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İklim  

Sıcaklık 
 Bitkilerin temel fizyolojik olayları 

üzerine en etkili iklim faktörü sıcaklıktır.  
Optimum sıcaklık 
 Bahçe bitkilerinin değişik gelişme 

devrelerinde en yüksek fotosentez 
oranını sağlandığı, buna karşılık 
respirasyon yoluyla enerji kaybının en az 
olduğu sıcaklıktır.   
 



Sıcaklık Toplamı 

 Herhangi bir bitkinin bir gelişme evresini 
tamamlaması için belli bir sıcaklık toplamına 
ihtiyaç vardır. 

 Bu ihtiyaç minimum gelişme sıcaklığı 
üzerindeki günlük sıcaklık derecelerinin 
toplanması ile elde edilir 

 Sıcaklık toplamı ile herhangi bir ekolojide 
hangi tür veya çeşitlerin başarılı bir şekilde 
yetiştirilebileceğine karar verilir. 



Düşük sıcaklığın etkileri 

1. Yararlı etkiler 

 Ilıman iklim kuşağında yetiştirilen çok 
yıllık bahçe bitkilerinin, ilkbaharda 
normal gelişmelerine başlayabilmeleri 
için belirli bir derecenin altında belirli 
bir süre soğutulma ihtiyacı duyarlar. 

 Bu ihtiyaca soğuklama ihtiyacı denir.    



  

 Düşük sıcaklık, bazı kışlık sebze 
türlerinde vegetatif devreden 
generatif devreye geçişi 
hızlandırmaktadır. 

  

 Bitkilerin generatif faza geçmek için 
düşük sıcaklık istemeleri olayına 
vernalizasyon denir. 



  
 

2. Zararlı Etkiler 
 

 Bitkilerde soğuk zararı, sıcaklığın minimum gelişme 
derecesinin altına düşmesi ile başlar 
 

 Çiçeklenme dönemindeki düşük sıcaklıklar meyve ve 
sebzelerde meyve tutumunda sorunlara yol açar. 

 Döllenmede olumsuzluklar, küçük meyve oluşumu verim 
ve kalitede düşüklük görülebilir ve meyvede rengin 
yeterince oluşmaması görülebilir 

 
 
 



  

 Bahçe bitkilerinde zarara yol açan düşük 
sıcaklıklar, üç ayrı dönemde ele alınmaktadır 

 

Kış soğukları 

 Kış soğukları, ılıman iklim kuşağında daha çok 
meyvecilik, bağcılık, kışlık ve örtüaltı sebze 
yetiştiriciliği açısından önem taşımaktadır. 

 Kış süresince dinlenme halinde bulunan meyve 
ağaçları ve omcalar, sıcaklıkların ekstrem 
derecede düştüğü durumlarda zarar görürler.  

 

 



  

Sonbahar erken donları 

 Ülkemizde özellikle İç ve Doğu Anadolu 
bölgelerinin 1500m’ye kadar yüksekliğe sahip 
olan kesimlerinde zaman zaman meyve ve sebze 
bahçeleri ile bağlarda henüz tam olgunlaşmamış 
sürgünlere ve ürüne zarar verir. 

 Bu yörelerde ilkbaharda geç çiçek açan, 
ürünlerini olgunlaştırmak için daha düşük 
sıcaklık toplamına ihtiyaç duyan tür ve çeşitler 
yetiştirilir.  



  

İlkbahar geç donları 

 Herhangi bir ekolojide, erken ilkbahar 
döneminde meyvelerde çiçeklenmenin, 
asmalarda sürmenin başlamasından sonra, hava 
sıcaklığı 0°C’ ye yada altına düşerse zarar 
oluşur. 

 

 Özellikle erken çiçek açan badem, kayısı, erik 
gibi türlerde zarar oluşturur.   



Yüksek Sıcaklığın Etkileri 

  Optimum üzerindeki yüksek sıcaklıklar, 
sıcaklığın derecesine, süresine, bitkinin 
gelişme dönemine bağlı olarak zararlı etkide 
bulunur. 

 Yüksek sıcaklıklar bitkide fotosentez ve 
solunum arasındaki dengenin bozulmasına 
yol açar. 

