
BİTKİLERDE BESLENME-BÜYÜME VE HAREKET 
 
I. BİTKİLERDE BESLENME 
Her organizma, çevresiyle sürekli olarak enerji ve madde alış verişi yapan açık bir sistemdir. Bitkiler, ekosistemlerdeki madde ve enerji 
akışının anahtar basamağını oluştururlar. Fotosentez sırasında enerji kaynağı olarak güneş ışığına, organik madde sen- tezlemek 
içinde inorganik maddelere ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla gereken inorganik maddelerini topraktan su ve inorganik iyon formundaki bazı 
minerallerden ve havadaki CO2 'den alarak karşılarlar. İşte bir bitkinin kök ve gövde sistemi, geliştiği ortamla yani inorganik besin 
elementlerinin kaynağı olan toprak ve havayla geniş bir ilişki ağı oluşturur. Özellikle bitki beslenmesinde toprağın yapısı, besin 
elementlerini bulundurma kapasitesi gibi bir takım toprak özellikleri son derece önemlidir. 
 
A- BİTKİLERİN BESLENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 
J.V. Helmont adlı bir bilim insanı, bitkilerin beslenmesinde ve büyümesinde sadece toprağın etkili olduğuna ilişkin bir varsayım ileri 
sürmüştür. Bu varsayımı sınamak için yaptığı deneyde; 90.9 kg toprak içeren saksıya bir söğüt fidanı dikmiş ve beş yıl sonra söğüt 
fidanı 76,8 kg ağırlığındaki bir ağaç haline gelmiştir. Buna karşın saksıdan yalnızca 0,06 kg'lık toprak eksilmiştir. Bu deneyin sonucunda 
Helmont, bitkinin sadece topraktaki maddeleri emerek değil, esas olarak düzenli bir şekilde topraktaki suyu alarak büyüdüğü görüşüne 
varmıştır, ilerleyen yıllarda bazı bilim insanları bitkilerin büyük ölçüde havadan beslendikleri yönünde görüşler ortaya atmıştır. Ancak 
bugün bitkilerin mineral besin maddelerini inorganik iyonlar şeklinde topraktan aldıkları, büyümek için su ve atmosferdeki 
karbondioksite ihtiyaç duydukları bilinmektedir. 
 
Su, şüphesiz bütün canlılarda önemli işler gördüğü gibi bitkiler içinde zorunlu bir ihtiyaçtır. Bitkiler aldıkları suyun %90'dan fazlasını 
terleme yoluyla kaybederek vücut iç ısısını düzenler. Geri kalan suyun büyük bir kısmı ise çözücü olarak iş görür. Aynı zamanda 
bitkiler, suyu hücrelerindeki merkezi kofulda biriktirerek büyürler. Ayrıca su, bitki için iyi bir besleyici olarak da iş görür. Fotosentezle 
üretilen organik bileşiklerin yapısındaki hidrojen atomlarının büyük bir bölümü ve bazı oksijen atomları sudan karşılanır. Topraktaki 
mineral besin maddeleri ve su, bitki kütlesine katkı sağlasa da kütlenin başka bir ifadeyle, bitkideki organik maddenin büyük bir bölümü 
atmosferdeki karbondioksitten kaynaklanır. Bir bitkinin susuz kütlesi kuru ağırlığı olarak ifade edilir. Bitkisel bir materyalin 
kurutulmadan önceki ve kurutulduktan sonraki ağırlığı karşılaştırılarak içerdiği su miktarı dolayısıyla kuru ağırlığı tespit edilir. Bitkilerde 
kuru ağırlığın ortalama %95'ini organik maddeler, geri kalan %5'ini ise inorganik maddeler oluşturur. Organik maddelerin büyük bir 
bölümünde ise karbonhidratlar yer alır. Dolayısıyla, karbonhidratların bileşiminde bulunan karbon, hidrojen ve oksijen bitkide en çok 
bulunan zorunlu elementlerdir. Bundan başka azot, kükürt ve fosfor da bitkinin bazı önemli organik bileşiklerinin yapısına katıldığı için 
bulunması zorunlu olan elementler arasındadır. O halde bitkilerin yapısı temelde su, organik madde ve besin elementlerinden oluşur. 
 
Doğadaki bitki türlerinde mevcut olan inorganik maddeler arasında 50'den fazla kimyasal element tanımlanmış ancak, bunların sadece 
17 tanesi tüm bitkiler için mutlak gerekli element olarak belirlenmiştir. Eğer bir element, bir bitkinin tohumdan büyümesi ve yaşam 
döngüsünü tamamlayabilmesi için gerekli ise, o elemente yaşamsal öneme sahip elzem (mutlak gerekli) besin elementi adı verilir. 
 
Bitkiler için hangi elementin yaşamsal öneme sahip olduğu ve bunların hangi miktarlarda bulunması gerektiğini belirlemek için özel 
teknikler kullanılır. Çünkü; bir elementin mutlak gerekli olduğunun gösterilmesi için, sadece o elementin bulunmadığı deneysel 
koşullarda bitkilerin yetiştirilmesi gerekir. Bu koşulların ise toprak gibi kompleks bir ortamda sağlanması ve bitkilerin yetiştirilmesi çok 
zordur. Dolayısıyla araştırmacılar, bitki köklerini ihtiyaç duydukları ve topraktan aldıkları tüm mineral elementleri içeren besin çözeltisi 
içinde yetiştirmişler ve çözelti ortamında köklerin solunumu için gerekli oksijeni sürekli sağlamışlardır. Sonuçta, bu teknik bitkilerin 
topraksız veya organik madde olmadan normal olarak büyüyebildiklerini ve ayrıca bitkilerin tüm gereksinimlerini yalnızca inorganik 
elementlerden ve güneşten karşılayabileceğini kanıtlamıştır. İşte bitki köklerini bu şekilde topraksız bir besin çözeltisine daldırarak bitki 
yetiştirme tekniğine hidroponik kültür adı verilir. 
 

 
 
Tarım topraklarının yanlış kullanım sonucu kirlenmesi, tarım dışı amaçlarla toprak kullanımı, erozyona karşı yeterli önlemlerin 
alınmaması ve su kıtlığı gibi pek çok nedenle geleneksel tarım uygulamaları verimsizleşmektedir. Dolayısıyla topraksız ortamda ve 
besin çözeltisi içinde ürün elde etme yöntemi günümüzde geleneksel tarım uygulamalarının bir alternatifi olarak önem kazanmaktadır. 



 
Bitki için elzem elementlerin belirlenmesinde hidroponik kültür tekniği kullanılır. Bu uygulamada; bir bitkinin kök sistemi bilinen 
konsantrasyonlarda gerekli tüm mineralleri içeren besin çözeltisine yeterli oksijen sağlanacak şekilde daldırılır (kontrol grubu). Aynı tür 
başka bir bitkiye ait kök sistemi ise potasyum gibi belirli bir mineral bakımından eksik olan besin çözeltisine daldırılır (deney grubu). 
Besin çözeltisine ilave edilmeyen element bitki gelişimi için elzem bir element ise deney grubundaki bitkinin gelişimi, kontrol grubundaki 
bitkiye göre anormal olacaktır. 
 

 
 
Bitkiler hidroponik kültür yöntemiyle tespit edilen elzem besin elementlerinden bazılarına nispeten fazla miktarlarda gereksinim 
duyarlar. Bu tür besin elementlerine makrobesleyici ya da makro besin element adı verilir. Bu besin elementleri karbon (C), 
hidrojen (H), oksijen (O), azot (N), kükürt (S), fosfor (P), potasyum (K), kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) olup, ilk altısı organik 
bileşiklerin ana bileşenidir. Makro besin elementlerinden C, H ve O hava ve su ortamından sağlanırken, diğerleri topraktan inorganik 
iyon formunda alınır. 
 
Bitkilerin çok az miktarlarda gereksinim duydukları besin elementlerine ise mikrobesleyici ya da mikro besin elementi adı verilir. Bu 
elementler bitkilerde başlıca enzimatik reaksiyonların kofaktörleri olarak işlev görür ve tamamı toprak ortamından inorganik iyon 
formunda alınır. Mikrobesleyiciler sekiz adet olup demir (Fe), klor (Cl), bakır (Cu), mangan (Mn), çinko (Zn), molibden (Mo), bor (B) 
ve nikel (Ni)'den oluşur. 
 
Her bitkide besin elementlerinin miktarları farklıdır. Bu farklılığa bitkinin türü, yaşı, kök büyümesi, toprak özellikleri, toprakta kullanılabilir 
halde bulunan besin elementlerinin miktarı ve çeşidi, uygulanan tarımsal yöntemler ve iklim gibi birçok faktör neden olur. Ayrıca besin 
elementlerinin miktarları bir bitkinin organları arasında da değişkenlik gösterir. Bazı elementler bitkinin genç organlarında bazıları da 
yaşlı organlarında daha fazla bulunabilir. Örneğin potasyum elementi bitkinin genç yapraklarında, kalsiyum ise yaşlı yapraklarında daha 
fazla bulunur. Bir bitkinin genç veya yaşlı oluşuna göre de içerdiği besin elementi miktarı değişir. Genç bitkilerin yaşlı bitkilere oranla 
aldıkları besin elementi miktarı daha fazladır. 
 



Bitkiler, ihtiyaç duydukları besin elementlerinin tamamına yakınını kök sistemleri aracılığıyla genelde topraktan alırlar. Kök sistemlerinin 
toprak içinde büyüme ve yayılma derecesi temelde bitkinin genetiği tarafından belirlense de, toprak özellikleri de kök sistemlerinin 
büyümesi üzerinde etkilidir. Dolayısıyla, kök sistemlerinin büyüme ve yayılma derecesi, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri 
bitki beslenmesi üzerinde oldukça önemli bir role sahiptir. 
 
 
Bitkilerin Beslenmesinde Toprağın Rolü 
Toprak fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklere sahip değişken ve aynı zamanda karmaşık bir sistemdir. Toprağın yapısı ve kimyasal 
bileşimi, doğal bir ekosistemde ya da tarımsal bir bölgede, belirli bir alanda hangi çeşit bitkinin yetişebileceğini belirleyen ana 
etmenlerin başında gelir. Belirli bir toprakta doğal olarak yetişen bitkiler, o toprağın mineral içeriğine ve yapısına uyumlu bir şekilde su 
ve gerekli mineralleri alırken, aynı zamanda ilişkili olduğu toprağı da etkiler. 
 
Toprak profilini horizon olarak adlandırılan toprak tabakaları oluşturur. A horizonu, toprak tabakalarının en üst katmanı (üst toprak) 
olup, çeşitli tipte toprak partiküllerini, canlı organizmaların ve kısmen parçalanmış organik madde kalıntısı olan humusun oluşturduğu 
bir karışımdır. B horizonu mineral toprağı içerir. Ayrıca az miktarda organik madde bulunur. C horizonu ise bu iki tabakanın altında yer 
alır. 
 
