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Bahçe Bitkilerinde Dinlenme 

• Dinlenme, içsel faktörler, çevre 
koşullarının elverişsizliği ve bazen de 
organların birbiri üzerindeki baskısı 
nedeniyle, bitkilerin veya bazı organların 
geçici bir süre gelişmeden alıkonması 
olayıdır. 

• Birkaç tropik tür dışında, bütün bitkilerde 
veya bitki kısımlarında büyümenin geçici 
olarak durduğu dönemler bulunmaktadır. 



• Tomurcuk ve tohumlardaki dinlenme 
koşullarının başlangıcı, genellikle 
bitkilerde yaşlanma ile ilgilidir. 

• Böylece birçok odunsu bitkide 
dinlenme, yaprakların yaşlandığı ve 
döküldüğü zaman meydana 
gelmektedir. 

• Tek yıllık bitkilerde ise ana bitki 
yaşlılık dönemine girdiğinde tohum 
dinlenmeye girmektedir.  

• Aynı durum yumru ve soğanlar için 
de geçerlidir. 



Ana bitki yaşlılık dönemine 
girince yumrular dinlenmeye 

geçer 



Tomurcuklarda Dinlenme 

   A) Gerçek (içsel) dinlenme (True dormancy):  

• İçsel fizyolojik engeller nedeniyle 
tomurcukların dinlenmede olmasıdır. 

• Bu fizyolojik engeller sonucu, çevre koşulları 
büyüme için ideal olsa bile büyüme 
engellenmektedir. 

• Bazı tohumlarda da bu tür dinlenmeler vardır. 

• Bitkinin kök gibi diğer kısımları bu tür bir 
dinlenmeye girmezler 

 



Tomurcuklarda Dinlenme 

   B) Zorunlu dinleme (Post-dormancy): 

• Büyüme için uygun olmayan dış koşullar (sıcaklık, 
gün uzunluğu ve su gibi) nedeniyle tomurcukların 
dinlenmede olmasıdır. 

• Sonbaharda sıcaklıkların bitkide büyümenin 
temel olaylarını devam ettiremeyecek seviyeye 
düşmesiyle bitkiler dinlenmeye girmektedirler. 

• Bu nedenle yaprağını döken türler yaprağını 
dökerler. 

 



• Otsu tek yıllıklar ise toprak 
üzerinde ölürler. 

• Bazı tropik bitkiler ise düşük 
sıcaklıktan daha çok kuraklık 
nedeniyle dinlenmeye 
girmektedirler. Elverişsiz 
koşullar ortadan kalktığında 
dinlenme sona ermektedir. 



Tropik bir meyve olan 
mango kuraklık 

nedeniyle dinlenme 
haline girer 



Tomurcuklarda Dinlenme 

  C) Nisbi dinlenme (pre-dormancy): 
• Başka bir bitki organının engelleyici etkisi 

nedeniyle, tomurcuklarda büyümenin 
engellenmesidir. 

• Örnek olarak tepe tomurcuğunun etkisi 
nedeniyle yan tomurcukların dinlenmede 
kalması verilebilir. 

• Budama, yaprak dökümü, sulama veya azotlu 
gübreleme gibi bazı uyarıcı uygulamalarla yan 
tomurcuklar büyümeye zorlanabilir. 



• Büyüme döneminde olan bitkiler 
uygun olmayan çevre koşullarına 
dayanıksızdırlar. 

• Soğuk kış ayları süresince yaşamaya 
devam edebilmeleri için dinlenmeye 
girmeleri gereklidir. 

• Sonbaharda sıcaklığın düşmesi, 
bitkiyi dinlenme dönemine 
hazırlamaktadır. 

• Bitkiler bu dönemde büyümelerini 
durdurup yapraklarını dökerler ve 
böylece dinlenmeye girerler. 



Tomurcuklarda Dinlenme 

• Dinlenmenin sona ermesi ya da 
kesilmesi (tomurcukların tekrar 
büyüme yeteneğini kazanmaları) 
için, türlere ve çeşitlere göre 
değişen sürelerde soğuklama 
gerekmektedir. 

