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1. Hasat, Olgunlaşma ve Ürünün Pazar 

Değeri 

   Bitki ve toprak üzerinde belirli bir gelişme 
aşamasına erişen veya gelişmelerini tamamlayan 
ve öngörülen değerlendirme şekline uygun duruma 
gelen sebzeler ile, belirli bir olgunluk derecesine 
ulaşan meyveler (matur), bitkiden koparılır veya 
topraktan sökülürler. Bu işleme, hasat veya derim 
denir.  

   Bu işlemde ürün; küçük veya büyük bir yara ile 
ana bitkiden ayrılır veya toprak altında redüktif 
koşullarda (oksijen az, karbondioksit fazla) 
yaşayan ürünler aerobik koşullara alınır.  

 



    Yaralanma, gaz geçirgenliğini artırır, solunum ve 

oksidasyonlar hızlanır. Toprak altı yapılarda ise önceden 

biriken piruvat hızla azalır. Hızlanan solunumla şeker kaybı 

artar, oksijenle de polifenol oksidazlar çalışır ve kabuk 

yüzeyinde enzimatik kararmalar görülür. Bu bölgede fenolik 

madde sentezi gelişir. Yeşil yapraklı sebzeler karanlığa 

alınsalar bile bir süre fotosentezin etkisiyle solunumun hızı 

düşük kalır, daha sonra giderek yükselir. Derimi yapılan 

ürün, derim öncesi durumuna göre daha sert stres 

koşullarında kalır. Gelişme ve büyüme olanakları kaybolur. 

   Genel olarak metabolizma hızlanır, solunum artar, etilen 

sentezi ve salgısı gerçekleşir. Sonuçta olgunlaşma ve 

yaşlanma hızlanır. Su kaybı, artan mikrobiyel aktivite kayba 

neden olur. 

 

 



    Ürünün gelişme ve olgunlaşmasında iki aşama 
önemlidir. 

Hasat Olumu (maturity): Ürünün, taze olarak tüketilmek 
veya işlenmiş olarak değerlendirilmek amacıyla derim 
yapılmaya hazır ve uygun olma durumudur. Ürün, tam şekil 
ve iriliğini kazanmıştır ve fiziksel gelişmesi durmak 
üzeredir. Bu dönem bitki üzerinde tamamlanır. Bu anda 
ürünler tüketime ve değerlendirmeye en uygun veya derim 
sonrası gelişmesiyle buna ulaşabilecek gelişme durumunda 
bulunurlar. Bu durum birçok üründe fizyolojik olgunlukla 
bağlantılı değildir. Ancak meyve türlerinde meyve, vegetatif 
dönemden generatif döneme dönüşümü gerçekleştirme 
yetisini kazanmıştır. Bu aşamaya İngilizce'de maturasyon 
Türkçe'de ağaç (bitki) olumu denir. Pratik (= ticari) anlamda 
derim olumu pazarlamanın gereklerine de uygun olmalıdır.  

 



   Fizyolojik anlamda hasat olumu, bitki veya organ 
gelişiminde özel bir dönemdir. Meyve ağaç üzerinde fiziksel 
gelişmesi tamamlanmıştır ve derimden sonra yeme 
olumuna ulaşmayı sağlayabilecektir. Bu, yeme olumundan 
önceki bir olgunluk durumudur. Fakat, biyokimyasal olaylar 
bakımından yoğun bir dönem başlamıştır. Meyve, fizyolojik 
olarak, daldan ayrıldıktan sonra en yüksek yeme kalitesine 
ulaşmak için gereken olgunlaşma olaylarının 
tamamlanmasını sağlayacak durumdadır. Ancak bazı 
meyvelerde ağaç olumu tamamlanmış, yeme olumu 
başlamış olabilir. Bu durumda fiziksel gelişme durmuş veya 
durmak üzeredir. Meyveler tam şekil ve iriliğe ulaşmıştır. 
Birçok sebze ve bazı meyveler bu durumda (hasat 
olumunda) tüketime uygundur. Ancak armut, muz vb. 
meyveler henüz tüketime uygun değillerdir ve daha sonraki 
gelişmelerle tüketilebilirlik kazanacaklardır. 