Topraktaki A ve B horizonlarının üç önemli özelliğinin belirlenmesi toprak tipini ve yapısını belirlemede önemlidir. 

 Toprak partiküllerinin boyutlarının ve oranlarının belirlenmesi (Topraktaki kum, mil ve kil partiküllerinin yüzdeleri) 
 Topraktaki organik madde yüzdesi 
 Toprağın iyon değiştirme kapasitesi yani topraktaki alınabilir (yer değiştirebilir) besin elementi miktarı 

 
UYARI 
Bir toprağın bitki beslenmesindeki verimliliğini, topraktaki toplam besin elementi miktarı değil, bitki kökleri tarafından alınabilir besin 
elementi miktarı belirler. 
 
Topraklar partikül büyüklüğüne göre; çakıl, kum, mil (silt) ve kil içeren topraklar olmak üzere sınıflandırılır. En verimli topraklar bu 
partikül çeşitlerini kabaca eşit miktarda içeren loamdır. Bu tip topraklar, hem geniş yüzey alanı sağlayan kil partiküllerini hem de 
köklerin solunumda kullandığı oksijeni sağlayan geniş hava boşluklarına sahip çakıl partiküllerini içerir. 
 

 
 
Toprak partiküllerinin boyutları küçüldükçe, su tutma kapasiteleri artar. Bir toprak yağmur suyu veya sulama suyu ile sulandığında su, 
toprak partikülleri arasındaki boşluklardan aşağıya doğru süzülür. Su molekülleri bu durumda ya toprak partiküllerinin yüzeyine 
tutunmuş ince bir tabaka halinde ya da partiküllerin arasındaki boşluklarda bulunur. Suyun toprak partiküllerine sıkıca tutunmasını, 
partikül yüzeyinin negatif yüke sahip olması sağlar. Buna karşın bitkiler toprak partiküllerine daha gevşek bağlanmış suyu alırken, 
partiküllere sıkıca bağlanmış suyu alamazlar. 
 

 



Bitki besin elementleri toprağın katı, sıvı ve gaz fazlarında bulunur. Toprağın katı fazı; Ca, Fe, Mg, K gibi inorganik besin elementlerinin 
temel kaynağıdır. Ayrıca bu faz azot ve kükürt içeren organik madde kalıntılarıyla da ilişkilidir. Toprak çözeltisi olarak adlandırılan 
toprağın sıvı fazı, bitki besin elementlerini iyonlar şeklinde içerir. Gaz fazında ise toprak boşluklarını dolduran toprak havası oksijen, 
karbondioksit, azot gibi bazı besin elementlerini gaz şeklinde bulundurur. Toprağın bu üç fazındaki besin elementleri arasında sürekli 
gerçekleşen değişim sonucu bir denge oluşur. Örneğin toprak çözeltisinde azalan besin elementleri, toprağın katı fazında bulunan 
besin elementleri tarafından sürekli yenilenir. 
 
Bitki kökleri, toprak çözeltisindeki mineral iyonları alabilir. Topraktaki potasyum, (K+), kalsiyum (Ca+2), magnezyum (Mg+2) ve mangan 
(Mn+2) gibi birçok pozitif yüklü iyon, kil partiküllerinin negatif yüklü geniş yüzeylerine tutunmuştur. Dolayısıyla bu iyonlar şiddetli yağmur 
ya da sulama sırasında aşağı tabakalara doğru süzülmezler ve bitki kökleri için kullanılabilir besin deposu olarak iş görürler. Ancak 
nitrat (NO-

3), fosfat (H2PO-
4) ve sülfat (SO4

-2) gibi negatif yüklü mineraller, kil partiküllerinin negatif yüklü yüzeyleri tarafından itilir ve 
toprak çözeltisinde çözünmüş olarak kalır. Dolayısıyla, negatif yüklü bu mineraller topraktan yıkanan toprak çözeltisiyle birlikte 
kaybolarak yeraltı sularına karışır. Kil partiküllerine bağlı halde bulunan pozitif yüklü mineral iyonlar ise, katyon değişimi olarak 
isimlendirilen bir işlemle potasyum (K+), hidrojen (H+) gibi iyonlarla yer değiştirerek serbest kalır. Serbest kalan bu iyonlar, toprak 
suyunda çözünerek bitki kökleri tarafından emilmek için hazır hale gelir. 
 
Katyon değişiminde özellikle hidrojen iyonları görev alır. Bitkiler topraktaki hidrojen iyonu havuzuna iki şekilde katkı sağlar. Bunlardan 
birincisi, bitki kökü tarafından hidrojen iyonu salgılanması, diğeri ise köklerin hücresel solunumu sonucu oluşan CO2'nin toprak 
çözeltisine verilmesidir. Toprak çözeltisindeki CO2'nin suyla reaksiyona girmesi sonucu karbonik asit (H2CO3) oluşur. Oluşan bu 
karbonik asitin iyonlarına ayrışmasıyla açığa çıkan hidrojen iyonları katyon değişimini sağlar. Bu olay ayrıca toprak pH'sını da düşürür. 
 

CO2 + H2O → H2CO3 → HCO3 + H+ → katyon değişimi sağlar. 
 

 
 
Toprak besin elementlerinin yanı sıra şaşırtıcı sayıda ve çeşitlilikte organizma için yuva oluşturur. Bir çay kaşığı toprak çeşitli mantarlar, 
algler, böcekler, solucanlar ve bitki kökleri ile birlikte yaşayan ya da serbest halde bulunan 5 milyar bakteri içerir. Tüm bu 
organizmaların canlılık aktiviteleri, mineral bileşimi, su miktarı ve pH toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini etkiler. Toprak üst 
tabakasının bir diğer elemanı olan humus, bakteri ve mantarların ölü organizmalar, dışkı, dökülmüş yapraklar ve diğer organik 
kalıntılar üzerine etki etmesiyle oluşur. Toprak yapısındaki kil partikülleri ise humus ile birlikte kümeler oluşturur. Bu kümeler, kilin 
sıkışmasını önler ve suyu tutan gevşek bir toprak oluşturur. Ayrıca köklerin havalanması için boşluklar sağlar. Bitki kökleri önce 
yüzeyine yakın olan toprak çözeltisindeki besin elementlerini hızla tüketir. Dolayısıyla, humuslu toprakların bu boşluklu yapısı köklerin 
taze toprak içine doğru büyümesini kolaylaştırır. 
 
Bununla birlikte humus, toprak mikroorganizmaları tarafından ayrıştıkça toprağa yavaş ve uzun süreli mineral besin elementleri sağlanır 
ve bu besin elementleri eksilen minerallerin deposu olarak iş görür. Bütün bu nedenlerden dolayı humus oranı yüksek olan topraklar 
bitki beslenmesi ve büyümesi için en verimli topraklardır. 
 
UYARI 
Bitkilerin optimum besin kazanımı hem besin alım kapasitesine hem de kök sisteminin toprak çözeltisine doğru büyüme yeteneğine 
bağlıdır. 
 
B- BİTKİLERDE BESİN ELEMENTLERİNİN ÖNEMİ 
Bitki bünyesinde bulunan pek çok besin elementinden sadece 17 tanesi elzem besin elementidir. Bitkinin ihtiyaç duyduğu miktara göre 
makro ve mikro besin elementleri olarak ayrılan bu elzem elementlerin eksikliklerinde bitkinin yapı ve görevlerinde bir takım 
anormallikler gözlemlenir. Dolayısıyla bu besin elementlerinin toprak ortamında yeterli miktarlarda bulunması gerekir. 
 
Eğer bir besin elementi toprak çözeltisinde bitkinin ihtiyacından daha az miktarda bulunuyorsa, diğer besin elementlerinin miktarı yeterli 
olsa bile, o elementin eksikliğinde gözlenen belirtileri ortadan kaldıramaz. Başka bir deyişle; bir bitki için zorunlu olan elzem besin 
elementlerinden herhangi birisinin ortamda yetersiz olması, diğerleri ne kadar yeterli olursa olsun bitkinin büyümesini sınırlandırır. 
Liebig adlı bilim insanı tarafından ortaya konulan bu kurala Liebig yasası ya da minimum kuralı adı verilir. Bu kurala göre, bir bitkinin 



büyüme başarısı, o bitkinin ihtiyaç duyduğu elzem besin elementleri arasında normal ihtiyacına göre en az (minimum) miktarda aldığı 
besin elementi tarafından belirlenir. 
 

 
Minimum kuralının uygulamada kullanışlı olabilmesi için, "faktörler arası etkileşim" olmalıdır. Başka bir deyişle, sınırlayıcı (minimum) bir 
faktörün varlığı veya yokluğu, bu faktörün kullanılma etkinliğini ve sınırlayıcı olma düzeyini değiştirebilir. Örneğin aynı bitki türünün 
gölgede ve güneşte yetişen bireylerinde çinko elementinin sınırlayıcı olma düzeyi değişkendir. Gölgede yetişen bireyler, güneşte 
yetişen bireylere oranla daha az çinkoya ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla, çinko bakımından fakir bir toprakta ama gölgede yetişen bir bitki 
için çinko sınırlayıcı bir etken olmazken, aynı miktarda çinko içeren toprakta ama güneşte yetişen bitki için bu element sınırlayıcı 
olabilmektedir. 
 
Elzem besin elementlerinin bitkideki işlevleri ve eksikliklerinde gözlenen belirtilerin bilinmesi ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik 
uygulamalar verimli bitkilerin yetiştirilmesinde son derece önemlidir. 
 
Bitkilerde Besin Elementlerinin İşlevleri ve Eksikliklerinde Görülen Belirtiler: 
Bir bitkideki besin eksikliği belirtileri, mutlak gerekli bir elementin yetersiz miktarda bulunmasından kaynaklanan metabolik bozuklukların 
göstergesidir. Bu bozuklar, normal bitki metabolizması ve işleyişinde bulunan mutlak gerekli elementlerin yaptığı işlevlere ve aynı 
zamanda bitkideki hareketliliğine bağlıdır. 
 
Eğer mutlak gerekli besin elementi, bir bitkinin bir kısmından diğer kısmına serbestçe taşınıyorsa eksiklik belirtileri ilk olarak daha yaşlı 
organlarda özellikle de yaşlı yapraklarda ortaya çıkar. Buna karşılık, bir bitkide nispeten hareketsiz mutlak gerekli bir besin elementinin 
eksiklik belirtileri ilk önce genç organları etkiler. 
 

Hareketli Hareketsiz 
Azot Kalsiyum 
Potasyum Kükürt 
Magnezyum Demir 
Fosfor Bor 
Klor Bakır 
Sodyum  
Çinko  
Molibden  

 
Bir bitkide bulunan başlıca elzem besin elementlerinin işlevleri ve eksikliklerinde görülen belirtiler aşağıda özetlenmiştir. 
 