• Dinlenmenin sona ermesi için 
etkili soğuklama sıcaklığı 0oC ile 
7oC arasındadır; bazı türlerde 
bu sıcaklık 10 oC ye kadar 
yükselebilmektedir. 



• Değişik ekolojilere adapte olmuş meyve 
ağaçlarının soğuklama istekleri farklıdır. 

• Örneğin, sıcak kışlara adapte olmuş türler, 
doğal olarak daha kısa bir soğuklamaya 
ihtiyaç duymaktadırlar. 

• Dinlenmenin kesilmesi için gerekli olan 
soğuklama süresi asma, badem, ayva, çilek, 
incir ve bazı şeftali çeşitlerinde düşük 
(100-400 saat) olduğu halde, çok yıllık 
bahçe bitkilerinde 100-2700 saat 
arasındadır. 

• Ancak meyve türlerinin çoğunda 400-1500 
saat arasında değişmektedir. 



Tomurcuklarda Dinlenme 

• Şeftali, kiraz, elma gibi birçok türün çiçek 
tomurcukları ve vegetatif tomurcuklarından daha kısa 
süre soğuklama istemektedirler. 

• Soğuk periyodun kısa süreli olduğu sıcak bölgelerde 
soğuklama ihtiyacı fazla olan çeşitler ya çok az 
yapraklanır ya da hiç yapraklanmazlar. 

• Sert çekirdekli meyve türlerinde soğuklama ihtiyacı 
karşılanmadığında tomurcuk silkmesi olurken, yumuşak 
çekirdekli meyve türlerinde düzensiz çiçeklenme 
sonucu çiçeklenme dönemi uzayarak döllenme 
noksanlığından verim azalmaktadır. 

 



Tohumlarda Dinlenme 

• Yaşama yeteneğinde olan, ancak uygun 
çevre koşullarında bile çimlenmeyen 
tohum dinlenme halindedir. 

 



  A) Fiziksel dinlenme: 
• Bazı bitkilerde su ve oksijen 

geçmesine engel olan sert ve 
geçirimsiz tohum kabuklarından 
kaynaklanan dinlenmedir. 

• Böyle geçirimsiz bir kabuğa 
sahip olan tohumlar, çimlenmenin 
düzenli ve gecikme olmadan 
meydana gelebilmesi için yapay 
olarak aşındırılmalıdır. 

• Örneğin, sert çekirdekli meyve 
türleri. 



Tohumlarında 
yapay olarak 
aşındırılması 
yapılan sert 

çekirdekli meyve 
türlerinden 

bazıları 



   B) Fizyolojik dinlenme: 

• Genellikle tohumdaki engelleyici ve uyarıcıların 
karşılıklı etkileri sonucu ortaya çıkmaktadır. 

• Tohumdaki çimlenmeyici engelleyici maddeler, 
meyve etinde, tohum kabuğunda ve hatta 
tohumun endosperminde bulunabilmektedir. 

• Bir çok ılıman iklim meyve türünün tohumları 
olgun olmalarına rağmen, nemli koşullar altında 
belirli bir süre soğuklatılmadan 
çimlenememektedir. 



• Tohumun dinlenmeden çıkabilmesi 
için türlere göre değişen 
sürelerde “soğukta nemli katlama” 
gereklidir. 

• Soğuklama sıcaklığı 4-10oC 
arasında ve genelde sert dış 
kabuğun tohumdan ayrılması 
soğuklama süresini azaltmaktadır. 

 



• Fizyolojik dinlenme aynı zamanda 
olgunlaşmamış bir embriyo gibi 
içsel bir nedenle de ortaya 
çıkabilmektedir. 

• Bazı tohumlarda meyve 
olgunlaştığı halde, embriyo 
yalnızca farklılaşmış birkaç 
hücreden ibaret olmakta ve bu 
da dinlenmeye neden 
olabilmektedir. 



• Genellikle sebze türlerinin çoğunun tohumlarında 
çimlenme, fiziksel veya fizyolojik dinlenme ile 
kısıtlanmaktadır. 

• Meyve ağaçlarının tohumlarındaki dinlenme, 
türlerin tomurcuklarındaki dinlenmeye 
benzemektedir. 

