.  



Etilenin Etkileri 

  Etilen olgunluk hormonu olarak tanımlandığı 

halde tam bir bitkisel hormon değildir. Diğer bitkisel 

hormonlar gibi çok düşük dozlarda etkili olmasına 

karşılık, doku içerisinde birikir. Diğer hormonların 

aksine etilenin dokuda parçalanma mekanizması 

ve özel bir taşınma sistemi yoktur. Difüzyonla 

yayılır ve dışarı salgılanır.  

   Etilenin geniş bir etki alanı vardır. Tepki, etilen 

konsantrasyonu, uygulama süresi, doku tipi ve 

gelişme durumu ve derimden sonraki sürenin 

uzunluğuna göre değişir.  



Etki Mekanizması 

  Etilen diğer bitkisel hormonlarda olduğu 
gibi sitoplazmada özel reseptörlere 
bağlanarak yeni bir kompleks oluşturduğu 
sonrada olgunlaşmayı hızlandırdığı 
varsayılmaktadır. Bu reseptör protein olarak 
kabul edilmektedir. Bağlanma sonucu 
protein nukleuse bir ikinci mesaj iletir.  

   Etilenin reseptöre bağlanma hızı ortamda 
O2’nin bulunması ile artar. Gümüş iyonu ve 
1-MCP reseptörleri bloke ederek etilenin 
etkilerini önler.  



   Taze meyve ve sebzelerin kalitesine 
etilenin olumlu etkileri; 

1. Meyvelerde renk gelişimini başlatır. 

2. Klimakterik meyvelerde olgunlaşmayı 
teşvik eder 

3. Turunçgil meyvelerinde kabuk 
sararmasını başlatır  

4. Sert kabuklu meyvelerde çatlamayı teşvik 
eder 

5. Cucurbitaceae familyasında eşey 
değiştirmede kullanılır.  



Etilen Gazının Kullanılması 

   Etilen derim öncesi ve sonrası meyvelerin 

olgunlaştırılması, yeşil kabuk renginin 

sarartılması ve mekanik derimin 

kolaylaştırılmasında kullanılır. Genel olarak 

etilen ile sağlana olgunlaşma ile doğal 

olgunlaşmanın aynı olduğu kabul edilir. 

Ancak bazı maddelerde olgunlaştırma 

döneminde sağlanan gelişme, normal 

gelişmeye göre biraz geri kalır. Örnegin 

aromatik maddeler.  



   Etilen etkisi için en uygun sıcaklık 15-25°C 

ve nem %85-95 arasındadır. Turunçgillerde 

kabuk sarartılması için bazı türlerde bu 

sıcaklık değerinin 27-29°C en uygun olduğu 

bulunmuştur. Bu sıcaklık değerleri arasında 

etkisi doğrusal olarak artar. Yüksek 

sıcaklıklarda (30°C’nin üzerinde) etkisi 

geriler, 35°C’nin üzerinde ise durur. Düşük 

depo sıcaklıklarında etkisi pratik olarak 

kaybolur.  



    Ortamın oksijen konsantrasyonu etilen 
sentezi ve etki derecesini değiştirir. Oksijen 
dozu düştükçe etilenin etkisi azalır ve 
klimakteriyel yükseliş için gerekli olan eşik 
etilen dozu yükselir. Yüksek oranda CO2 ise 
oksijenin aksine etilenin etkisini azaltır ve bir 
sınırdan sonra da yok eder.    

   Alçak basınç ve hızlı havalandırma meyve 
içindeki etileni azalttığı için olgunlaşmayı 
geciktirir. Bunun nedeni içsel etilen 
birikiminin önlenmesidir.  

 



Diğer Hidrokarbonlar 

   Genellikle doymamış basit hidrokarbonlar 

etilene benzer etki yapar. Bezelyelerde 

vejatatif gelişmeyi durdurur, yeşil muzlarda 

olgunlaşmayı hızlandırır. Bunlardan en 

önemlileri propilen, asetilen ve bütilendir. 