Azot: Bitkilerin en fazla ihtiyaç duyduğu besin elementidir. Nükleik asitler, proteinler, hormonlar ve bazı koenzimlerin temel bileşenidir. 
Azot eksikliğinde, yaprakların sararması (klorozis) görülür. Ayrıca azot eksikliği bitki gelişimini hızla engellemektedir. 
 
Kükürt Bitkilerde iki aminoasit çeşidinde bulunur ve metabolizma için gerekli birçok koenzim ve vitaminlerin bileşenidir. Kükürt eksikliği 
belirtileri azot eksikliği belirtileri ile benzerdir. Bununla birlikte, kükürtün hareketsiz olma özelliğinden dolayı eksikliğinin neden olduğu 
sararma, öncelikle genç ve olgun yapraklarda başlar. 
 
Fosfor: Nükleik asitlerin, fosfolipidlerin, ATP'nin ve bazı koenzimlerin bileşenidir. Fosfor eksikliğinde, genç bitkilerde zayıf büyüme ve 
şekli bozuk olabilen küçük ölü doku beneklerine sahip yaprakların, koyu yeşil bir renk alması durumu görülür. 
 
Bor: Hücre uzamasında, nükleik asit sentezinde, klorofil sentezinde kofaktör olarak ve karbonhidrat taşınımında görev alabilir. Bor 
eksikliğinde, genç yapraklarda ve tepe tomurcuklarında siyah renkte ölü doku benekleri oluşurken, gövdeler normalin dışında sert ve 
kırılgan hale gelebilir. 
 
Potasyum: Solunum ve fotosentezde yer alan pek çok enzimin aktifleştirilmesinde, su dengesinin düzenlenmesinde ve stomaların 
açılıp kapanma mekanizmasında görev alır. Potasyum eksikliğinde, yaprak kenarlarında düzensiz sararma görülür. 
 
Magnezyum: Solunum, fotosentez, DNA ve RNA sentezinde görev yapan birçok enzimin aktifleştirilmesinde rol oynar. Magnezyum 
ayrıca klorofil molekülünün bileşenidir. Magnezyum eksikliğinde, önce yaşlı yapraklarda beliren yaprak damarları arasında sararma 
görülür. Magnezyum eksikliğinin şiddetli olması durumunda ise olgunlaşmamış yapraklar dökülür ve yapraklarda sarı ya da beyaz renk 
oluşumu gözlenir. 
 
Demir: Sitokrom gibi elektronların taşınmasında görev alan enzimlerin bileşenidir. Demir eksikliğinde, önce genç yapraklarda daha 
sonra yaşlı yapraklarda beliren yaprak damarları arasında sararma görülür. 
 
Kalsiyum: Hücre çeperlerinin oluşumu, hücrelerin uyartılara karşı yanıtını düzenleme ve hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerinin 
oluşumuna katılma gibi işlevleri görür. Kalsiyum eksikliği, hücre bölünmesi ve çeper oluşumunun en hızlı olduğu kök uçlarındaki 
meristematik bölgelerin ölmesine (nekroz) neden olur. 



 
 

Element Bitkiler tarafından 
kullanılabilir formu Başlıca işlevleri 

Makrobesinler 

Karbon CO2 Bitkinin organik bileşiklerinin ana bileşenidir. 

Oksijen CO2 Bitkinin organik bileşiklerinin ana bileşenidir. 

Hidrojen H2O Bitkinin organik bileşiklerinin ana bileşenidir. 

Azot NO3, NH4 Nükleik asitlerin, proteinlerin, hormonların ve koenzimlerin bileşenidir. 

Kükürt sof Koenzim yapısındaki proteinlerin bileşenidir. 

Fosfor H2PO4  HPO4
2- Nükleik asitlerin, fosfolipitlerin, ATP’nin ve bazı koenzimlerin bileşenidir. 

Potasyum K+ Protein sentezinde kofaktör; su dengesinde iş gören çözünen ana madde, 
stomaların işlevinde yer alır. 

Kalsiyum Ca2+ Hücre çeperlerinin oluşumu ve kararlılığında zar yapısının ve geçirgenliğinin 
sürmesinde önemli, hücrelerin uyartılara karşı yanıtını düzenler. 

Mağnezyum Mg2+ Klorofilin bileşeni; pek çok enzimi aktifleştirir. 

Mikrobesinler 

Klor Cl- Fotosentezde suyun parçalanma basamağı için gerekli; su dengesinde iş görür. 

Demir Fe3+,   Fe2+ Sitokromların bileşeni, bazı enzimleri aktifleştirir. 

Bor H2BO3
- Klorofil sentezinde kofaktör, karbonhidrat taşınımı ve nükleik asit sentezinde yer 

alabilir. 

Mangenez Mn2+ Aminoasitlerin oluşumunda aktif, bazı enzimleri aktifleştirir; fotosentezin su 
parçalanma basamağında gereklidir. 

Çinko Zn2+ Klorofil oluşumunda aktif; bazı enzimleri aktifleştirir. 

Bakır Cu+,    Cu2+ Pek çok redoks ve lignin biyosentezi enziminin bileşenidir. 

Molibden MoO4
2- Azot fiksasyonu için elzem; nitrat indirgenmesinde kofaktör olarak iş görür. 

Nikel Ni2+ Azot metabolizmasında iş gören bir enzimin kofaktörüdür. 
 

Bitkilerde Elzem Besin Elementleri ve Başlıca İşlevleri 
 
 
 
Bitki Beslenmesinde Gübrenin Etkisi 
 
Bitki beslenmesinde toprak çözeltisindeki besin elementlerinin yeterli miktarlarda bulunması çok önemlidir. Bu nedenle doğal ya da dış 
kaynaklı faktörlerden etkilenen toprak ortamının, bitki beslenmesi ve bitki büyümesi için gerekli özelliklerinin korunması gerekir. Doğal 
ekosistemlerde, mineraller bitkiler tarafından kullanıldıkça eksilen mineraller topraktaki ölü organik maddenin parçalanmasıyla yenilenir. 
Oysa tarımsal uygulamaların yapıldığı topraklarda, ürün haşatıyla birlikte elzem besin elementleri o alanda devam eden kimyasal 
döngüden çıkmış olur. Bu nedenle tarım uygulamaları toprağın mineral içeriğini azaltır. Örneğin bir ton buğdayın haşatı ile birlikte 
topraktan 18,2 kg azot, 3,6 kg fosfor ve 4,1 kg potasyum eksilir. Bu arada yetişmekte olan buğday bitkilerinin topraktan kullandığı su 
miktarı, o toprağın doğal bitki örtüsünün kullanabileceği su miktarına göre daha fazladır. O halde, yoğun tarım baskısı altında olan bir 
toprakta minerallerin yenilenmesi için bilinçli gübre uygulanması, doğru sulama yöntemlerinin kullanılması ve erozyonun önlenmesi 
toprağın verimliliğini korumak için son derece önemlidir. 
 
Günümüzde organik gübre kullanımının yanı sıra yaygın olarak ticari gübreler de kullanılmaktadır. Çürütülmüş bitki atıkları (kompost) 
hayvan gübresi ve balık yemi başlıca organik gübrelerdir. Organik gübrelerde, parçalanabilen organik maddeler bulunur. Bu organik 
maddelerin bitkiler tarafından kullanılması için inorganik besin elementlerine parçalanması gerekir. Çünkü bitkilerin topraktan aldığı 
mineraller, ister organik gübreden ister ticari gübreden gelsin inorganik formda olmalıdır. Organik gübre uygulanan topraklarda, 
inorganik besin elementleri uzun sürelerde oluştuğu için bitkiler tarafından yavaş alınırlar ve dolayısıyla toprakta daha uzun süre 
kalırlar. Ticari gübreler, toprakta eksikliği en yaygın olan azot, fosfor ve potasyum gibi üç mineral element bakımından zenginleş-
tirilmiştir. inorganik formda olan bu ticari gübre paketlerinin üzerinde mineral içeriklerini gösteren "30" - "10" - "10" gibi kodlar bulunur. 
Bu kodlar sırasıyla azot, fosfor ve potasyum elementlerinin karışım oranlarını gösterir. Ticari gübrelerdeki besin elementleri hemen 
kullanılabilir durumdadır ancak toprakta uzun süre saklanamazlar. Ticari gübre uygulanan topraklarda bitkiler tarafından alınmayan 
fazla mineraller, yağmur sularıyla ya da sulama sularıyla topraktan hızla süzülerek kaybolabilir. Süzülen bu mineraller yeraltı sularına 
ya da doğrudan tatlı su ve deniz ekosistemlerine karışarak su kirliliğine neden olur. 
 
Ticari gübreler, ürün verimini artırmak amacıyla uygulansa da uygulamadaki bazı hatalar önemli çevre sorunlarına yol açar. Bu nedenle 
tarım alanlarında bilinçli gübre uygulamaları yapılmalıdır. Örneğin, uygulanan ticari gübrelerdeki mineraller kritik yükü aşmamalıdır. 
Kritik yük, ekosistem bütünlüğüne zarar vermeden ortama ilave edilen besin elementi miktarıdır. Ticari gübrelerde kritik yükü aşan 
miktarlardaki besin elementleri yıkanmayla doğal sulara karışarak su kirliliğine yol açabilir. Ticari gübre uygulamalarında toprak pH'sı ve 
topraktaki hidrojen iyonu konsantrasyonu da önemlidir. Toprak pH'sı, tüm minerallerin kimyasal formunu ve köklerle toprak arasında 
gerçekleşen katyon değişimini etkiler. Aynı şekilde hidrojen iyonu konsantrasyonundaki bir değişiklik, bir minerali bitki için kullanılabilir 
hale getirirken, diğer mineralin alınmasını engelleyebilir. Örneğin, bir bitki pH'ı 8 olan toprak ortamından kalsiyum iyonlarını alabilirken, 
bol bulunmasına rağmen demir iyonlarını alamaz. Dolayısıyla toprağın pH'sı bitkinin özel mineral gereksinimiyle uyuşmalıdır. 
 



 
Bitki Beslenmesinde Azotun Özel Durumu 
Bitki beslenmesinde azot elementinin ayrı bir önemi vardır. Çünkü azot bitkilerin büyümesini ve kültür bitkilerinin verimliliğini çoğunlukla 
sınırlayan bir elementtir. Azot elementi bitki yapısındaki proteinlerin, nükleik asitlerin ve diğer önemli organik moleküllerin temel 
bileşenlerinden biridir. Bitkiler, atmosferde gaz halinde bulunan azotu (N2) doğrudan kullanamazlar. İhtiyaç duydukları azotu topraktaki 
amonyum (NH4) ve nitrat (NO3

-) bileşiklerinden doğrudan karşılarlar. Atmosfer azotunun bitkilerin kullanabileceği forma 
dönüştürülmesi, bazı prokaryotlar tarafından gerçekleştirilen özel bir işlemle olur. Atmosferik azotun (N2), azotlu organik bileşiklerin 
sentezinde kullanılabilen azotlu minerallere dönüşmesi işlemi azot bağlayıcı bakteriler (azot fikse eden) tarafından gerçekleştirilir. 
Biyolojik azot bağlanması (biyolojik azot fiksasyonu) olarak bilinen bu işlem sayesinde, bitkiler ihtiyaç duyduğu azotlu mineralleri 
topraktan doğrudan alırlar. 
 