• Genellikle soğuklama isteği az olan bir türün 
tohumlarında da soğuklama isteği az olmaktadır. 

• Uzun süreli soğuklama isteği olan tohumlarda, 
Giberellik Asit uygulamaları ile çimlenme 
arttırılabilir. 



Çiçeklenme ve Meyve Tutumu 

• Uygun koşullar altında gelişen bir bitkinin ilk 
çiçek taslaklarının görüldüğü zamana kadar geçen 
dönemi gençlik olarak isimlendirilir. 

• Tohum çimlenmesinden ilk çiçek taslaklarının 
görüldüğü zamana kadar geçen dönem bitkinin 
vegetatif safhasıdır.  

• Bitki vegetatif dönem süresince çiçek 
oluşturamaz. 

• Gençlik dönemini, çiçeklenmenin başladığı, fakat 
tam kapasiteye ulaşmadığı bir geçiş dönemi izler. 



Çiçek Oluşumu ve Gelişimi 

• Çiçeklenmede ilk olay, sürgün taslaklarının 
çiçek taslaklarına dönüşümüdür. 

• Birçok bitkide yapılan uygulamalar ile 
vegetatif durumdan generatif duruma 
dönüşüm gerçekleştirilmiştir. 

• Ancak bu gelişme tersine çevrilememektedir. 

• Çevre koşulları değiştirilse bile, çiçeğin, tam 
çiçeklenmeye kadar değişimi devam 
etmektedir. 



• Çiçeklenme başlangıcı için hem 
karbonhidratların hem de ışık alabilen 
sağlıklı yaprakların varlığı gereklidir. 

• Çiçeklenmeye geçiş için yapraklarda 
sentezlenen ve tomurcuklara taşınan 
bazı hormonlar etkilidir. 

 

 

Çiçek Oluşumu ve Gelişimi 



Çiçek Oluşumu ve Gelişimi 

• Fotoperiyodizmin (gün uzunluğu) keşfi, özellikle 
çiçek oluşumunun hormonal kontrolünü açık bir 
şekilde ortaya koyması bakımından önem 
taşımaktadır. 

• Olgun ya da yeni gelişmiş bir yaprak, gün 
uzunluğundaki değişimlerin doğal algılayıcısıdır. 

• Bazı araştırıcılar yaprakların fotoperiyoda 
cevap olarak bir madde ya da bir maddenin 
habercisini ürettiklerini, bu maddenin ise 
“florigen” olduğunu belirtmektedir. 



• Florigen, çiçeklenme hormonu olarak 
tanımlanmakta ve vegetatif tomurcukların 
çiçek tomurcuğuna dönüşümünden sorumlu 
olduğu belirtilmektedir. 

• Ancak daha sonraki araştırıcılar florigen 
hipotezinin doğru olmadığını, çiçeklenme 
başlangıcının diğer organlardakine benzer 
şekilde içsel hormonların sentez zamanı 
ve yerleri arasındaki etkileşmeye bağlı 
olduğunu ifade etmişlerdir. 

Çiçek Oluşumu ve Gelişimi 



• Çiçek tomurcuğu oluşumunun 
zamanı ve yoğunluğu üzerine anaç, 
budama, gübreleme ve diğer 
kültürel önlemler etkili 
olmaktadır. 

• Büyümeyi düzenleyici maddeler, 
çiçek gelişimi üzerine de önemli 
etkiye sahiptirler. 

• Örneğin GA, çiçek taslağının 
oluşum süresince kısmen 
vegetatif yapıya dönüşümüne de 
neden olmaktadır.   



• Çevre koşulları da çiçeğin gelişimi 
üzerine etki yapmaktadır. Bu olayı tipik 
olarak kabaklarda görmek mümkündür. 

• Kabaklarda normal erkek ve dişi 
çiçekler birbirini izlemekte ve sonunda 
yalnız dişi çiçekler oluşmaktadır. 

• Eğer bitkiler uzun gün koşullarında ve 
düşük sıcaklıkta yetiştirilirse, dişi 
çiçeğin erkek çiçeğe oranında artış 
olmaktadır. 