 Meyve tutumu ve meyve irileşmesini 
olumsuz yönde etkiler. 

 Yaprağı tüketilen türlerde yaprakların 
sararmasına ve pörsümesine neden olur. 

 Verim ve kaliteyi düşürür. 
 



Işık 

 Bitkiler, fotosentez, respirasyon, asimilasyon 
ve transpirasyon gibi temel fizyolojik olayları 
yönlendiren enzim ve hormonlar ile başta 
klorofil olmak üzere antosiyan gibi renk 
pigmentlerinin oluşumu için ışığa gereksinim 
duyarlar. 

 

 Işık kaynağı olarak güneş ışınlarından 
yararlanılır, güneş ışınlarının gözle görülebilen 
orta dalga boylu ışınları fotosentez olayını 
yönlendirir. 

 



  

 Işığın dalga boyunun yanı sıra, ışık 
yoğunluğu ve süresinin de önemi vardır. 

 Işık yoğunluğunun bitkinin isteğinden fazla 
olması, sıcaklıkla bağlantılı olarak sürgün 
boylarının kısalmasına, tek yıllık bitkilerde 
bodurlaşmaya, çiçek tomurcuğu oluşumunun 
engellenmesine, yapraklarda sertleşmeye 
ve tüylenmeye neden olabildiği gibi 
meyvelerde ve yaprağı tüketilen türlerde 
de rengin açılmasına ve kalitenin düşmesine 
yol açar.  



  

 Işık yoğunluğunun azalması durumunda, sürgün 
boyunda uzama, cılızlaşma ve gevrekleşme 
görülür. 

 Bahçe Bitkileri, ışıklanma süresine de  tepki 
gösterirler. Fotoperyodizm denilen bu durumda, 
ışıklanma süresinin azlığı veya fazlalığı nedeniyle, 
gelişme yönünden sorunlar ortaya çıkar. Bahçe 
bitkilerinin büyük bir çoğunluğu günde 10-12 saat 
gün uzunluğu ister. 

 Gün uzunluğuna tepki yönünden bitkiler uzun gün, 
kısa gün ve nötr gün bitkileri olarak 
gruplandırılır. 



Nem  

Hava oransal nemi 
 Yetiştiricilik yapılan yerin hava oransal neminin %60-

70 arasında olması istenir. Seralarda yetiştirilen 
sebze türleri için ise daha yüksek nem oranı istenir. 

 Hava oransal neminin yüksek olduğu durumlarda meyve 
kabukları daha incedir, meyve sulu ve gevrek bir yapıya 
sahiptir. 

 Ayrıca aşırı nem külleme, mildiyö, gri küf, kara leke, 
monilya, dip çürüklüğü gibi hastalıklara yol açar. 

 Nemin azalması durumunda sıcaklığın artışına paralel 
olarak terleme ile kaybolan su artacağından büyüme ve 
gelişmede azalmanın yanı sıra, topraktan suyun 
karşılanamaması durumunda bitkide pörsüme ve solma 
görülür.   
 



  

Toprak nemi 

 Topraktaki nem azlığı çimlenmenin 
azalmasına, kök gelişiminin sınırlanmasına, 
bitkilerin kökleri aracılığı ile topraktan 
besin maddeleri almasını engelleyerek 
verim ve kalite kaybına sebep olur. 

 Topraktaki nem fazlalığı, toprak boşluğunu 
doldurarak toprağın havasız kalmasına 
sebep olur; ayrıca fazla nem, toprak kökenli 
patojenlerin gelişmesini hızlandırır    



Rüzgar  

 2-5 m/s hızla esen rüzgarlar solunum ve 
terlemeyi arttırarak fotosentezinde artmasını 
sağlar. 

 Hafif esen rüzgarlar, büyük çoğunluğu yabancı 
tozlanan bahçe bitkilerinde tozlanmayı dolayısı 
ile meyve tutumunu arttırıcı yönde etki ederler. 

 Hızı 10 m/s ‘den fazla olan kuru ve soğuk 
rüzgarlar, bitkilerde mekanik ve fizyolojik 
zararlara neden olur. 