 
 
Karasal ekosistemlerde biyolojik azot bağlanması, toprakta serbest olarak yaşayan azot bağlayıcı bakteriler ile bitki kök nodüllerinde 
simbiyotik yaşayan bakteriler tarafından gerçekleştirilir. Sucul ekosistemlerde ise bu olay, siyanobakteriler tarafından meydana getirilir. 
 
Özellikle baklagil familyasına ait bezelye, fasulye, üçgül, yer fıstığı, adi yonca gibi bitki türleri azot bağlayıcı bakterilerle simbiyotik ilişki 
kurarak azot ihtiyacını karşılar. Bu bitkilerin kökleri nodül olarak isimlendirilen yumrulara sahiptir. Nodüller, Rhizobium cinsine ait azot 
bağlayıcı bakterileri içeren bitki hücrelerinden oluşur. 
 
Baklagil grubu bir bitki türü ile azot bağlayıcı bir bakteri türü arasındaki simbiyotik ilişki her iki ortağın da yarar sağladığı mutualizm 
şeklindeki bir ilişkidir. Bu birliktelikte kök nodülünde yaşayan bakteri bitkiye tespit edilmiş azot, bitki ise bakteriye organik besin sağlar. 
 
Bitkiler ile Rhizobium bakterileri arasındaki simbiyotik birliktelik zorunlu değildir. Bu birliktelik ancak azotun sınırlı olduğu koşullarda ya 
da aşırı miktarda azota ihtiyaç duyan bitkilerde görülür. Bunun dışındaki koşullarda her iki tür de yaşam döngüleri boyunca birlikte 
olmadan kalabilir. 
 
UYARI 
Biyolojik azot bağlanmasında, belirli bir baklagil türü yalnızca belirli bir Rhizobium türü ile simbiyotik ilişki geliştirir. 
 
Biyolojik azot bağlanmasında atmosferik azotun (N2) azot bağlayıcı bakteriler tarafından tespit edilmesi nitrojenaz enzimi 
katalizörlüğünde gerçekleşir. Bu enzim ancak oksijensiz ortamda aktiftir. Oksijen varlığı bu enzimi geri dönüşümsüz olarak inaktive 
eder. Bu nedenle bitki, nodüllerin oksijen düzeyini nitrojenazın aktivitesini engellemeyecek ancak nodül hücrelerinin solunumuna 
yetecek düzeyde ayarlar. 
 
UYARI 
Nodül hücrelerinin sitoplazmasında bulunan leghemoglobin adı verilen özel bir protein, simbiyotik bakteri hücrelerine oksijen 
taşınmasına yardımcı olur. Leghemoglobin molekülü ancak bakteri - bitki simbiyozu kurulduğunda simbiyotik ortaklar tarafından 
oluşturulur. 
 
Baklagil grubu bitki türlerinde nodül gelişimi, bitki ile bakteri arasında belirli genlerin ifade olmasını sağlayacak sinyal alış verişine 
bağlıdır. Önce bitki kökü özel bir sinyal salgılar. Bu sinyal sadece bitkinin Rhizobium ortağı tarafından saptanır. Rhizobiumda bu sinyale 
yanıt olarak nodül oluşumunu uyuran gen aktifleşir. Aktifleşen bu gen, kök hücreleri tarafından enfeksiyon iplikçiği ve nodül 
oluşturulması için köke sinyal gönderir. Bitki ise bu sinyale yanıt olarak önce Rhizobiumun köke gireceği enfeksiyon iplikçiğini, daha 
sonra nodül oluşumunu başlatır. 
 
 
 
 
 



 
 
UYARI 
Kök hücrelerinin plazma zarının içeri doğru girinti yapması sonucu bakterileri saran veziküller (keseler) oluşur. Kök nodüllerinde azot 
bağlayan bu yapıya "bakteroid" adı verilir. 
 
Azot miktarının sınırlı olduğu topraklarda azotlu gübre uygulanması bitki verimini artırır. Atmosferik azot gazından yüksek sıcaklık ve 
basınç altında amonyumlu veya nitratlı gübre üretilmesine endüstriyel azot fiksasyonu adı verilir. Bu yolla azotlu gübre üretiminde 
çok fazla enerjiye gereksinim olduğu için maliyeti çok yüksektir. 
 
Simbiyotik azot fiksasyonu tarım uygulamalarında ticari gübre ihtiyacını azaltacak bir yol oluşturur. Ürün rotasyonu olarak bilinen bu 
yolda, toprağa birinci yıl mısır gibi baklagil olmayan bir bitki, ikinci yıl ise fikse edilen azot konsantrasyonunu yenilemek için baklagillerin 
ekimi yapılır. Baklagil hasat edilmeyip yeşil gübre olarak ayrışsın diye sürülerek toprağa karıştırılır. Böylece toprağın fiziksel yapısı ve 
azot içeriği ürün verimini artıracak şekilde değişmiş olur. 
 
Bitki kökleri ile simbiyotik ilişki sadece azot bağlayıcı Rhizobium bakterileri ile sınırlı değildir. Bitki köklerinin çoğu toprak çözeltisinden 
besin elementlerini alabilmek için simbiyotik mantarlardan yardım görürler. Simbiyotik mantarlar ile bitki köklerinin mutualist 
birliklerinden oluşan yapıya mikoriza (mantar kökleri) adı verilir. Başka bir ifadeyle "enfekte olmuş" kökler mikoriza oluşturur. 
Mikorizalar hifleri (iplikçikleri) ile ağ şeklinde ya-
yılarak yüzey alanını artırırlar. Bu sayede, 
topraktaki su ve mineralleri bitki köklerinin 
ulaşabildiğinden çok daha geniş bir alanda 
emebilirler. Yani mikorizalar hifleri ile çok geniş 
hacimdeki toprak kitlelerini sararak özellikle 
fosfatı, suyu ve diğer mineralleri emerek bitkiye 
aktarırlar. Bunun karşılığında ise bitkiden kendisi 
için gereken organik maddeleri alırlar. 
 
Mikorizalar, iletim demetli bitkilerin hemen 
hemen tümünde bulunur. Bazı mikorizalar bitki 
köklerinin yüzeylerini kuşatırken, bazıları da 
hücreler arası boşluklarda dallanarak kök 
hücrelerinin içine girerler. Bu anlamda, enfekte 
olmuş köklerin "ektomikoriza" ve "endomikoriza" 
olmak üzere iki formu bulunur. 
 
a) Ektomikoriza; Ektomikorizada dallanan hif 
kütlesi (miselyum) kök yüzeyini kaplayarak 
yoğun bir kılıf ya da "manto" oluşturur. 
Miselyumun bir kısmı kök korteks hücrelerinin 
arasından girer ve hücre dışı alanlarda kök 



hücrelerine girmeden bir ağ oluşturur. Bu ağ, mantar ile bitki arasında besin maddesi alış verişini kolaylaştırır. Miselyum aynı zamanda 
mantodan uzaklaşarak yüzey alanını büyük ölçüde artıracak şekilde besinlerin tükendiği toprak bölgesine kadar yayılır. Yüzey alanını 
artırmış mantar hifleri topraktan su ve mineralleri alarak bitkiye aktarırlar. Ektomikoriza, "enfekte olmamış" köklerle karşılaştırıldığında 
genellikle daha kalın, daha kısa ve daha fazla dallanmıştır. Ektomikoriza özellikle çam, ladin, meşe, ceviz ve huş gibi odunsu bitkilerde 
yaygın olarak görülür. 
 

 
 
b) Endomikoriza; Endomikoriza, ektomikorizanın aksine kökü dıştan kuşatan bir mantoya sahip değildir. Bunun yerine hif, daha az 
yoğun gelişerek hem kökün içinde hem de kökü çevreleyen toprağa doğru yönelir. Kökten toprağa uzanan dışsal hifler, kökten birkaç 
santimetre uzaklaşacak şekilde yayılır. Dışsal hif özellikle fosfor emilimini artırır. Aynı zamanda mantar hifleri, kök hücreleri arasındaki 
boşluklarda gelişir ve kök hücre çeperlerini sindirerek içeriye doğru uzanır. Ancak bu hifler hücre zarını parçalayıp, hücrenin 
sitoplazmasına girmezler. 

 

 

 
Endomikoriza hifleri, kök hücresinin çeperi ve zarı arasındaki boşluklarda arbüsküller adı verilen çok fazla dallanmış bir yapı ve 
veziküller adı verilen oval yapılar oluştururlar. Arbüsküller geliştikçe hücre zarıda içe doğru girinti yaparak genişler. Hücre zarının 
parçalanmadan içe doğru girinti yapması tıpkı bir parmağın, hafifçe bir balonun içine sokulmasına benzer. Sonuçta, kök hücrelerinin 
plazma zarı arbüskülleri çevreledikçe, hızlı ve etkin madde değişimi için geniş yüzey alanı oluşturmuş olur. Böylece mineraller mantar 
hiflerinden kök hücrelerine, organik besinler ise kök hücrelerinden hiflere doğru hızla ve daha etkin bir şekilde hareket eder. 
 
Endomikoriza oluşturan mantarlar, bitki türlerinin %90'ından daha fazlasında bulunur. Elma, şeftali gibi ağaçlar ile domates, çimen ve 
baklagiller gibi otsu bitkiler örnek olarak verilebilir. 
 