Karbonmonoksit de bunlara benzer. Ancak 

etilenin etkisi bunların 500-500 000 katı gibi 

çok yüksek değerdedir.     



Zorlayıcı (=Stres) Faktörler 

   Meyve ve sebzelerde meydana gelen her türlü 
zararlanmalardan kısa bir süre sonra etilen sentezi 
görülür. Bu etilen yara dokusunun onarılmasında 
etkili olur. Ancak gelişmesi ile birlikte dokularda 
yaşlanma ve olgunlaşmayı hızlandırır. Bu 
zararlanmalar sonucunda normal koşullarda etilen 
çıkarmayan dokularda bile 3-10 kat etilen artışı 
görülür. Bunun sonucunda da solunum hızlanır. 

   Derim sonrasında yara ve zararlanmalar 
yapılarda etilen sentezi, solunum artışı ve 
olgunlaşmayı hızlandırır. Örneğin Valencia 
portakalının 1 metre yükseklikten sert bir zemine 
düşmesi sonucu solunum hızı %50, 2 m yüksekten 
düşmesi ile %100 artar.   

  



2. Uçucu Aromatik Maddeler ve Salgılanması 

   Aromayı oluşturan maddeler çok çeşitlidir. Bunlar 
normal koşullarda gaz halindedir. Genelde 
havadan hafiftir, alkol, eter ve yağda erirler. 
Yüksek bitkilerde fizyolojik etkiler yaparlar. 
Salgılandıktan bir süre sonra bozulurlar.  

    Genellikle ester halinde bulunurlar. Ayrıca alkol, 
asit, aldehit, keton, hidrokarbon, ester, asetal, 
bazen fenoller de bu gruba katılırlar. Meyve ve 
sebzelerde sayıları 200 kadardır. Çok düşük 
miktarlarda (ppm, ppb) salgılandıklarından dolayı 
özel şekillerde ekstrakte edilirler ve özel 
kromotografik yollarla saptanırlar.  



   Tür ve çeşitlerin aroma bileşimleri ve miktarları 
farklıdır. Genellikle serin dönemde gelişen erkenci 
çeşitler daha aromatik yapıdadırlar. Bu fark 
aromatik madde türü, sayısı ve her birinin miktarı 
ile ilişkilidir. Genellikle sofralık çeşitler işlemelik 
olanlara oranla daha aromatiktirler.  

   Yetiştirme koşulları aroma üzerine etkilidir. 
Kuzey bölgelerde ve serin yüksek yerlerde yetişen 
meyveler sıcak bölgelerde yetişenlere göre daha 
aromatiktir. Gece-gündüz sıcaklık farkları da 
aromaya olumlu etki yapar. Dengeli beslenme ve 
iyi asimilat birikimi sağlayan bakım işleri de 
aromayı arttırır. Potasyum ve fosforlu gübreler 
aromayı artırıcı, azotlu gübreler azaltıcı etki 
yaparlar.   



   Olgunlaşma aroma salgılanmasını 
yakından etkiler. Klimakteriyel yükselişle 
birlikte aromatik madde salgılanması da 
hızla artar. Bir süre sonra en yüksek değeri 
bulur ve geriler, daha sonra sabit bir 
düzeyde kalır. Olgunlaşma başlangıcında 
genellikle kolay uçucu maddeler oluşur. 
Erken derim aromatik madde miktarını 
azaltır. Bu meyvelerin derim sonrasında 
olgunlaştırılmasında bile aromatik 
maddelerin maksimum düzeyinden düşük 
kalır.   



   Derim sonrası koşullar aroma miktarını 
dolaylı olarak etkiler. Sıcaklık yükseldikçe 
solunum hızı gibi aroma salgısı da artar. 
Kaliteli bir aroma için optimum sıcaklık 
vardır. Bu değer tür ve çeşitlere göre değişir. 
Genel olarak optimum sıcaklık 150°C’dir. 
Aromatik madde oluşumu ve salgılanması 
depo koşullarında durur veya artışı çok 
yavaş gerçekleşir.  