• Şiddetli sıcak veya nem (kuraklık) 
stresleri, normal çiçek tomurcuğu 
gelişimini engellemektedir. 



Çiçek Oluşumu ve Gelişimi 

• Çiçek oluşumu, besin elementlerinin uygun 
bir denge içinde olmasını gerektirir. 

• Örneğin, armutlarda bor noksanlığı 
çiçeklerin solup kurumalarına, tam 
çiçeklenme anında veya daha önce 
çiçeklerin ölmelerine neden olmaktadırlar. 

• Yetersiz kış soğuklaması da bahçe 
bitkilerinde çiçeklenmeyi olumsuz 
etkilemektedir. 



Tozlanma, Döllenme ve Meyve Tutumu 

• Meyvenin büyüme ve gelişmesinde çok önemli 
aşamalardan birisi de tozlanmadır. 

• Tozlanma, meyve oluşumuyla sonuçlanan 
fizyolojik olayların başlangıcı ve döllenme 
için erkek gamet sağlanması olaylarını 
kapsar. 

• Her tozlanma döllenme ile sonuçlanmayabilir. 
• Bazen polen çimlenmez veya çimlense bile 

polen tüpü dişi organ boyuncuğu (stil) içinde 
çatlayabilir. 





Tozlanma, Döllenme ve Meyve Tutumu 

• Polenin çimlenmesi uygun ozmotik 
yoğunluktaki bir ortamın varlığına 
bağlıdır. 

• Stigma üzerinde ve içindeki çimlenmeyi 
uyarıcı organik ve inorganik maddelerin 
yanı sıra, aynı zamanda polen tüpünün 
gelişimini uyaran kimyasal maddelerin de 
bulunduğu bildirilmektedir. 



Tozlanma, Döllenme ve Meyve Tutumu 

• Meyve tutumu üzerine tozlanmanın etkisi 
ve meyve gelişimi üzerine oluşmuş 
tohumun etkisi, bir çok meyvede ürün 
elde edilmesinde tozlanmayı çok önemli 
bir aşama haline getirmektedir. 

• Örneğin, şeftali, erik, badem, kayısı, 
Antep fıstığı, fındık v.b. meyve türlerinin 
hepsinde tozlanma ve döllenme olmalıdır. 



Tozlanma, Döllenme ve Meyve Tutumu 

• Elma ve Armutlarda da tohum oluşumu 
gerekli olmakla birlikte, bazı çeşitler 
tohumsuz meyve oluşturabilir. 

• Bazı meyve türlerinde ise meyveler 
doğal olarak partenokarpik şekilde 
meydana gelebilmektedir. Meyve 
tutumunun kesin mekanizması 
bilinmemekte; ancak oksin, GA, sitokinin, 
ABA ve etilenin bu olayda rolü olduğu 
düşünülmektedir. 



• Hormonal uyarıcılar meyvenin 
dökülmesini önler ve dokuların 
oluşmasını sağlar. 

• Tohumun rolü, düzensiz tohum 
dağılımının sebep olduğu, şekilsiz 
meyvelerin oluşumu ile daha iyi 
anlaşılmaktadır. Çünkü tohum 
olmayan tarafta meyve büyümesi 
olmamaktadır. 

• Yapılan çalışmalar partenokarpik 
çeşitlerin çiçeklenme zamanında, 
tohumlu çeşitlerden daha  fazla 
oksine olduklarını göstermiştir.  



• Bitkilerde genel hormon dengesi 
meyve tutumunu etkiliyor 
görünmesine rağmen, meyve tutumu 
için asıl lokal dengenin çok önemli 
olduğunu belirtmektedirler. 

• Bu bölgede sentezlenen oksin, GA ve 
sitokininler doğrudan meyve  
tutumuna neden olmaktadırlar. 

• Üzümlerde tane gelişiminde iki pik 
noktası bulunur. Birincisi, oksin 
kapsamındaki artış ile ikincisi ise 
gibberellinlerin sentezi ile ilgilidir. 



Meyve Dökümleri 

• Bahçe bitkilerinde yaygın bir sorundur. 

• Bu yalnız normal meyve olum zamanında değil, 
birçok meyve türünde, tozlanmadan ve meyve 
tutumundan kısa bir süre sonra veya genç 
embriyoların gelişme safhalarında meydana 
gelebilmektedir. 