Mikorizalar, doğal ekosistemlerde ve tarımda çok büyük önem taşır. Yapılan deneyler mikorizalı bitkilerin, mantar ortaklıklarından 
yoksun olan mikorizasız bitkilerle karşılaştırılınca, daha hızlı bir biçimde büyüdüğünü göstermiştir. Örneğin çam tohumları mikoriza 
mantar sporlarıyla aşılandıklarında, fidelerde mikoriza oluşumu artmaktadır. Bu şekilde enfekte olmuş çam fideleri, enfekte olmamış 
çam fidelerinden daha iyi büyümektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. BİTKİLERDE BÜYÜME VE HAREKET 
Bitkiler, doğadaki diğer canlılara benzer yaşam periyodlarına sahiptir. Bu periyodik süreçte doğum, büyüme, farklılaşma, üreme ve 
ölüm gibi olaylar gerçekleşir. Bitkiler hayvanlardan farklı olarak yaşamı boyunca büyür. Bitkisel organların yapılarına yeni 
sentezledikleri maddeleri alarak geri dönüşümü mümkün olmayacak şekilde hacimlerini artırması ve yeni şekiller kazanması sürecine 
büyüme denir. Bitkilerde büyüme sürecinde dış ve iç şeklin kazanılmasına morfogenez, bir hücrenin olgunlaşmamış formdan bir 
ölçüde olgunlaşmış forma dönüşümünü sağlayan değişim sürecine ise farklılaşma adı verilir. Sonuçta bir bitkinin büyümesi, o bitkinin 
hücre ve organlarının büyümelerinin tümünden oluşan bir olaydır. Yani bitkiler esas olarak, hem uç meristemin bulunduğu bölgelerde 
gerçekleşen hücre bölünmesiyle hem de özellikle gövdede daha önceden mevcut olan hücrelerin uzaması ve genişlemesiyle büyürler. 
Bitkilerde uç meristemlerle gerçekleşen gövde ve kökün sürekli büyümesi belirsiz büyüme olarak tanımlanır. Belirli bir büyüklüğe 
ulaşınca büyümesi duran yaprak ve çiçek gibi bitki kısımlarının sınırlı büyümesi ise belirli büyüme olarak tanımlanır. Bu yapıların her 
birinin hacmi türden türe değişiklik gösterir. Bu durum bitkinin genetik yapısıyla birlikte ışık, su, sıcaklık ve mineral maddeler gibi çevre 
koşullarının etkisine bağlı olduğu gibi, ürettikleri bir takım hormonların da etkilerine bağlıdır. 
 
 
I- BİTKİ BÜYÜMESİNDE ETKİLİ OLAN ÇEVRESEL FAKTÖRLER 
Bitkilerin büyüme ve gelişmesi üzerinde çeşitli çevresel faktörler farklı etkiler gösterir. Ayrıca bitkinin kendine özgü genetik yapısı da 
bitki büyümesinde etkilidir. Yaşamları boyunca bir yere bağlı kalarak yaşamak zorunda olan bitkiler, büyüme ve gelişmelerini 
ayarlayarak ışık, sıcaklık, su, yerçekimi gibi çevresel uyartılara yanıt verirler. Bu nedenle aynı türe ait bitki bireyleri, büyümeleri ve vücut 
şekilleri bakımından hayvanlara ait aynı türün bireylerine göre çok daha fazla değişiklik gösterirler. Örneğin tüm aslanlar, yaklaşık aynı 
vücut boyutlarına sahipken, buna karşılık meşe ağaçlarının şekli ve dal sayısı çok önemli değişiklikler gösterebilir. 
 
Bitkilerin büyümesinde ve gelişmesinde başlıca ışık, sıcaklık, su ve mineral besin elementleri gibi bazı çevresel faktörler etkilidir. 
 
Işık: Işık, bitkilerde fotosentezde gerekli olmasının yanı sıra büyüme ve gelişme sürecinde anahtar niteliğindeki pek çok olayda yol 
göstericidir. Bitkilerde önemli fizyolojik olaylarda etkili olan ışığın bitki gelişmesini olumlu yönde etkileyebilmesi için uygun şiddette ve 
dalga boyunda olması gerekir. Yüksek ışık şiddetine sahip ortamlarda gelişen bitkiler bodur bir görünüme sahipken, yetersiz ışık alan 
ya da karanlık bir ortamda gelişen bitkiler çok uzun ve ince gövdeli, küçük yapraklı, sarı renkli ve kökleri indirgenmiş olarak gelişir. 
Oysa, optimum değerde ışık alan bir sürgünün gelişiminde meydana gelen morfolojik ve biyokimyasal değişikler o sürgünün tipik bir 
bitkiye benzemesine neden olur. Yani gelişme sırasında gövdelerin uzama hızı yavaşlar, yapraklar genişler, kökler uzamaya ve toprak 
üstü kısımlar klorofil üretmeye başlar. 
 
Bitkilerin ışıktan etkilenme ve faydalanma durumları bitki türleri arasında değişkenlik gösterir. Bu bakımdan bitkiler gölge seven ve 
güneş seven bitkiler olmak üzere ayırt edilebilir. Gölge seven bitkilerde gereğinden çok ışık şiddeti gelişimi olumsuz yönde etkilerken, 
güneş seven bitkiler bol ışıklı ortamlarda olumlu gelişme gösterirler. Başka bir deyişle, ışık şiddetinin az olduğu ortamlarda gölge seven 
bitkilerin büyüme başarısı güneş seven bitkilere göre daha fazladır. 
 
Bitkilerin büyümesinde ışık şiddetinin, ışık çeşidinin ve ışığın etki süresinin dolaylı ya da doğrudan etkisi vardır. Örneğin ışık şiddeti 
fotosentez olayını doğrudan etkilerken bitki büyümesini dolaylı olarak etkiler. Ayrıca bitkinin büyümesi ve yapısal gelişimi için, ışığın 
algılanmasında iş gören özel reseptör pigment moleküllerin varlığı da oldukça önemlidir. 
 
Sıcaklık: Bitkilerin önce vejetatif olarak normal büyüyüp gelişmesi için, bulunduğu ortamın belirli bir sıcaklık derecesinde olması 
gerekir. Bitki büyümesinde hemen hemen ışık kadar etkili olan sıcaklık faktörü bitki metabolizmasını etkiler. Her bitki için büyümeyi 
etkileyen minumum (en az), optimum (en uygun) ve maksimum (en fazla) sıcaklık dereceleri vardır. Farklı iklim bölgelerindeki bitkilerde 
minumum, optimum ve maksimum sıcaklık dereceleri değişkenlik gösterir. Örneğin soğuk bölgelerde gelişen bitkiler, sıcak bölge 
bitkilerine oranla daha düşük minumum, optimum ve maksimum sıcaklık değerlerine sahiptir. Bununla birlikte, genel olarak bitkiler 0°C 
ile 40°C arasındaki sıcaklıklarda büyüme gösterebilirler. Her bitki için farklı olan minimum sıcaklık derecesinin altında ve maksimum 
sıcaklık derecesinin üzerinde bitkiler büyüyemezler. Ayrıca, maksimum sıcaklık derecesinin üzerindeki değerlerde, bu sıcaklıktan uzun 
süreli etkilenme bitkinin ölümüne neden olur. O halde, bitkiler ancak kendileri için uygun olan optimum sıcaklık değerlerinde maksimum 
büyüme gösterirler. 
 
Bitkilerin doğal koşullardaki büyüme sürecini, günlük ve mevsimsel sıcaklık değişimleri de oldukça etkiler. Bazı bitkiler, gündüz 
sıcaklığına göre daha düşük gece sıcaklığında daha hızlı büyüme gösterirler. Örneğin domates bitkisinin gündüz 26°C, gece ise 
17°C'de büyümesi, 26°C sabit sıcaklıkta büyümesine göre daha etkilidir. Sonuç olarak, sıcaklık değişimleri bitkilerde çimlenme 
aşamasından başlayıp gövde ve tomurcuk gelişimi, depo organların oluşumu, çiçeklenme gibi birçok fizyolojik olay üzerinde önemli bir 
etkiye sahiptir. 
 
Su: Su, tüm canlılarda olduğu gibi bitkilerde de yaşamsal öneme sahiptir. Hücre içinde metabolik olayların ve kimyasal tepkimelerin 
gerçekleşmesi için suya ihtiyaç vardır. Ayrıca bitkiler kök sistemleriyle, büyüme ve gelişmeleri için gerekli olan elzem besin 
elementlerini su içinde çözünmüş olarak alabilirler. Bitkiler, yetiştikleri bölgelerin farklı iklimsel özelliklerine göre su ihtiyaçlarını karşılar 
ve bu doğrultuda uyum gösterirler. Örneğin kurak ortamda yaşayan bitkiler topraktan yeterince su alabilmek için gelişmiş kök 
sistemlerine sahiptir. Bu tür bitkiler, ayrıca terleme ile fazla su kaybetmemek yani suyu bünyelerinde tutmak adına birtakım 
adaptasyonlar geliştirmişlerdir. Kurak ortam bitkileri dâhil diğer ortamlarda yaşayan bitkilerde de terlemeyle kaybedilen su miktarı ile 
topraktan alınan su miktarı arasında denge vardır. Eğer bu denge, terlemeyle atılan suyun fazla, çevreden alınan suyun az olması 
yönünde bozulursa, bitkiler su stresi yani su kıtlığı çekebilir. Dolayısıyla bu durum, bitkide büyümenin yavaşlamasına ve hatta ölüme 
yol açabilir. Bunun yanı sıra, su fazlalığı da bitkilerin büyümesini olumsuz etkiler. Nehir, ırmak ve derelerin taşması ya da aşırı yağışlar 
sonucu özellikle drenajı kötü olan tarım topraklarının hava boşlukları su ile kaplanır. Bu durumda toprağa yeterli oksijen giremez ve 
bitkinin kökleriyle birlikte diğer organları solunum yapamaz. Sonuç olarak; bitkiler solunum, fotosentez, madde taşınması, büyüme, 
gelişme, üreme gibi bir çok yaşamsal olayı devam ettirebilmek için farklı miktarlarda suya ihtiyaç duyar. Dolayısıyla bitkiler, bulundukları 
ortam koşullarına uyum göstererek ihtiyaçları olan suyu almalarını sağlayan bir takım morfolojik ve fizyolojik özellikler taşırlar. 
 
Bitkilerin büyümesinde ışık, sıcaklık, su ve mineral maddeler gibi çevresel faktörlerin yanı sıra toprak özellikleri de etkilidir. Daha önce 
"Bitkilerde Beslenme" bölümünde belirtildiği gibi toprak yapısı, toprak çeşidi, toprak havası gibi birtakım toprak özellikleriyle birlikte, 
toprağın besin elementlerini yeterince içerip içermemesi, gübreleme ve doğru sulama yöntemlerinin uygulanması da bitki büyümesi 
üzerinde oldukça önemli etkiye sahiptir. 
 



II- BİTKİ BÜYÜMESİNDE HORMONLARIN ETKİSİ 
Yüksek yapılı bitkilerde, büyüme, gelişme ve vücut işlevlerinin düzenlenmesi bitki hücreleri tarafından üretilen kimyasal sinyallere 
bağlıdır. Bitkiler de diğer tüm organizmalar gibi içten ve dıştan gelen uyartıları alma ve bu uyartılara özgü fizyolojik bir yanıt verme 
yeteneğine sahiptir. Bitkilerin içten ve dıştan gelen uyartılara özgü fizyolojik yanıtları, ürettikleri hormonlara yani kimyasal sinyallere 
göre belirlenir. Hormon vücudun bir kısmında üretildikten sonra diğer vücut kısımlarına taşınan ve orada özgül bir alıcı (reseptör) 
moleküle bağlanıp hedef hücrelerin ve dokuların yanıt vermesini tetikleyen bir maddedir. Hormonlar, belirli hedef hücrelerine taşınırlar 
ve ancak o hücrelerde etkili olurlar. Hedef hücrelerin zarlarında özel bir uyartıya duyarlı olan ve ondan etkilenen alıcı (reseptör) 
moleküller bulunur. Uygun bir hormon hedef hücrelere geldiği zaman, bu alıcı moleküller o hormonu "tanır", "bağlar" ve bir dizi sinyal 
iletim yolunu başlatıp, hedef hücrelerin "yanıt" vermesini sağlar. Hedef hücrelerin yanıt vermesi ise ancak ilgili hormonun, hedef 
hücredeki genlerin ifadesini, mevcut enzimlerin aktivitesini ya da zarların özelliklerini değiştirerek etki göstermesine bağlıdır. 
 