 Hızlı esen rüzgarlar terlemeleri arttırarak 
bitki-su dengesini bozar ve dallarda ve 
yapraklarda kavrulmalar olur.  



Yer  

 Coğrafi bir bölge içinde bağ-bahçe 
kurmak amacıyla seçilen bir alanı ifade 
etmektedir. 

 Bahçe bitkileri yetiştiriciliği yapılacak 
bir yerin özellikleri; o yerin 
topoğrafyası (alanı ve yüksekliği) 
derinliğini ve buna benzer özellikleri 
ile toprak yapısını belirtir.   



 Yer seçimi yapılırken bazı faktörler göz 
önünde bulundurulmalıdır; 

    1. Yetiştirilmesi düşünülen bitki türü, 

   2. Toprağın erozyon durumu ve tipi, 

   3. Hava akımı, 

   4. Yöney 

 



1.Yetiştirilmesi Düşünülen Bitki Türü 

 Her ekolojinin kendine özgü bitki 
türleri vardır. 

 Sebzeler genellikle düz yerlerde, 
zorunlu olduğu durumlarda da hafif 
meyilli(%1-2) yerlerde yetiştirilebilir. 

 Meyve ağaçları ve asmalar, meyilli 
yerlerde daha başarılı olarak 
yetiştirilebilmektedir.  



2. Toprağın erozyon durumu ve tipi 

 Toprak erozyonu tarımda toprak 
verimliliğinin kaybolmasına etki 
etmektedir. 

 

 Toprak erozyonu, su veya rüzgar 
nedeni ile oluşmaktadır. 

   



3. Hava Akımı  

 Havanın, yüksek kısımlardan daha alçak kısımlara akmasıdır. 
 Hava hareket halinde olduğunda don olasılığı oldukça düşük 

olur. 
 Ekonomik anlamda yetiştiricilik için bahçede yeteri 

derecede hava akımı olmalıdır. 
 Geceleri radrasyon sonucu oluşan soğuk havanın özellikle 

meyvelerde çiçeklenme, bağlarda sürme döneminde 
bahçeden uzaklaştırılması gerekir. 

 Meyilli arazilerde hava akımı olması nedeni ile bahçeler 
meyilli arazilere kurulur. 

 Ağaçlık ve ormanlık alanlar soğuk havanın biriktiği yerlerdir 
ve bu yerlere yakın bahçelerin kurulması don zararı riskini 
arttırır.  



4. Yöney 

 Eğimin yönünü belirtir. 
 Genellikle güney ve doğu yöneyleri daha erken 
ısındığından erken sürme ve çiçeklenme ile ürünün 
erken olgunlaşmasını sağlar. 
 Güney yöneyinde ilkbahar donlarından      
zararlanma olasılığı yüksektir ve arazinin hava 
drenajı bu zararın düzeyini belirler. 
 Kuzey yöney çiçeklenmeyi geciktirir ve dolayısı 
ile bu yöneyde geç ilkbahar donlarından 
zararlanma olasılığı daha azdır. 



Toprak  

 Bitkiye mekanik olarak destek olmanın 
yanı sıra, bitkiye su ve besin maddeleri 
de sağlar. 

 Toprak mineraller, organik madde ve canlı 
organizmaların kompleks bir biyofiziksel 
karışımı olup, içinde değişen oranlarda 
hava ve su bulundurmaktadır. 



Toprak Tipleri 

 Topraklar, parçacıklarının iriliklerine, 
farklı irilikteki parçacıkların oranına, 
organik ve inorganik madde miktarına 
göre sınıflandırılır. 

 Mineral ve organik olmak üzere iki temel 
toprak tipi vardır.  



A. Mineral Topraklar 

 

 Mineral maddelerden meydana gelen ve 
bünyesinde %10’ dan daha az oranda 
organik madde içeren topraklardır. 

  Mineral topraklar, bünyelerinde 
bulundurdukları taş, çakıl, kum, mil ve kil 
gibi farklı büyüklükteki parçacıkların 
oranlarına göre 4 grupta toplanır. 



1. Taşlı ve Çakıllı Topraklar 

 %80 oranında taş ve çakıl, %20 oranında 
ince toprak içerir. 