Fizyolojik gelişme olgunluk durumu ile derim olumu arasındaki ilişkiler, 

 



Yeme olumu (ripening): Meyvenin (ürünün) yenmeye 
hazır, uygun olma durumudur. Meyvelerde fiziksel 
gelişmenin durduğu, biyokimyasal gelişmelerin aktivite 
kazandığı dönemdir. Bu, tüketime veya teknolojik 
değerlendirmeye uygun olma durumudur. Bu durumdaki 
meyveler, dış görünüş (renk, şekil, irilik), sertlik (yapı ve 
tekstür), tat ve lezzet bakımından tüketici tarafından en çok 
beğenilen, istenen durumdadır. Meyvede yeme olumu, 
ağaç olumu tamamlanmadan önce başlar. Meyve ve 
sebzeler tüketici sofrasında yeme olumunda bulunurlar. 
Derim ve yeme olumu arasındaki süre, tür, çeşit, hasattaki 
olgunluk durumu ve ortam koşullarına göre değişir.  

     Depolama, derim olumu ile yeme olumu arasındaki 
sürede uygulanır. Meyvelerde ağaç olumu bitki üzerinde 
tamamlanırken, yeme olumu bitki üzerinde veya bitkiden 
ayrıldıktan sonra gerçekleşir 

 



   Kural olarak, derimi yapılacak olan  ürün 
en yüksek kaliteyi sağlayıncaya dek bitki 
üzerinde veya toprakta bekletilir. Bu yüksek 
yeme kalitesi, bazı ürünlerde derim öncesi 
gelişmelerle sağlandığı halde; bazılarında 
buna ek olarak hasat sonrasındaki 
gelişmeler de önemli olur. Bahçe ürünleri bu 
bakımdan tür ve çeşit düzeyinde özellikler 
gösterirler.  

    Hasat esnasındaki gelişme durumlarına 
göre bahçe bitkileri iki grupta incelenebilir 

 



1. Gelişme dönemi içinde veya ham 

olarak toplananlar 

   Yaprak ve çiçek sebzeler (karnabahar, enginar, 
brokkoli), olgunlaşmamış meyveler (hıyar, yazlık 
kabak, taze fasulye, bamya) kuşkonmaz, mantar 
ve erken dönemde sökülen kök sebzeler bu gruba 
girerler. Bunlar derimde en yüksek yeme 
kalitesinde bulunur ve derimden sonra bu kaliteyi 
yavaş veya hızlı kaybederler. En kısa sürede 
tüketiciyi ulaştırılırlar. Bu ürünlerde kalite fizyolojik 
yaşla değil lezzet ve tekstür durumu ile belirlenir. 
Yaprak sebzeler ve sürgünlerde kalitede tekstür 
belirleyicidir 



   Salata türlerde aroma önemli olabilir, 
pişirilenlerde ise önemsizdir. Derim 
döneminde protein ve karbonhidrat sentezi, 
büyüme durmuş veya çok yavaşlamıştır. 
Derimden sonra metabolizma katabolik 
(degeneratif) duruma geçmiştir. Bu ürünler, 
kalitesini koruyacak şekilde fakat 
olabildiğince geç toplanarak, yüksek verim 
sağlanır. Erken toplanırlarsa verim, geç 
toplanırlarsa kalite düşük olur. 



2. Olgun olarak toplanan ve tüketilenler 

   Bu gruba, gelişmelerini tamamlamış ve 

depolanacak kök, soğan ve yumrular ile 

olgun meyveler girer. Olgun meyveler, pazar 

koşullarına uyma ve değerlendirme şekilleri 

esas alınarak, tür ve çeşit özelliklerine göre 

farklı olgunluk derecelerinde derimi yapılır. 

 



a) Tam olgun derimi yapılan meyveler. 