Genelde hormonlar hücre bölünmesi, hücre uzaması ve hücre farklılaşmasını etkileyerek bitki büyümesi ve gelişmesini kontrol ederler. 
Her bir hormon birden fazla etkiye sahip olabilir. Bu, o hormonun konsantrasyonuna, etki bölgesine ve bitkinin gelişim evresine bağlı 
olarak ortaya çıkar. Bitki hormonları, çok düşük konsantrasyonlarda üretildikleri halde bitkideki bir organın büyüme ve gelişmesi 
üzerinde büyük etkiler gösterebilirler. Dolayısıyla bir bitkinin büyüme ve gelişimi, o bitkideki hormon dengesi tarafından büyük ölçüde 
kontrol edilir. 
 
UYARI 
Bitki hormonları küçük moleküller olduklarından bir hücreden diğerine çoğunlukla hücre çeperlerindeki geçitlerden taşınır. 
 
Bitki büyümesinde etkili olan oksin, giberellin, sitokinin ve etilen gibi başlıca hormonlar, bitkinin kök ve gövde uç meristemleri gibi aktif 
olarak büyüyen kısımlarında üretilir. Şimdi bu hormonların bitki büyümesi üzerindeki etkilerini inceleyelim. 
 
Oksin: Oksin, keşfedilen ilk bitkisel hormondur. Özellikle yulaflar olmak üzere çimen fidelerinin gövdelerini kuşatan ve koleoptil olarak 
adlandırılan kılıf biçimindeki organın uzamasına ilişkin yapılan çalışmalar, oksin hormonunun keşfine neden olmuştur. Koleoptil buğday, 
yulaf, arpa, mısır gibi bitkilerin çimlenmelerinin başlangıç evresinde, ilk yaprağı örten ve büyüme bakımından çok duyarlı bir organdır. 
Koleoptillerin uzamasını artıran ve sürgün uçlarında üretilen kimyasal maddenin oksin hormonu olarak keşfedilmesinden sonra 
araştırmacılar, büyümeden sorumlu olan bu hormonun, tüm bitki organlarında az veya çok mutlaka bulunması gerektiğini ortaya 
koymuşlardır. Bitkilerde doğal olarak bulunan oksin ya da IAA (indoloasetlk asit) hormonu bitkinin özellikle sürgün uçlarında, genç 
yapraklarda ve gelişmekte olan meyve ve tohumlarda üretilir. Bununla birlikte oksin hormonu bitkinin genç organlarında ve organların 
hızlı büyüyen uç kısımlarında diğer kısımlara göre daha çok bulunur. 
 
UYARI 
Bitkilerde, kök ucunda bulunan oksin konsantrasyonu gövde ucunda bulunan oksin konsantrasyonuna göre çok daha azdır. Kökte 
düşük oksin konsantrasyonu büyümeyi teşvik ederken, yüksek oksin konsantrasyonu büyümeyi engeller. 
 
Tüm bitkilerde ana işlevi hücre uzamasını uyarmak olan oksin hormonu, bitki gelişimiyle ilgili pek çok olayı da etkiler. 
 
Oksinin hücre uzamasını sağlaması, sürgün ucundaki hücre uzama bölgesine taşınması ve oradaki hücrelerin büyümesini uyarması 
sonucu gerçekleşir. Oksin, uzama bölgesindeki hücrelerin çeperinde pH'ı düşürür ve çeperin asitleşmesini sağlar. Buna bağlı olarak 
aktifleşen bazı enzimlerin etkinliği ile hücre çeperi gevşer ve esnekliği artar. Böylece esnekliği artmış çeperlerden su girişi olur ve 
hücrenin uzaması sağlanır. 
 
UYARI 
Oksin, kök ve sürgün uçlarında büyümeyi ancak belirli bir konsantrasyon aralığında uyarır. Daha yüksek konsantrasyonlardaki oksin 
hücre uzamasını engeller. Bunu ise, hücre uzamasını engelleyen "etilen" hormonu üretimini uyararak sağlar. 
 

 
 
Oksin bitkilerde yan kök ve adventif (ek) kök oluşumunu teşvik eder. Ayrıca, bitkilerin çeliklerle vejetatif olarak üretilmesinde de etkilidir. 
Yaprak ve gövde çeliklerinin oksin ile muamele edilmesi sonucu, bu çeliklerin köklendirilmesi sağlanır. 
 



Bitkinin büyüme hormonu olarak kabul edilen oksinin bitki üzerindeki diğer etkileri bitkinin büyüme, gelişme ve uyartılara göre yanıt 
oluşturmasında önemli rol oynar. Oksinin etkilediği diğer olaylar aşağıda kısaca verilmiştir: 

 Yanal tomurcukların büyümesini engeller (Apikal dominansi). 
 Yaprak ve meyve dökülmesini önler. 
 Çiçek gelişimini düzenler. 
 Meyve büyümesini sağlar. 
 Yeni iletim dokusunun farklılaşmasını etkiler. 
 Odunsu bitkilerde ikincil büyümeyi sağlayan ikincil meristemleri etkiler. 

 

 
 
Ticari olarak tarım uygulamalarında kullanılan sentetik oksinler, doğal oksin etkilerinden daha verimli şekilde yararlanılmasını sağlar. 
Ayrıca sentetik oksinler, çekirdeksiz meyve üretiminde ve özellikle yabani otların temizlenmesinde "herbisit" olarak da kullanılır. 
 
UYARI 
Bitkilerde oksin hormonu sürgün ucundan aşağıya doğru tek yönlü taşınır. Oksinin bu tek yönlü taşınımında yerçekiminin bir etkisi 
yoktur. Bir gövde ya da koleoptil parçası baş aşağı çevrildiğinde oksinin yukarı doğru taşındığı görülür. 
 
 
Sitokinin: Sitokininler, doku kültüründe bitki hücrelerinin büyüme ve gelişmesini artıran faktörlerin araştırılması sırasında keşfedilmiştir. 
Sitokininlerin ana işlevi, hücre bölünmesini ya da sitokinezi uyarmaktır. Bitkilerde doğal olarak oluşan sitokininlerin asıl sentez yeri kök 
uçları olup, daha sonra yukarıya taşınarak hedef dokulara ulaşır. Meristem, tohum, yaprak ve meyve gibi hedef dokularda, sitokininler 
hücre bölünmesini uyarıcı etki yaparlar. Ayrıca bu bitki kısımlarında da sitokininlerin sentezi yapılır. 
 
Sitokininler, oksin ile birlikte hareket ederek hücre bölünmesini ve özelleşmemiş genç hücrelerde farklılaşmayı etkiler. Doku kültürüne 
alınan gövde parankiması hücreleri üzerinde sitokininlerin nasıl etkili olduğu araştırılmıştır. Buna göre, oksin içermeyen doku 
kültüründe sitokininlerin parankima hücrelerinde bölünmeyi uyarmadığı ancak oksin varlığında hücrelerde bölünmeyi teşvik ettiği yani 
sitokininlerin tek başına etki gösteremediği anlaşılmıştır. 
 
Bitkilerin özelleşmemiş genç hücrelerinde farklılaşma, sitokininin oksine oranına göre kontrol edilir. Sitokinin ve oksin oranının dengeli 
olduğu doku kültürü ortamında bitki hücreleri farklılaşmaksam büyür ve kallus adı verilen bir hücre kümesi oluşturur. Kültür ortamında 
gelişen bu kallus dokusunun, köklere mi yoksa sürgünlere mi farklılaşacağını kültür ortamındaki oksin: sitokinin oranı belirler. Buna 
göre, kültür ortamındaki oksin: sitokinin oranı yüksekse kallustan kök oluşumu, oksin: sitokinin oranı düşükse kallustan sürgün oluşumu 
uyarılır. 
 

 
 
Sitokininler, kök ve gövde meristemlerinde hücre bölünmesinin düzenlenmesinde birbirinin tersi etki gösterirler. Sitokinin miktarının 
artması sürgün gelişimini artırırken, kök büyümesini engeller. Sitokinin miktarının azalması ise sürgün gelişimini geciktirirken, kök 
büyümesini artırır. 
 
 



 
Sitokininler bitki büyümesi ve gelişmesi üzerinde daha birçok etkiye sahiptir. Bu etkilerden bazıları şunlardır: 

 Oksinin aksine yanal tomurcukların gelişimini sağlar. 
 Besin elementlerinin taşınmasında etkilidir. 
 Yapraklarda yaşlanmayı geciktirici rol oynar. 
 Işık, su, besin gibi diğer faktörlerle birlikte kloroplast sentezini artırır. 
 İkincil meristemlerin aktif hale getirilmesinde rol oynar. 

 
Sitokininler bu etkilerin yanısıra bazı bitki türlerinin kökleri ile yararlı bakteriler arasında simbiyotik ilişkinin kurulmasında görev alır. 
Ayrıca, faydalı mikorizaları oluşturacak şekilde bazı mantarlar ile bitki kökleri arasında simbiyotik ortaklık kurulmasında da rol oynar. 
 
 
Giberellin: Giberellinlerin bitki gelişiminde en önemli etkisi gövde uzamasını sağlamasıdır. Giberellinler, hücre bölünmesini ve hücre 
uzamasını uyararak gövde ve yaprak uzamasına neden olurlar. Bitkinin uç tomurcuklarında, genç yapraklarında ve köklerinde üretilen 
bu hormon, oksin gibi hücre çeperini gevşeterek su alımını kolaylaştırır. 
 
Bazı bitkilerde sürgün uzaması için gereken giberellinlerin üretiminde genetik bozukluklar olabilir. Bu tür cüce bitkilere giberellin 
uygulandığında normal uzunlukta büyüdükleri gözlenir. Ancak normal uzunluktaki bitkilere giberellin uygulanması durumunda 
çoğunlukla yanıt alınmaz. Çünkü bu bitkiler daha önceden optimum düzeyde giberellin sentezini gerçekleştirmişlerdir. 
 
UYARI 
Giberellinlerin kök büyümesi üzerinde doğrudan etkileri çok azdır. 
 
