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Tarımsal ürünler için hasat indisi anlamına gelen 
olgunluk indisleri belirli bir ürünün olgunluğunun 
tespiti için kullanılan ölçüm veya ölçümlerdir.

Olgunluk İndisleri

Olgunluk İndislerine Örnekler

Tam çiçeklenme veya meyve tutumundan

sonra geçen gün sayısı  

Dış ve iç meyve rengi

Dış görünüm

Tekstür ve meyve eti sertliği (N)

Meyvenin şekli

Nişasta içeriği

Suda çözülebilir kuru madde 

Titrasyon edilebilir asitlik (%)

SÇKM/TEA oranı

Yağ içeriği

Kuru madde (%)

Absisyon tabakası oluşumu

Tipik lezzet, tat vb.
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Belirli bir gelişme safhasına ulaşan, gelişimini 
tamamlayan, kısaca öngörülen olgunluk aşamasına 
gelmiş meyvelerin toplanmasına hasat denir. 
Hasat, ürünün raf ömrünün yanı sıra kalitesini de 
belirleyen ve meyvede büyük kayıpları önleyen 
önemli işlemlerden biridir. 
İyi hasadın amacı, ürün verimini en üst düzeye 
çıkarmak ve herhangi bir ürün kaybını ve kalite 
bozulmasını en aza indirgemektir.

İYİ HASAT TEKNİKLERİ

İyi hasatın amacı, ürün verimini en üst düzeye 
çıkarmak ve herhangi bir ürün kaybını ve kalite 
bozulmasını en aza indirgemektir. 

Uygun Hasat Neden Önemli?

Proje Avrupa Birl iği  Erasmus+ Stratejik 
Ortaklıklar Programı kapsamında, Gıda ve Yem 
Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından, 
dört ülkeden yedi proje ortağı işbirliğinde 
yürütülmektedir. 

POSTHARVEST Proje Çiftçilerin kullandıkları yöntemlerden bağımsız 
olarak, uzmanlar tarafından bazı kılavuzlar 
oluşturulmalı ve hasat dönemi boyunca kayıpların 
azaltılarak ürün kalitesinin arttırılması amacıyla bu 
kurallara uyulmalıdır.

Hasat genellikle sabahın erken saatleri gibi 
günün en serin zamanında tamamlanmalı ve 
mahsul arazinin gölge bir yerinde tutulmalı

Hasat edilen ürünler nazikçe tutulmalı ve hasat 
edilmeli 

Depolama için ayrılan ürünler mümkün 
olabildiğince yüzey çatlakları, ezikler, benekler, 
çürükler ve diğer bozulmalardan arındırılmış 
olmalı 

Ezikler ve diğer mekanik hasarlar sadece 
görüntüyü olumsuz etkilemekle kalmaz aynı 
zamanda çürümeye neden olan organizmaların 
da çoğalmasını tetikler. 

Temel Hasat Prensipleri
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Hasat ve taşımanın neden olduğu mekanik 
zararlara bağlı olarak metabolizmanın hızlanması 
ile mikro-organizmaların girişi ve çoğalması 
kolaylaşır, ayrıca şeker ve askorbik asit kayıpları 
nedeniyle mikroorganizma aktivitesi artar. Hasat 
sonrası taze ürün ömrüne olumsuz etki eden ve gıda 
kayıplarına neden bu kusurlardan bazıları aşağıda 
sıralanmaktadır:

Hasat ve Taşıma Kaynaklı Zararlar

•    Yumuşama, Ezilme, Çürüme

   Güneş yanıkları• 

   Filizlenme• 

   Soğuk zararı• 

   Böceklerin zararları• 

   Yüzeysel kabuk yanıklığı• 

   Kesikler, sıyrıklar ve çatlaklar • 

Olgunluk

Meyve ve sebzelerin olgunluğu pazarlanabilir bir 
mal olarak ürün gelişiminin bir göstergesidir. Hasat 
için doğru olgunluk evresinin seçilmesi, depolama 
ömrü, kalite ve tüketici kabulü açısından önemli bir 
noktadır.
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