    Bu meyveler, ağaç veya bitki üzerinde en yüksek yeme 
kalitesine veya ona yakın duruma kadar, bekletilir. Ancak, 
bu dönemde tat, lezzet ve kalitelerini artırabilirler. Çünkü 
bitki Üzerinde olduğu sürece asimilat alır ve şeker vb. 
biriktirebilir ve asit kaybını sürdürürler. Bitkiden ayrılınca su, 
madensel tuzlar, asimilat alımı durur. Hasattan sonra pratik 
olarak tat ve lezzetlerini artırmazlar. Meyvede renklenme 
de bitki üzerindeyken gerçekleşir, derimden sonra çok az 
gelişir. Bu nedenle erken toplanırlarsa ürün kalitesi düşük 
olur.  

    Derimden sonra sınırlı ölçüde bazı olumlu olgunlaşma 
gelişmeleri olsa bile, genel anlamda, kalitelerini 
kaybederler. Ancak meyve eti sertliğinde azalma sürer. 
Sınırlı oranda renklenme ve asit kaybı görülür. Bunlar: 
turunçgil meyveleri, incir, üzüm, frenk ve bektaşi Üzümü, 
çilek, nar, kiraz, ahududu, böğürtlen ve vişnedir.  

 



   Bunlar genelde klimakterik göstermeyen nişasta 
taşımayan meyve türleridir. Taze tüketim ve derin 
dondurma yöntemi için meyveler bu olgunlukta 
toplanmalıdır. Kurutmalıklar ise biraz daha 
olgunlaşınca toplanırlar. Limonlar bu gruba 
girmesine karşın, depolama için daha önce 
toplanır. Hasattan sonra da renklenme (klorofil 
kaybı), yumuşama ve hatta ekstrakte edilen su 
miktarı artar. Bu grup ürünlerde hasat olumu ve 
yeme olumu özdeştir, arada pazarlamaya yetecek 
bir zaman farkı bulunur. Geç hasat; döküm, aşırı 
olgunlaşma ve pazar değeri kayıplarına neden 
olur. 

 



b) Sert olgun derimi yapılan meyveler 

    Bu grup meyveler ilk gruba göre daha geri 

olgunluk durumunda hasat edilir. Ancak 

ağaç üzerinde bırakılınca (geç derim) daha 

iyi bir olgunluk durumu ve yeme kalitesine 

ulaşırlar. Fakat bu taktirde pazara ulaşmak. 

için gerekli et sertliği ve direnci kaybolur ve 

ürün geciken derimle pazara ulaşamadan 

bozulur. Erken hasat edilirse kalite düşük 

olur ve öyle kalır.  

 



   Sert olgun derimi yapılan bu meyveler derimden 

sonra tat ve lezzetini, yeme kalitesini biraz 

arttırırlar. Örneğin, renklenme (domateste çok 

belirgin) ve yumuşama olur. Ancak meyve hiçbir 

zaman ağaç üzerinde ulaşabileceği yeme 

kalitesine ulaşamaz. Özellikle aromatik madde 

sentezi geri kalır. Bu grupta derim olumu ile yeme 

olumu arasındaki süre ilk gruptan daha fazladır. 

Örnek meyveler; şeftali, kayısı, sofralık erik, 

domates v.b. dir. Bu ürünlerin erken toplanması, 

verim ve kalite düşüklüğüne neden olur 



Ürünün Pazar Değeri 

   Derim döneminde ürünün yalnız fizyolojik durumu ve 
kalitesi değil, Pazar değeri de önemlidir. Bu, pazarın 
istek-sunu yasasına göre oluşur. Dolayısıyla pazar 
değeri, sadece ürünün kalitesine değil pazarda 
bulunduğu mevsime, tüketicinin istek ve tercihlerine de 
bağlıdır. Mevsim başında pazar fiyatı yüksektir, kalite 
ikinci planda kalır. Bu nedenle erkenci ürünlerde 
erkencilik önemlidir, yüksek kalite zorunlu değildir ve 
aranmaz. Mevsim ortasında ürün bollaşır ve kalite ön 
plana çıkar. Tüketici kaliteye prim verir. Mevsim 
sonuna doğru kalite yine ikinci plana düşer. Son 
turfanda ürünler bundan yararlanır ve yüksek fiyat 
bulur. 