• İlk aşama bitki sağlıklı olmasına rağmen, açan 
bütün çiçeklerin uygun koşullar olsa bile 
meyve tutması beklenmemelidir. 

 



• Tutum oranı tür, çeşit ve koşullara 
göre değişmektedir. 

• Örneğin, elmalarda açan çiçeklerin % 
13’ü meyve tuttuğunda, tutum çok iyi 
olarak tanımlanırken bu oran 
üzümlerde % 20-30’dur. 

• Ahududu gibi küçük meyveli türlerde 
ise açan çiçeklerin yalnızca % 20-30’u 
dökülmektedir. 

• Avakado’da ise meydana gelen 
milyonlarca çiçekten yalnızca % 1’inin 
tutumu ile bol ürün sağlanmaktadır.  

 



Meyve Dökümleri 

• Meyve tutumundaki başarısızlık değişik 
faktörlere bağlıdır. 

• Bütün çiçekler aynı zamanda dökülmedikleri 
gibi, çiçeklenme sonundan olgunluğa kadar 
da sürekli bir döküm söz konusu değildir. 

• Bunun yerine dökümler belirli dönemlerde 
meydana gelmektedir. 

• Meyve ağaçlarında üç döküm periyodu 
bulunmaktadır. 



  1. Döküm (Çiçek dökümü): 

• Çiçeklenmeden çok kısa bir süre 
sonra meydana gelmektedir. 

• Bu dönemde dökülen çiçekler 
incelendiğinde, dişi organların 
kusurlu olduğu görülmektedir. 



  2. Döküm (Çiçek ve küçük meyve 
dökümü): 

• Birinci dökümden iki hafta veya 
biraz daha uzun bir süre sonra 
meydana gelen bu dökümde, 
birinci döküm ile bazı 
benzerlikler olmasının yanında, 
kesin olarak ilk dökümden 
ayrılmaktadır. 

• Çünkü dökülen meyvelerde dişi 
organ tamamen normal yapıdadır. 



• Yumurta içinde yapılan incelemeler bu 
dönemde dökülen çiçeklerde ve küçük 
meyvelerde, döllenmenin olmadığını 
göstermektedir. 

 

• Dökülen çiçeklerde tozlanmaya rağmen, 
polen tüpü gelişmesi engellendiğinden 
döllenme gerçekleşmemiştir. 

 



Meyve Dökümleri 

  3. Döküm (Haziran dökümü): 

• İkinci dökümden yaklaşık bir ay sonra meydana 
gelmektedir. 

• Bu dökümde de ikinci döküm ile ara formlar 
bulunmaktadır. 

• Örneğin, döllenme olmamış, hafif embriyo 
gelişimi olmuş yumurta hücrelerine 
rastlanmaktadır. 

• Döllenme sonucu oluşan meyvelerin iriliklileri 
bunlara göre artmıştır. 



• Haziran dökümünde tozlanma ve 
döllenme olmuş, embriyo gelişimi belirli 
bir aşamaya gelmiş meyvelerin yanında, 
embriyonun tam iriliğe ulaştığı, hatta 
tohumun tamamen tam iriliğini aldığı 
meyveler de dökülebilmektedir. 

 
• Haziran dökümüne neden olarak su ve 

besin maddeleri noksanlıkları 
gösterilmektedir. 



Meyve Dökümleri 

• Genel kanı, haziran dökümünde de diğer 
dökümlerde olduğu gibi, meyvenin oksin 
miktarının yetersiz olmasının meyve dökümüne 
neden olduğudur. 

• Ancak araştırıcılar, etilenin de bu olayda 
muhtemelen rol oynadığının görüşündedirler. 

• Genellikle oksin uygulamalarının meyve 
dökümlerini kontrol etmesi, oksin sisteminin 
dökümleri içsel kontrole zorlaması olarak 
açıklanmaktadır. 



 



 



Yaşlanma  

• Yaşlanma, bitkide yaşın ilerlemesi ile 
birlikte yıpranma olaylarını ifade 
etmektedir. 