   Ortamda oksijen azlığı ve CO2’nin varlığı 
aroma sentezini geriletir ve geciktirir. Etilen 
uygulaması da aroma salgısını dolaylı olarak 
arttırır.  



   Geç derimi yapılan ve depoya geç alınan 
meyvelerin aromatik madde salgılamaları hızlanır. 
Bu olgunluğu hızlandırır, depoya dayanımı azaltır, 
bozulmaları artırır. Aromatik maddeler fizyolojik 
bozulmalara da neden olur. Bunların en önemlisi 
elmalarda kabuk yanıklığıdır. Bu olayda 6-8°C 
altındaki sıcaklık derecelerinde bazı aromatik 
maddeler kabukta tutulur, birikir ve hipodermis 

hücrelerini öldürür.  



FOTOSENTEZ 
   Klorofil taşıyan yeşil renkli meyveler (yeşil yapraklar) 
ışıklı, CO2 bulunan ortamlarda fotosentez yaparlar. Genç 
ve gelişmekte olan meyveler klorofilce zengindir ve 
fotosentez yaparak kloroplastlarda nişasta oluştururlar.  

   Meyvelerin fotosentez hızı oldukça düşüktür. 
Yüzey/hacim oranı yüksek olan küçük meyvelerin uygun 
koşullardaki fotosentez hızı, solunum hızından daha 
yüksek olabilir.  

   Meyvelerde olgunlaşma ilerleyip kabuk renklenmesi 
arttıkça fotosentez de giderek yavaşlar. Ancak meyve 
başına fotosentez artar. Olgunlaşmanın hızlanması, 
klimakteriyel yükselişin gelişmesi ile CO2 çıkışının artması 
ve klorofilin hızla azalmasıyla, solunum / fotosentez oranı 
giderek küçülür ve ¼’e düşer.    



TRANSPİRASYON 

   Yaş meyve ve sebzelerde gerçekleşen su 

kaybı yüzeyden stoma, lentisel, kütikula ve 

hidatodlardan olur. Hidatodlar yaprakta 

bulunur ve damla damla su çıkışı sağlarlar. 

Stomalar gündüz-gece açılıp kapanarak su 

kaybını kontrol eder. Lentiseller yapı şekilleri 

ve sayılarına göre etki gösteririler. 

Kütikulanın kalınlığı ve bileşimi önemlidir.     



MEYVE OLGUNLAŞMASI 

   Meyve gelişmesinin son dönemi olan olgunlaşma 
yaşlanma dönemi olarak tanımlanır. Bu dönemde 
hücrelerde bir dizi generatif olaylar baskınlaşır ve 
hücre düzeni bozulur.  

   Meyve, gelişme döneminde aşama aşama 
önemli fonksiyonlarını sıralı olarak kazanır ve 
kendine yeter durumuna ulaşır. Normal bir 
olgulaşma için meyvede yeterli bir madde 
birikiminin (özellikle SÇKM) gerekli olduğu 
saptanmıştır. Gelişmekte olan meyve, belirli bir 
döneme ulaşmadan etilen gibi dıştan yapılan 
uygulamalarla olgunlaştırılamaz.  



    Meyvelerin koparılması olgunlaşma hızını 

etkiler. Ağaçta bulunan meyvede olgunlaşma 

yavaş, hasat edilende ise hızlıdır. Ağaçtaki 

meyvelerde klimakterium daha geç başlar ve 

yavaş ilerler.  

    Ağaçtaki meyvelerin olgunlaşmasını zorlaştıran 

ve hasattan bir süre sonra kaybolan inhibitör 

maddelerin etkileri kök ve vegetatif yapılardan ileri 

geldiği düşünülmektedir. Köklerden sentezlenen 

sitokininlerin ve yapraklardan gönderilen oksin gibi 

hormonların olgunluğu geciktirici etkiye sahip 

olduğu düşünülmektedir.    