 



   Pazar değeri ürünün derim şeklini de etkiler. Örneğin 
erkenci ürünlerde öncelikle erken olgunlaşan bireyler 
toplanır, yani seçmeli derim yapılır. Orta mevsim 
ürünlerde ise tümden derim tercih edilir. Çünkü derim 
daha ucuza gelir. 

   Yaş meyve ve sebzeler kolay bozulan dayanıksız 
ürünlerdir. Derimden sonra en kısa zamanda pazara 
verilmeli veya depolanacaksa depoya alınmalıdır. 
Ürünün pazarlama kanalım az kayıpla geçmesi ve 
depoda yeterince dayanması, derim esnasındaki 
fizyolojik durumuna bağlıdır. Bu nedenle derim 
zamanı, verim, kalite ve derim sonrası dayanıklılık için 
önemlidir. 

 



Hasat Zamanı 

Erken Hasadın Sakıncaları; 

• Hızlı gelişme dönemindedirler. Yeterli irilik, şekil ve 
ağırlığa ulaşmamışlardır. Bu nedenle meyveler küçük ve 
verim düşük olur 

•Karbonhidrat ve şeker birikimi, asit ve burukluk kaybı, 
aroma madde oluşumu geri kalır 

•Zemin renginin yeşilden sarıya dönüşmesi ve kırmızı renk 
oluşumu yeterince olmaz 

•Kütikula ve lentisel gelişimi yeterli olmadığından hızlı su 
kaybı olur 

•Kabuk yanıklığı, acı benek gibi bazı fizyolojik bozukluklar 
görülür 

•Meyvenin dala tutunması güçlü olduğundan mekanik 
zararlanma meydana gelir 



Geç Hasadın Sakıncaları;  

 

• Geç toplanan meyvelerin olgunluğu ilerlemiş olduğundan 
hasat sonrasında dayanma güçleri azalır. Yapı 
yumuşadığından kolay zararlanırlar 

• Meyvelerde asit kaybı fazlalaştığından tat ve lezzet 
bozulur 

• Yaşlanma, iç kararması gibi bazı fizyolojik bozukluklar 
meydana gelir 

• Hasat öncesi dökümler artar 

• Sebzelerde gelişme devam ettiğinden kartlaşma ve kalite 
düşmeleri meydana gelir 

• Bahçede bekletmek ürünün zararlanma riskini artırır 

 

 





    Hasat şekli, hasat ölçütlerinin kullanımını 

etkiler. Ağaç üzerindeki tüm meyveler bir 

defada toplanacaklarsa (Tümden hasat), 

bahçe veya bir örnek parseller için, tek bir 

ortalama hasat zamanı saptanır. Bu hasat 

zamanı, hasat süresinin ortasına gelecek 

şekilde derim başlanır ve bitirilir.  



    Hasat, ağaçlar birkaç defa elden geçirilerek 
tamamlanacaksa, işçilerin yeterince olgun 
meyveleri seçebilmeleri gerekir (Seçmeli hasat). 
Bu işte işçiye yardımcı olmak için; koparılacak, 
belirli olgunluk durumuna gelmiş meyvelerin, irilik 
ve şekil, renk ve parlaklık vb. gözle kolayca görülür 
özelliklerinin durumları ve değerleri tanımlanır, 
öğretilir. Kısaca, meyvenin olgunluk durumu, gözle 
görülür özelliklere bağlanır. Seçmeli hasatta hasat 
zamanı saptanmasında ilk koparılacak meyveler 
esas alınır. İşçilerin bu meyveleri iyi tanımaları 
sağlanır ve yeterince gelişmemiş olanların 
koparılması önlenir. 