Giberellinler oksinle birlikte bulunduklarında birçok bitkide meyve büyümesi üzerinde etkili olurlar. Örneğin çekirdeksiz üzümlere 
giberellin uygulandığında üzüm tanelerinin büyüdüğü ve salkım internodyumlarının uzadığı görülür. Giberellinlerin bu etkisi özellikle 
ticari alanlarda önem kazanır. 
 
Tohumlarda, embriyolar tarafından üretilen giberellinler, absisik asit etkisiyle sağlanan dormansinin kırılmasını ve çimlenmenin 
başlamasını uyarırlar. Örneğin giberellin hormonunun etkisiyle üretilen amilaz enzimi, tohumda depolanan nişastanın glikoza 
dönüşümünü sağlar. Glikoz gibi monomer besinleri kullanan embriyonun ise metabolizması hızlanır ve çimlenme gerçekleşir. 
 
UYARI 
Absisik asit hormonu uygun olmayan çevre koşullarında tohumun çimlenmesini engeller ve tohumun uyku (dormansi) halinde kalmasını 
sağlar. 
 
 
Etilen: Etilenin bitkiler üzerindeki etkileri ilk kez 1800'lü yıllarda tesadüfen keşfedilmiştir. Bu yıllarda, caddelerin ışıklandırılmasında 
yakıt olarak kömür gazı kullanılan sokak lambalarının çevresindeki ağaçların diğerlerinden daha fazla ve erkenden yapraklarını 
döktükleri gözlenmiştir. Yapılan araştırmalar, yaprakların erkenden dökülmesine, kömür gazındaki etilenin neden olduğunu göstermiştir. 
Daha sonraki yıllarda yapılan araştırmalarda ise etilenin bitkiler tarafından da üretildiği anlaşılmıştır. 
 
Etilen, hemen hemen tüm bitki organlarında üretilir. Ancak etilen üretimi en fazla yaşlı dokularda ve olgunlaşan meyvelerde gerçekleşir. 
Etilen bitkiler üzerinde çok sayıda etkiye sahiptir. Bitkiler, birçok mekanik ya da içsel faktöre yanıt olarak etilen üretir. Örneğin kuraklık, 
su baskını, mekanik basınç, enfeksiyon, donma, yaralanma gibi streslere yanıt olarak etilen üretimi uyarılır. Etilen üretimi bazı 
hormonlar tarafından da teşvik edilir. Örneğin yüksek düzeydeki oksin, etilen üretimini uyarır. Oksinin etilen üretimini uyardığı köklerde, 
kök uzaması engellenir. Kökte büyümenin engellenmesi gerçekte oksinden değil etilenden kaynaklanır. 
 

 
 
Bitkilerde apoptosis olarak isimlendirilen "programlanmış hücre ölümü" sırasında etilen üretimi çok fazla artar. Bitkilerde belirli hücre 
doku veya organlar programlanmış hücre ölümü sürecini yaşar. Örneğin sonbaharda bir yaprağın dökülmesi ya da tek yıllık bir bitkinin 
çiçek verdikten sonra ölmesi belirli bir zamanda kalıtsal olarak programlanmıştır. Apaptosis sırasında oluşan yeni enzimler klorofil, DNA 
ve RNA dâhil pek çok kimyasal bileşeni parçalayarak hücrenin veya dokunun programlanmış yok oluşunu sağlar. 
 

 



 
Etilen, yaprak dökülmesine (yaprak absisyonuna) neden olur. Birçok bitkide görülen sonbaharda yaprakların dökülmesi ağaçların 
kurumasını önleyen bir adaptasyondur. Dökülme, "absisyon tabakası" olarak adlandırılan özel hücre tabakalarında oluşur. Yaprak 
dökülmesi, etilen ve oksin dengesindeki değişiklik sonucu kontrol edilir. Yaprak yaşlanmasına bağlı olarak oksin üretimindeki azalma, 
absisyon tabakasındaki hücrelerin etilene karşı duyarlılıklarını artırır. Sonuçta etilen, absisyon tabakasındaki hücrelerin çeperlerinin 
parçalanmasını sağlayarak, bu tabakayı zayıflatır ve yaprak dökülür. Ayrıca, etilen üretimi bitkilerin çiçek ve yapraklarında yaşlanmayı 
(senesensi) artırır. Etilen yapraklarda klorofil kaybına ve yaprak renginin solmasına, çiçeklerde ise çiçek renginin solmasına neden olur. 
 

 
 
Etilen bitkilerde meyve olgunlaşmasını sağlar. Meyve olgunlaşmasında, etilen olgunlaşmayı tetiklerken, olgunlaşma da etilen üretiminin 
artmasına neden olur. Olgunlaşma sırasında, hücre çeperi bileşenlerinin enzimatik olarak yıkımı, meyvenin yumuşamasına neden olur. 
Bununla birlikte, nişasta ve asitlerin şekere dönüşümü meyveyi tatlandırırken yeni koku, tat ve renk verici bileşikler de üretilir. Meyve 
olgunlaşması sırasında, bir meyvede üretilen etilen gazı yakınında bulunan diğer meyvelerin de olgunlaşmasını hızlandırır. Örneğin tek 
bir çürük elmadan çıkan etilen gazı bir kasa elmayı çürütebilir. Etilen gazının bu etkisinin ticari önemi büyüktür. Örneğin henüz 
olgunlaşmamış yeşil meyveler etilen gazı düzeyleri artırılmış depolarda zamanından önce olgunlaştırılabilir. Öte yandan doğal etilen 
üretimini engelleyen maddeler uygulanarak meyvelerin olgunlaşması veya çürümesi de önlenir. Örneğin sonbaharda toplanmış elmalar 
karbondioksit içeren depolarda tutulur. Karbondioksit etilen birikimini önler ve yeni etilen sentezini engeller. Bu şekilde depolanmış 
elmalar yaz aylarında bile tüketime sunulur. 
 
Etilen hormonunu genç fideleri üçlü yanıt olarak isimlendirilen bir büyüme manevrası yapmaya teşvik eder. Bu manevra, fidenin toprak 
içinde ilerlerken karşılaştığı engelleri aşmasına yardımcı olur. Kaya gibi hareketsiz bir nesnenin altında kalmış ve topraktan yukarıya 
doğru yükselmeye çalışan bir bezelye fidesinde gövde, üstündeki engeli ittikçe uç bölge mekanik strese maruz kalır. Bu durum fidede 
etilen üretimini uyarır. Etilen etkisiyle fidede; "gövde uzamasının yavaşlaması", "gövdenin kalınlaşması" ve "gövdenin yatay olarak 
büyümesini sağlayan eğrilme" şeklinde üçlü yanıt oluşur. Gövde büyümeye devam ettikçe uç kısım, yukarıda katı bir cisim olduğunu 
saptarsa gövde yatay olarak büyümesini sürdürür. Bununla birlikte, fidenin uç kısmı katı bir cisim olduğunu algılamazsa etilen üretimi 
azalır ve fide normal olarak yukarıya doğru büyümesine devam eder. 
 
Genç fidelerde üçlü yanıt oluşmasını karşılaşılan fiziksel engelden ziyade, etilen uyarır. Fiziksel bir engelle karşılaşmadan serbestçe 
büyüyen fidelere dıştan etilen uygulanması, fidelerde üçlü yanıtın oluşmasına neden olur. 

 



 

 
 
Bitkisel hormonlar bir bitkinin büyümesini, gelişmesini, üremesini ve çevre fizyolojisini düzenlemesini kontrol eder. Bitkiler, canlılıkları 
devam ettiği sürece ortam koşullarından en iyi şekilde yararlanabileceği şekil ve konumu kazanma yeteneğine sahiptirler. Dolayısıyla, 
büyüme ve gelişmelerini ayarlayarak ışık, yerçekimi, sıcaklık, nem, gün uzunluğu, mevsimsel değişiklikler gibi birçok uyarıya karşı yanıt 
oluştururlar. Bitkilerin ışık, sıcaklık, yerçekimi ve ayrıca mevsimsel farklılıklara bağlı olarak ortaya çıkan gün uzunluğu değişimlerini 
nasıl algıladığını ve yanıt oluşturduğunu inceleyelim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III- FOTOPERİYODİZM 
Mevsimsel olaylar birçok bitkinin yaşam döngüsünde kritik önem taşır. Bitkilerde tohum çimlenmesi, çiçeklenme, tomurcuk 
dormansisinin oluşması veya kırılması çoğunlukla yılın belirli bir döneminde ortaya çıkan gelişim evreleridir. Bir bitkinin 24 saatlik gece 
ve gündüz döngüsünde, gündüz (ışık) ve gece (karanlık) periyodunun uzunluğuna göre fizyolojik olarak verdiği yanıt fotoperiyodizm 
olarak adlandırılır. Fotoperiyodizm, fizyolojik bir olayın yılın belirli bir zamanında gerçekleşmesini sağlar. Birçok bitkide fotoperiyoda 
(gece ve gündüzün nispi uzunluğu) karşı verilen fizyolojik yanıt, çiçeklenme şeklinde olur. 
 
Fotoperiyodizm ve Çiçeklenmenin Kontrolü 
Uzun yaz günlerinde birçok bitki çiçeklenir. Araştırmacılar, yıllarca uzun günler ile çiçeklenme arasında doğrudan bir ilişki olduğunu 
düşünmüşlerdir. 1920'li yıllarda W. W. Garner ve H. A. Allard, tütün mutantıyla yaptıkları çalışmalarda bu görüşün doğru olmadığını 
göstermişlerdir. "Maryland Mammoth" olarak isimlendirilen bu tütün mutantı, 5 m'ye kadar boylanabilmesine rağmen, normal tütün 
bitkileri gibi yaz aylarında çiçekleneme- miştir. Garner ve Allard daha sonraki çalışmalarında, kış aylarındaki kısa gün koşullarının bu 
tütün mutantının çiçeklenmesini sağladığını bulmuşlardır. Sonuç olarak, bitkilerde çiçeklenmenin gün uzunluğu tarafından belirlendiği 
ve her bitki türü için çiçeklenmenin uyarıldığı farklı bir "kritik gün uzunluğu" olduğu tespit edilmiştir. 
 



Bitkilerin, fotoperiyodik yanıtlarına göre sınıflandırılması genelde çiçeklenmeye dayanır ve fotoperiyoda bağımlı üç bitki grubu bulunur. 
 
1- Kısa Gün (Uzun Gece) Bitkileri: Yalnızca kısa gün koşullarında çiçeklenirler. Yani, gerekli kritik gün uzunluğundan daha kısa bir 
gün uzunluğunda çiçeklenirler. Krizantemler, sütleğenler, tütün, pıtrak gibi kısa gün bitkileri kısa gün koşullarının hakim olduğu yaz 
sonunda, sonbaharda ya da kışın çiçek açarlar. 
 