• Kısmi yaşlanma, yapraklar, gövde, meyve 
ve çiçekler gibi çeşitli bitki organlarının 
bozulması ya da ölümü şeklinde 
yaşlanmadır. Örneğin; Fasulyede 
kotiledonların dökülmesi. 



Yapraklarda meydana gelen yaşlanma 



Yaşlanma 

• Tam yaşlanma, tohumları hariç bütün bir 
bitkinin yaşlanması veya ölümüdür. 

• Tek ve iki yıllık bitkilerde hayat çemberinin 
bitimi ani olmaktadır (Ispanak, mısır). 

• Meyve ağaçlarında yaşlanma, yavaş yavaş 
yıpranma şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

• Ancak çok yıllık bitkiler gençleştirme 
budamaları ile yeniden gençleştirilebilirler. 



Yaşlanma 

• Tek yıllık bitkilerin yaşlanmasını açıklayan 
en eski görüş bir tükenme hipotezidir. 

• Bu görüş; çiçeklenme ve meyve gelişimi 
süresince, temel metabolizma ürünlerinin, 
ana bitkiden çekilerek meyve ve tohumda 
biriktirildiği; meyve olgunlaşınca, bunların 
bitki gelişimi için yeterli olmayacak bir 
düzeye inmesi nedeniyle, bunu ölümün 
takip ettiği şeklindedir. 



Yaşlanma sonucu oluşan hasar 



Periyodisite 

• Meyve tür ve çeşitlerinin bazıları bir yıl 
meyve verip, ertesi yıl ya hiç meyve 
vermez veya çok az meyve verirler. Bu 
olaya “periyodisite” denir. 

• Meyve ağaçlarında periyodisiteye eğilim, 
türlere hatta çeşitlere göre farklılık 
gösterebilmektedir. 

 



Periyodisite 

• Fındık, Antep fıstığı ve zeytin ‘’mutlak 
periyodisite’’gösteren türlerdir. 

• Elmalardan Amasya çeşidi yine mutlak 
periyodisite gösterirken, hüryemez çeşidi 
bir yıl çok, ertesi yıl daha az meyve 
vererek ‘’kısmi periyodisite’’ 
göstermektedir. 

• Periyodisite özellikle  ağacın gelişmesi ve 
ekonomik açıdan, meyve yetiştiriciliğinde 
istenmeyen fizyolojik birolaydır. 



fındık 

Antep fıstığı 



Periyodisite 

• Periyodisite gösteren bir ağaç, verim 
yılında çok fazla meyve yüklü olacağından, 
bütün gücünü meyvelerini büyütmeye ve 
olgunlaştırmaya vermektedir. Ağaç kışa 
yeteri kadar besin maddesi depolayama- 
maktadır. Bunun sonucu olarak bitkide, 
sonbaharın erken donları ve şiddetli kış 
soğukları, zararlanmalara neden 
olmaktadır. 



Periyodisite 

• Periyodisitenin ekonomik sakıncası 
üretici ve tüketici açısından önem 
taşımaktadır. Üretici her yıl düzenli bir 
gelir sağlayamamaktadır.  

• Verim yılında, meyve çok fazla olduğu 
için meyve kalitesi, düzenli verim veren 
ağaçların meyve kalitesine göre düşük 
olmaktadır.  

 



Periyodisite 

• Ağacın gücü bütün meyveleri tam olarak 
beslemeye yetemeyeceği için, meyveler 
küçük, renksiz ve tatsız olurlar. Bu 
nedenle verim yılında fiyatlar düşmekte 
ve üretici ekonomik yönden zarar 
görmektedir. 

 



Periyodisite 

• Periyodisiteyi önlemek amacıyla 
alınabilecek ilk önlem, periyodisite 
gösteren tür ve çeşitlerden kaçmaktır. 

• Bodur anaçlar kullanılarak periyodisite 
gösteren çeşitlerde düzenli verimin elde 
edilmesi sağlanmaktadır. 

• Uygun sulama ve gübreleme ile de 
periyodisitenin başlaması engellenebilir. 



Kaynak olarak “Genel Bahçe Bitkileri” 
kitabından faydalanılmıştır. 
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