 Su tutma kapasiteleri düşüktür. 

 Bitkiye destek olur ve drenajı 
hızlandırırlar.  

 Besin maddeleri açısından fakirdirler. 

 



2. Kumlu topraklar 

 % 80-95 oranında kum, % 5-20 mil ve kil 
ve % 0.1-1.0 organik madde içerirler. 

 Kaba yapılı, su tutma kapasitesi düşük, 
nispeten verimsiz ve çok asitli 
topraklardır. 

 Bu topraklarda bazı bitki besin maddeleri 
özellikle Ca, Mg noksanlıkları 
görülmektedir.  



3. Tınlı topraklar 

 Tınlı topraklar bünyelerinde bulunan kum, 
mil, kil ve organik madde miktarına göre 
adlandırılır (kumlu-tın, killi-tın). 

 Fazla miktardaki mil ve kil drenaj ve 
havalandırmayı azaltmakta, buna karşın 
su tutma kapasitesini artırmaktadır. 

 Tınlı topraklar Bahçe Bitkileri 
yetiştiriciliği açısından en önemli 
topraklardır.   



4. Killi topraklar 

 %50’ den fazla kil içeren topraklardır. 
 Zayıf havalanma ve yüksek ısı tutma 

özelliği nedeni ile soğuk, yavaş kuruyan ve 
geç tava gelen topraklardır. 

 Bu tür topraklarda yağmur veya sulama 
sonucu kaymak tabakası oluşur. 

 Bu olumsuz özelliklere rağmen, kil kolloidal 
bir materyal olarak gerekli besin 
maddelerini tutmaları, serbest bırakmaları 
ve iyi bir toprak yapısı sağlamaları nedeni 
ile birçok toprak karışım tipinde arzu 
edilir. 



B. Organik Topraklar 

 %20-80 oranında organik madde içerirler. 
 Organik topraklar kısmen veya tamamen parçalanmış 

bitki artıklarından meydana gelirler. 
 Daha çok bataklıklarda, sığ su birikintilerinde ve nehir 

yataklarında rastlanır. 
 Oluşmaları uzun zaman alır. 
 Bu toprakların su tutma kapasiteleri yüksek, 

havalanmaları iyi, azot yönünden zengindirler. 
 Bu topraklar doğrudan kullanım yerine, diğer toprakların 

yapılarını iyileştirmek için kullanılır. 



Turba(peat) 

 Organik madde kapsamı %50’ nin 
üzerinde, hatta bazen %95’ e kadar 
yükselir. 

 Oldukça fazla su tutma kapasitesine 
sahiptir. 

 İyi havalanan ve azot bakımından 
zengin topraklardır.  



Tam parçalanmış organik topraklar(muck) 

 %20-50 arasında organik madde 
ihtiva eden topraklar turbaya göre 
daha fazla mineral toprak içerirler. 

 Su tutma kapasitesi daha az ve 
havalanması daha sınırlıdır. 

 Bu topraklar organik ve inorganik 
toprakların avantajlarını ihtiva 
etmişlerdir. 



Toprak Derinliği 

 Bahçe bitkilerinin özellikle çok yıllık 
olanların kökleri; türe, iklim ve toprak 
yapısına göre 1-5 m derinlikteki toprak 
tabakası içinde geliştiklerinden toprak 
derinliği dikkat edilmesi gereken bir 
faktördür. 

 Bu nedenle, toprağın geçirimsiz 
tabakalarının veya taban suyu düzeyinin kök 
bölgesinden aşağıda olması istenir. 

 Sebzelerde ise kök derinliği daha yüzlek 
olduğundan (45-120cm) daha az derinlikteki 
topraklar tercih edilebilir.  



 Toprağın geçirimsiz tabakaya kadar 
olan kısmı taban toprağı olarak 
adlandırılır.  

 Pullukla sürekli aynı derinlikte toprak 
işleme sonucu oluşan ve ‘pulluk tabanı’ 
olarak adlandırılan bu sert tabakanın 
3-4 yılda bir ‘dipkazan’ tipi aletlerle 
kırılması gerekir. 