    Meyvelerde olgunlaşmanın kendiliğinden 
başlamasında içsel etilenin etkili olduğu, bunun bir 
sınır değeri aşarak klimakteriel yükselişi ve diğer 
olgunlaşma olaylarını başlattığı ortaya 
konulmuştur. Kliamkterik meyvelerin aksine 
klimakterik olmayan meyvelerde içsel etilen etkili 
sınır değerine yükselmez. Bu meyveler etilen karşı 
daha az duyarlıdır. Ayrıca bu ürünlerin etilen 
sentez kapasiteleri düşüktür.  

    Etilen olgunlaşma olaylarını hızlandırırken 
reaksiyonlar için gerekli enerji ve öncül maddeler 
hızlanan solunumla sağlanır. Olgunlaşma için 
gerekli enerji ve öncül maddeler yeterli ölçüde 
bulunmazsa olgunlaşma olayları da sınırlı ölçüde 
gerçekleşir.   



ABSİSYON OLAYI ve DÖKÜMLER 

   Absisyon, bitkilerde biyolojik görevlerini 
tamamlamış organlar veya bitki kısımlarının 
ayrılması, dökülmesidir. Bitkilerde yaprak, çiçek, 
meyve gibi dokular gelişmenin çeşitli aşamalarında 
kendiliğinden veya çevre koşullarının etkisiyle 
bitkiden ayrılır. Bu bitkilerde zararlanma, enfekte 
olmuş veya yaşlanmış organların ayrılması ve 
bunlardaki besin maddelerinin bitki tarafından 
yeniden değerlendirilmesini sağlar.  

   Yetiştiricilikte absisyonun kontrol altında 
tutulması yararlı olur. Bu şekilde, meyve tutumu 
arttırılır,meyvenin seyreltmesi yapılır, hasat önü 
dökümleri önlenir veya hasat kolaylaştırılır.   



Hasat Önü Dökümü ve Önlenmesi 

   Bazı tür ve çeşitlerde meyveler hasat olumuna 
gelmeden hemen önce dökülür. Pazara çıkan ürün 
miktarı azalır, sofralık kalitede olmadıkları ve 
zararlandıkları için meyve suyu sanayiinde 
değerlendirilebilirler. Hasat önü dökümlerinin 
engellenmesi ekonomik değer taşır.  

   Elmalarda Mc Intosh, Stayman ve Delicious; 
armutlarda Williams duyarlıdır. 

   Hasat öncesi sıcak-soğuk havalar, aşırı ve geç 
nitratlı gübreleme, kuraklık veya yüksek taban 
suyu, döllenme noksanlığı ve tohum azlığı 
dökümün şiddetini arttırır.  



    Hormonal uygulamalar hasat önü dökümlerini 

azaltabilir. Bunlar için sentetik oksinler kullanılır.  

Naftalen asetik asit (NAA) türevleri: Genellikle 

yaprağını döken meyve türlerinde kullanılır. Uygun 

hasat zamanından 1 hafta önce atılır.  

Fenoksi asetik asit türevleri: Bunlar 2,4-D; 2,4,5-T 

ve 2,4,5-TP şeklinde kullanılır. Uygun hasat 

tarihinden 3 hafta önce atılır.  

   Hormonal etkiler sağlıklı ağaçlarda, püskürtmeler 

nemli ve sıcak havalarda yapılırsa kuvvetlenir. 

Uygulama ilk 2-4 saat içindeki kuvvetli 

yağmurlardan sonra yinelenmelidir.    

 



Dökümün Kolaylaştırılması 

   Mekanik hasat yöntemlerinde meyvenin daldan 
kolayca ayrılması hasat verimini yükseltir ve 
ağacın zararlanmasını azaltır. Bu amaçla en 
yaygın olarak kullanılan madde, atıldıktan sonra 
parçalanıp etilen gazı oluşturan Ethrel (=Ethephon, 
CEPA) dir.  

    Bu madde hasattan 2 hafta önce sert ve 
yumuşak çekirdekli meyvelerde 500 ppm, 
turunçgillerde 250 ppm ve sert kabuklu 
meyvelerde 750-1000 ppm dozda atılır. Yeterli etki 
için sıcaklığın 13-19°C arasında bulunması ve 6 
saat içerisinde yağmurla yıkanmaması gerekir.  