 



Hasat Zamanının Saptanması 

    Uygun hasat zamanının saptanmasında incelenecek 
olan özellikle ürüne özgü fiziksel, kimyasal, fizyolojik 
değişimler ile meteorolojik verilere dayalı nitelikte olabilir. 
Seçilen ve kullanılan hasat ölçütlerinin uygulanması hızlı ve 
kolay olmalı, güvenilir değerler veren basit aletler 
kullanılmalı ve saptamanın bahçede yapılması tercih 
edilmelidir.  

    Hasat zamanın saptanmasında parselin çeşit, anaç, yaş, 
toprak tipi gibi özellikler bakımından birörnek olması 
gerekmektedir.  Bu özellikler bakımından farklılık gösteren 
parsellerden farklı örnekler alınmalıdır. Mekanik zararlanma 
ya da böcek zararı gibi nedenlerle erken olgunlaşan 
meyveler, çok küçük veya çok büyük meyveler örnek 
içerisine dahil edilmemelidir.  



Uygun Hasat Zamanın Belirlenmesinde 

Kullanılan Kriterler 

1. Kabuk alt (zemin) rengi 

2. Kabuk üst rengi 

3. Meyve eti sertliği 

4. Nişasta miktarı 

5. Meyve suyu miktarı 

6. Suda Çözünebilir Kuru Madde Miktarı 

(SÇKM) 

7. Titre edilebilir asit miktarı (TA) 

8. Olgunluk indeksi (SÇKM / TA) 

 

 



Uygun Hasat Zamanın Belirlenmesinde 

Kullanılan Kriterler 

9. İrilik ve şekil 

10. Meyvenin bitkiden ayrılma durumu 

11. Meyve etinin çekirdekten ayrılma durumu 

12. Tam çiçeklenmeden sonra geçen gün 
sayısı 

13. Aroma 

14. Solunum ve içsel etilen üretim hızı 



Kabuk zemin rengi -Kabuk üst rengi 

• Meyvelerde olgunlaşma ile birlikte zemin 

rengi yeşilden sarıya döner 

• Bu amaçla hazırlanmış renk kartları vardır 

     - örnekler ağacın güneş görmeyen 

kısımlarından alınır 

*** Yumuşak çekirdekli meyveler (elma, 

armut), şeftali, kayısı ve bazı erik 

çeşitlerinde yaygın kullanılır  



 

Golden Delicious 



Meyve Eti Sertliği 

• Meyve eti sertliği derim sonrası 

dayanımda oldukça etkilidir 

• Meyve eti sertliği ile olgunluk yakından 

ilişkilidir 

• Hücreler arası boşluklar gelişmesi, pektin 

ve hemiselülozların parçalanarak çeper 

direncinin azalması ile sertlik azalır 

*** Elma, armut, şeftali, kayısı ve erik   



 



Nişasta Miktarı 

• Elma, armut ve muzda nişasta  

miktarının azalması olgulukla ilgilidir 

• İyot çözeltisi ile belirlenir 

 



Meyve Suyu (Usare) Miktarı 

• Turunçgillerde kullanılan bir yöntemdir 

• Meyve örneğinden el presi yardımıyla 

çıkartılan suyun miktarının % olarak 

ifadesidir 

• Ticari olarak derimi yapılan limonlarda 

usare miktarının %30’dan fazla olması 

istenir  



Suda Çözünebilir Kuru Madde Miktarı 

• Meyve-sebzelerin bünyelerinde bulunan 
maddelerin büyük bir çoğunluğunu şekerler 
oluşturur 

• Bu şekerlerin miktarı zamanla artar. Bu artış 
özellikle turunçgiller ve üzümde çok belirgindir.  