Toprak Taban Suyu 

 Köklerin normal fonksiyonu için su kadar O2 
‘in sağlanması da gereklidir. 

 Topraktaki gözeneklerin aşırı su ile dolması 
durumunda, boşluklardaki O2’in azalıp CO2 
oranının artması, kök gelişimini ve bitki 
gelişimini yavaşlatır. 

 Toprağın çok yıllık bitkilerde 2m, sebze 
türlerinde 0.5-1m derinlikteki taban 
suyunun durumu kontrol edilmeli ve 
gerektiğinde bu suyun drenejla 
uzaklaştırılmasına çalışılmalıdır. 



Toprak Reaksiyonu ve Tuzluluk 

 Toprak reaksiyonu, (pH) toprakta serbest 
halde bulunan H iyonu konsantrasyonunu 
ifade eder. 

 Toprağın pH’sı, bitki besin elementlerinin 
hareketine, toprakta birikimine ya da 
yarayışsız hale geçmesine neden olarak 
köklerle alınmalarını engeller veya toksik etki 
yaparak(pH=4’den aşağı veya 9’dan yukarı) 
büyüme ve gelişmeyi aksatırlar. 



 Bitkilerin büyük çoğunluğu 5.5-7.2 pH 
derecelerinde, yani nötre yakın topraklarda 
daha iyi gelişme gösterirler.  

 Asit karakterli topraklarda pH’yı artırmak 
için zaman zaman kireçleme yapılır. 

 Bazik topraklarda pH’yı düşürmek için 
mineral gübreleme sırasında asit karakterli 
gübreler(azot kaynağı olarak amonyum 
sülfat ve üre) kullanılmalıdır.  



 Toprak tuzluluğunun da bitki gelişimi 
üzerinde önemli etkileri vardır. 

 Toprak tuzluluğu, toprakta bulunan 
sodyum, klor, sülfat ve karbonat 
iyonlarından kaynaklanır. 

 Toprak tuzluluğu, aşırı gübrelemeler, 
tuz oranı yüksek sulama suları, kurak 
bölgelerde hızlı buharlaşma ile kötü 
drenaj gibi nedenlerle ortaya çıkar. 



Toprak Yorgunluğu 

 Toprak yorgunluğu, aynı toprakta arka 
arkaya yetiştirilen bazı kültür 
bitkilerinin gelişmelerindeki yavaşlama 
veya değişik nedenlerle toprak 
verimliliğinin azalması olarak 
tanımlanmaktadır. 

 Toprak yorgunluğu, daha çok uzun yıllar 
aynı toprak üzerinde yetişen çok yıllık 
bahçe bitkilerinde görülmektedir.  



 Araştırıcılar genel olarak toprak 
yorgunluğu konusunda üç teori 
geliştirmişlerdir 

Fakirleşme teorisi 
 Bu teoriye göre uzun yıllar aynı toprakta 

aynı bitkilerin yetiştirilmesi ile bu bitkiler 
topraktan hep aynı tip besin maddesi 
almaktadır. 

 Bu nedenden dolayı topraktaki besin 
elementleri dengesinde bozulmalar olmakta 
ve verim düşüklüğüne neden olmaktadır. 



Toksin teorisi 

 Bu teoriye göre, toprakta yaşayan 
bitkiler tarafından verilen veya 
toprakta kalan bitki artıklarının 
mikroorganizmalar aracılığı ile 
parçalanması sonucu oluşan toksik 
maddeler toprakta birikmekte, bu da 
yorgunluğa neden olmaktadır. 



     

Mikroorganizma Teorisi 
 Aynı yerde uzun yıllar aynı bitkinin 

yetiştirilmesi ile bir kısım 
mikroorganizmaların gelişmesi 
uyarılmakta ve bir kısmının ise 
engellenmektedir. 

 Bunun sonucunda toprağın biyolojik 
dengesi bozulmakta, bu da toprak 
yorgunluğuna neden olmaktadır. 



Kaynak olarak “Genel Bahçe Bitkileri” 
kitabından faydalanılmıştır. 

 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma 

ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:5 



 Bu sunum www.bahcebitkileri.org 
sitesine yüklenmiştir.  

 

 

http://www.bahcebitkileri.org/