• Ancak şeker miktarı iklim, toprak gibi 
faktörlerden etkilendiğinden tek başına 
kullanışlılığı azalmaktadır 

***Kiraz, erik, üzümlerde önemli bir olgunluk 
kriterdir. 



Titre Edilebilir Asit Miktarı  

• Ürünlerde olgunlaşma ile birlikte asit 

miktarında azalma meydana gelir, ekşi tat 

kaybolur 

• SÇKM’nin değişimini etkileyen faktörler 

asit miktarına da etkili olmaktadır 

• Tek başına derim olgunluğunu belirlemede 

kullanışlı değildir   

% TA=Harcanan NaOH x (100/Meyve su mik.) x F faktörü x Asit sabiti  



Olgunluk indeksi (SÇKM / TA) 

• Meyve bünyesinde bulunan SÇKM’nin 

Titre edilebilir asit miktarına oranıdır ve 

tadı belirler 

• Derim öncesi faktörlerin karşılıklı etkilerini, 

olgunlaşmada ters yönde değişen şeker 

ve asit oranı ile değişir 

*** Turunçgillerde, üzüm, domateste yaygın 

kullanılır 



İrilik ve Şekil 

• Özellikle limonlarda önemli bir derim 

kriteridir. Meyve belirli bir iriliğe geldiğinde 

derimi yapılır. Daha fazla irileşmesi depo 

ömrünü kısaltır. 

*** Muzlarda 
köşelerin 
giderek 
yuvarlaklaşmas
ı ve kaybolması 
derim 
zamanının 
belirlenmesinde 
yaygın kullanılır 

 

 



Meyvenin Bitkiden Ayrılma Durumu 

• Birçok meyve ve sebzede olgunlaşma 
döneminde bitki ile sap arasında bir ayrım 
tabakası oluşturarak bağlantıyı zayıflatır. 
Böylece olgunluk ilerledikçe meyvenin 
kopması kolaylaşır. 

***Kavunlarda sapın meyveden ayrılması en 
kullanışlı yöntemdir.  

*** Şeftali, kayısı, domates gibi türlerde de 
kullanılabilir 

 

 



 



Meyve Etinin Çekirdekten Ayrılma Durumu 

• Sert çekirdekli meyvelerde olgunlukla 

birlikte çekirdeklerin meyve eti ile olan 

bağlantısı zayıflar 

• Yarma çeşitlerde olgunlukla birlikte 

çekirdek etten tamamen ayrılır 

 



Tam Çiçekten Sonra Geçen Gün Sayısı 

• Bu süre meyvelerin gelişme süresini 

kapsar 

• Meyvelerin tam çiçekten derim zamanına 

kadar geçen süre oldukça sabittir. Yıllara 

ve bölgeye göre belirli sınırlar içerisinde 

değişir 

*** Özellikle elma ve armutlarda kullanışlı bir 

yöntemdir 



Aroma 

• Olgunlaşma ile birlilikte aroma bileşimi ve 

miktarında önemli gelişmeler olur 

• Aroma miktarı olgunlaşma ile birlikte artar. 

*** Pratikte kavunların deriminde kullanışlı 

bir yöntemdir 

Bunun dışında çok belirgin olamayan 

maddelerin belirlenmesinde özel aletler 

gerektirir.  



Solunum ve içsel etilen üretim hızı 

• Birçok meyve ve sebzede olgunlaşma 

solunum klimakteriğinin yükselişi ile aynı 

zamanda olmaktadır 

• Klimakterik özellik gösteren türlerde etilen 

üretimi de solunum gibi benzer şekilde 

olgunluk kriteri olarak değerlendirilebilir 

*** Bu yöntemler pratikte çok kullanışlı 

değildir ve özel aletler gerektirir 



 



Elma 

• Tam çiçeklenmeden sonra geçen gün 

sayısı (140-160 gün arası) 

• Zemin rengi ve SÇKM miktarı  

• Sertlik 

• Nişasta  



Armut 

• Sertlik (sert ve olgun toplanır pazara 

sunulacağında olgunlaştırılır) 

• SÇKM (%10) 

• Nişastanın kaybolması 

 

 



Şeftali- Nektarin 

 

 

• Zemin rengi en önemli 

derim kriterdir Beyaz etli 

çeşitlerde yeşil renk açılır 

ve ağarır, sarı etlilerde 

saman sarısına döner) 

• Meyve eti sertliği  

 

**Meyve iriliği 

**Çekirdekten ayrılma 



Kayısı 

 Kayısılarda hasat zamanı 

için öncelikle kabuk rengi ve 

et sertliği incelenir. Erken 

hasat için kabuk yüzeyinin 

3/4'ü saman sarısı ve et 

kesitinin 1/2' si sarıya 

dönmüş olmalıdır.  

 Hasat için ayrıca toplam 

suda çözünür kuru maddeler 

miktarı,  

 çekirdeğin etten ayrılması,  

 irilik 

 



Kiraz 

• Kabuk rengi ve SÇKM 

miktarı olgunluğun 

belirlenmesinde 

kullanılan en önemli 

kriterlerdir.  

• SÇKM miktarı %14-

16 arasında, rengin 

açık kırmızı olduğu 

dönemde toplanması 

tercih edilir 

 

 



Erik 

Kabuk rengi erikler için en 

çok  kullanılan hasat 

kriteridir. 

Suda çözünür kuru madde 

en az %17 olmalıdır. 

Çeşitlere ve değerlendirme 

amacına göre farklılık 

görülmektedir. Kurutmalık 

eriklerde SÇKM’nin %20 

olması istenir.  

 

 



Çilek 

 • Meyve henüz tam 

pembeleşmeden ya 

da meyve yüzeyinin 

¾’ü kızarmış geri 

kalan kısmı sarı 

renkteyken toplanır. 

*** Dondurma ve 

işlenecek olanlar tam 

olgunlukta toplanmalı 



Üzüm 

• En önemli derim kriteri SÇKM/ASİT oranıdır. Bu oran 
erkenci çeşitler için 20; orta mevsim çeşitleri için 25 ve 
geçci çeşitlerde 30-35 olmalıdır.  

• SÇKM de önemli bir derim kriteridir. Bu oran %12-18 
arasında değişir. %20’nin üzerinde mutlaka derim 
yapılmalıdır. 

• Tane yüzeyinde mum (pus tabakası) gelişmesi 
olgunlukla belirginleşir.  

• Değerlendirme şekli kesimde önemlidir. Jöleye işlenecek 
üzümler önce, sofralıklar sonra, üzüm suyu ve şaraba 
işlenecekler daha sonra, kurutacaklar en geç kesilir. 



Turunçgiller 

• Portakal ve 
mandarinlerde SÇKM / 
ASİT oranı sırasıyla 6 ve 
8 olmalıdır. Meyve suyu 
miktarı ise %33’den 
yukarıda olmalıdır. 

• Limonlarda irilik ve renk 
de önemlidir. Çap iriliği 4-
5 cm yi geçen bütün 
meyveler toplanır. Pazara 
çıkan meyveler sararmış 
ve meyve suyu miktarı 
%25’in üzerinde olmalıdır. 

 



Domates 

MG1       MG2      MG3        MG4        Br 

Derim için en kullanışlı yöntem meyve rengidir. Bununla birlikte meyve 

içerisinde jelleşmenin olması ve rengin değişmesi 



YEŞİL (meyve yüzeyinin tamamı yeşil) 

OLGUN YEŞİL (Meyve yüzeyinin %10’u pembe-kırmızı) 

DÖNÜM (Meyve yüzeyinin %10-30’u pembe-kırmızı) 

PEMBE (Meyve yüzeyinin %30-90’ı pembe-kırmızı renk) 

AÇIK KIRMIZI (Meyve yüzeyinin %60-90’ı açık kırmızı-kırmızı) 

KIRMIZI (Meyve yüzeyinin %90’ından fazlasıkırmızı) 



Kavun (Kantalop) 

• Sapta kopma bölgesinin 

meydana gelmesi 

• Yüzey renginin sarımsı 

bir renk alması 

• Meyve yüzeyinde ağların 

tam olarak belirmesi 

• Aroma 

• Çeşide özgü iriliğini alır 

ve ağırlaşır 

• Sap dibi yaprakçıkları 

kurur 

 



Karpuz 

• Meyve sapı ve 

yaprakçıkları kurur 

• Kabuk parlak bir renk 

alır 

• Meyve olgunlaştıkça 

kavunların aksine 

hafifler 

 



Hıyar 

• Sofralık hıyarlarda orta 

irilikte (yaklaşık 16-23 cm 

de toplanır) 

• Renk koyu yeşildir 

• Et gevrek ve çekirdekler 

sertleşmemiştir 

 

***Turşuluk hıyarlar daha 

küçük boylarda toplanır  

 



Havuç 

• Derim iriliğine bağlıdır 

• Erken dönemde 2 cm 

çap uygundur 

• Sofralık 

tüketileceklerde tam 

iriliğin 1/3-1/2’sini 

almış olmalıdır 

 



HASAT 

• Meyve ve sebzelerin derimi mutlaka çok dikkatli 

yapılmalıdır; ürün üzerinde bulunan yaralar 

** Görünümü bozar, 

** Su kaybını artırır 

** Etilen sentezi ve solunum hızını arttırır, 

dolayısıyla olgunlaşmayı hızlandırır 

** Çeşitli patojenlerin girişine olanak verir ve derim 

sonrası kayıpları arttırır. 

** Depolama ve pazarlama süresi kısalır 



Bahçe Ürünlerinin Derimi Sırasında 

Meydana Gelen Yaralanmalar  

• Çarpma ve Sıkışma 

• Sürtünme 

• Delinme ve çizilme 

• Yırtılma 



Hasat 

• Hasat zamanında hava yağışsız ve kuru 

olmalıdır 

• İşçi hasat için uygun bilgiye sahip 

olmalıdır. Ayrıca ürünü zararlandırmadan 

kaçınmalıdır. 

• Hangi ürünün nasıl hasat edileceği iyi 

bilinmelidir 

 



Hasadın Yapılışı 

 Hasat yapılacak bahçenin ürün miktarı doğru tahmin 
edilmeli, yeterli sayıda işçi,alet, ekipman hazırlanmalı 

 Hasat uygun alet ve düzenlerle yapılmalıdır. Toplama 
kapları bez astarlı, alttan açılarak kolay boşaltılabilecek 
şekilde olmalıdır. Derim makasları temiz, türe uygun ve 
pürüzsüz olmalıdır 

 İşçiler organize edilmeli, başlarında mutlaka tecrübeli biri 
olmalıdır 

 Hasada başlamadan yere düşmüş meyveler toplanır, 
bunlar ayrı değerlendirilir 

 Ağacın önce etek üzeri dalları, sonra etek dalları 
toplanır. En son üst kısımlar toplanır 

 Yazın hasada sabah erken saatlerde başlanır. 
Dayanaksız çabuk bozulan ürünlerde öğle saatlerinde 
ara verilir. Toplanan ürünler mutlaka gölgeye bırakılır  



Hasadın Yapılışı 

 Yağışlı havalarda hasat yapılmaz. Ayrıca bahçenin 
sulanması da hasat işleminden yeterince önce 
yapılmış olmalıdır. Hasat, hava açıldıktan bir gün 
sonra yeniden başlar. Sofralık üzümde bu süre üç 
gündür. Bu süre sonunda bulaşmalar ortaya çıkar ve 
daha sonra hastalanan bu taneler ayıklanır. 

 Seçmeli yapılan hasatta iki hasat arasında belirli bir 
süre geçmesi gerekmektedir. Bu süre sıcak 
havalarda gelişme hızlandığı için biraz daha kısa 
tutulur 

 Tümden yapılan hasat en kısa zamanda bitirilir. Bu 
özellikle depolanacak olan ürünlerde önemlidir.  



 



 



 