2- Uzun Gün (Kısa Gece) Bitkileri: Yalnızca uzun gün koşullarında çiçeklenirler. Yani, kritik gün uzunluğunu aşan bir gün 
uzunluğunda çiçeklenirler. Pek çok tahıl çeşidi, ıspanak, turp, marul, süsen gibi uzun gün bitkileri ilkbahar sonunda ve yaz başında 
çiçeklenirler. 
 
3- Nötr Gün Bitkileri: Bu tür bitkiler gün uzunluğundan yani fotoperiyotdan etkilenmeden çiçeklenirler. Gün uzunluğundan 
etkilenmeyen bitkilerin çiçeklenmesi, gelişimle ilgili içsel bir denetim mekanizması ile düzenlenir. Fasulye, domates, pirinç, karahindiba 
gibi bitkiler nötr gün bitkilerine örnek olarak verilebilir. 
 
Doğal koşullar altında, gece ve gündüz uzunluklarını 24 saatlik sürecin ışık ve karanlık döngüsünü şekillendirir. Araştırmacılar, 
çiçeklenme ve fotoperiyoda verilen diğer yanıtları kontrol eden etmenin, gün uzunluğu değil gece uzunluğu olduğunu bulmuşlardır. 
Kritik gece uzunluğu adı verilen bu etmen, kısa gün bitkilerinin çiçeklenmesi için veya uzun gün bitkilerinde çiçeklenmenin 
engellenmesi için gerekli olan gece uzunluğu ya da karanlık saat sayısıdır. Kritik gece uzunluğu kısa gün bitkilerinde minumum, uzun 
gün bitkilerinde ise maksimum karanlık saat sayısıdır. Örneğin kısa gün bitkisi olan pıtrakta, kritik gece uzunluğu 8,5 saattir. Pıtrakta 
gece uzunluğu, "kritik karanlık süresini" aştığı zaman çiçeklenme gerçekleşir. Ancak, fotoperiyodun gece bölümü birkaç dakikalığına 
ışıklandırdığında bile yani gece kesintiye uğratıldığında, pıtrak bitkisinde çiçeklenme olmaz. Dolayısıyla pıtrak dâhil diğer kısa gün 
bitkileri, çiçeklenmek için gece periyodunun sürekliliğine yani ışıkla kesintiye uğramamasına ihtiyaç duyar. Bununla birlikte, kısa gün 
bitkilerinde fotoperiyodun gündüz bölümünün kısa bir karanlık periyotla kesintiye uğratılmasının çiçeklenme üzerinde herhangi bir etkisi 
yoktur. 
 
Uzun gün bitkileri, kısa gün bitkilerinin çiçeklendiği uzun gece fotoperiyotlarında çiçeklenmezler. Ancak, sürekli karanlık periyodunun 
belirli bir süre ışık verilerek bozulması halinde çiçeklenirler. Uzun gün bitkilerinde gece uzunluğu, "kritik karanlık süresinden" daha kısa 
olduğu zaman çiçeklenme gerçekleşir. 
 
UYARI 
Kısa gün (uzun gece) bitkilerinde gece uzunluğu, "kritik karanlık süresini" aştığı zaman çiçeklenme olurken, uzun gün (kısa gece) 
bitkilerinde ise gece uzunluğu, "kritik karanlık süresinden" daha kısa olduğunda çiçeklenme gerçekleşir. O halde, kritik gece uzunluğu 
(kritik karanlık süresi) kısa gün bitkileri için minumum, uzun gün bitkileri için maksimum uzunlukta olmalıdır. 
 

 



 
Kırmızı ışık, fotoperiyodun gece bölümünü kesintiye uğratan en etkili renktir. Kırmızı ışığı absorbe eden ve "fitokrom" olarak 
isimlendirilen pigment, aynı zamanda bir bitkinin tüm yaşamı boyunca, yani tohumdan çiçeklenmeye kadar olan süreçte ışığa verilen 
yanıtların pek çoğunu düzenler. Fitokromun kırmızı ve uzak-kırmızıyı soğuran iki çeşit izomeri vardır. Bu iki fitokrom çeşidi ışıkta 
birbirine dönüşür. Bu durum bitkilerin, fitokromun yardımıyla ayarlanan kendi biyolojik saatlerini kullanarak gece uzunluğunu ölçmelerini 
sağlar. Gece uzunluğunun saptanması ise bitkilere yılın mevsimi hakkında bilgi verir. Çiçek yetiştiricileri tarafından bu bilgi, mevsimi 
dışında çiçek üretimi için kullanılır. Örneğin sonbaharda çiçek açan krizantemler, her bir uzun gecenin ışık flaşı ile kesintiye uğratılması 
sayesinde çiçeklenmesini mayıs ayına kadar uzatabilir. 
 
Kısa gün bitkilerinde, daha öncede belirtildiği gibi kritik gece uzunluğu bir dakika bile daha kısa olursa çiçeklenme olmaz. Eğer, karanlık 
periyotda kırmızı bir ışık flaşını (R), uzak-kırmızı (FR) bir ışık flaşı izlerse, kısa gün bitkisi gece uzunluğunun kesintiye uğradığını 
saptayamaz ve çiçeklenir. 
 
Kırmızı ışık flaşı (R), karanlık periyodu kısaltır. Kırmızı ışık flaşından sonra onu uzak - kırmızı (FR) ışık flaşı izlediğinde kırmızı ışığın 
etkisi ortadan kalkar. Dolayısıyla, kısa gün bitkilerinde gece uzunluğunun kırmızı ışıkla kesintiye uğraması çiçeklenmeyi önlerken, uzun 
gün bitkilerinde çiçeklenmeye neden olur. 
 

 
 
IV- TROPİZMA 
Gelişmiş yapılı bitkiler, kökleriyle toprağa bağlı bir yaşam sürdürmek zorunda olduklarından, içinde bulundukları ortam koşullarından en 
iyi şekilde yararlanmak için durum değiştirme hareketleri yaparlar. Bitkiler bu sayede, kendileri için optimum gelişme koşullarını 
sağlarlar. Bir bitkinin ışık, yerçekimi, dokunma gibi dış uyartılara karşı durum değiştirme hareketi yapabilmesi için bitki organında, 
uyartının geliş yönü ile zıt yönü arasında büyüme bakımından bir asimetrinin yaratılması gerekir. İşte, bütünlüğü bozulmamış bitki 
organlarının uyartıya doğru yönelmelerine ya da o uyartıdan uzaklaşmalarına neden olan büyüme yanıtı, tropizma (yönelim) olarak 
adlandırılır. Uyartının ortadan kalkmasıyla birlikte tropizma hareketleri geriye dönüşebilir. Tropizma hareketleri, bitkinin uyartıya doğru 
büyümesi durumunda pozitif tropizma, uyartıdan uzaklaşarak büyümesi durumunda ise negatif tropizma adını alır. 
 
Bitkilerde tropizma hareketleri, organların asimetrik büyümesi sonucu oluşur. Asimetrik büyümeye, büyüme hormonu olan oksinin 
asimetrik dağılımı neden olur. Bitkilerde, farklı uyartılara karşı gelişen tropizma hareketleri o uyartının ismini alır. Bitkiler ışık, yerçekimi, 
su ve dokunma gibi çeşitli uyartılara yönsel büyüme ile yanıt verirler. 
 

 



 
Bitkilerin ışık uyartısına göre gösterdikleri yönelim hareketine fototropizma adı verilir. Bir gövdenin ışığa doğru yönelim hareketi 
"pozitif fototropizma" adını alır. Buna karşın, kökler ışığın geliş yönünün tersine doğru "negatif fototropizma" hareketi oluşturur. 
Fototropizma, genç bitkilerin fotosenteze enerji veren ışığa doğru yönelmelerini sağlayan uyumsal bir yanıttır. Bu uyumsal yanıtın 
mekanizması yani ışığın bitki tarafından nasıl algılandığı ve ışığın asimetrik büyümeye neden olan oksin üzerindeki etkisi, yulaf ve 
çimen fideleri üzerinde yapılan birçok deneyle aydınlatılmıştır. 
 
Fototropizma üzerindeki ilk deneyler; Charles Darwin ve oğlu F. Darwin tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmacılar, çimen 
fidelerinin gövdesini bir kılıf gibi kuşatan ve "koleoptil" olarak isimlendirilen genç gövdelerin, karanlıkta ya da her taraftan eşit şekilde 
ışıklandırdıklarında yukarı doğru dik büyüdüklerini gözlemlemişlerdir. Darwinler, daha sonra koleoptillerle yapılan çeşitli denemeler 
sonucunda, fototropizmayla ilgili bazı varsayımlar ileri sürmüşlerdir. 
 
Darwinler; 

 Işığın algılanmasında koleoptil ucunun sorumlu olduğunu, 
 Gerçek büyüme yanıtının yani koleoptil kıvrılmasının uçtan belirli bir uzaklıkta gerçekleştiğini, 
 Koleoptil ucundan uzama bölgesine asimetrik büyümeye neden olan bazı sinyaller gönderildiğini göstermişlerdir. 

 
Birkaç on yıl sonra, Peter Boysen-Jensen, bu varsayımı sınamış ve sinyalin hareketli bir madde olduğunu kanıtlamıştır. Araştırmacı, 
koleoptil ucunu kimyasal sinyallerin geçişine izin veren jelatin blok ile ayırarak tek yönden ışık vermiş ve koleoptilin ışık yönüne doğru 
kıvrıldığını göstermiştir. Buna karşılık, koleoptil ucunu mika gibi bir engelle ayırdığında yönelim hareketinin gerçekleşmediğini 
gözlemlemiştir. 

 



Son olarak F. W. Went, Boysen - Jensen'in denemelerinde değişiklik yaparak fototropizmada iş gören kimyasal mesaj taşıyıcısının 
"oksin" olduğunu göstermiştir. Went'in, agar bloklar kullanarak koleoptillerle yaptığı denemelerde, fototropizma mekanizması daha da 
netleşmiştir. 
 
Darvvin'ler ve Went'in çimen koleoptillerinde yaptıkları çalışmalara dayalı olarak, günümüzde de kabul gören klasik varsayıma göre; 
oksin, koleoptil ucundan ışık almayan alt tarafa doğru yanal olarak taşınır. Oksinin bu asimetrik dağılımı, ışık almayan taraftaki 
hücrelerin ışık alan taraftaki hücrelere göre daha hızlı büyümesine neden olur ve sonuçta asimetrik büyüyen koleoptil ışığa doğru 
kıvrılır. 
 
Bitkilerde büyüme yanıtı sadece ışık tarafından belirlenmez. Bitkilerin yerçekimine karşı verdikleri büyüme yanıtı gravitropizma 
(geotropizma) olarak adlandırılır. Saksı içinde büyüyen bir fide yan yatırıldığında, bitki fidesi gövdesini yukarı, kökünü ise aşağıya doğru 
kıvırarak büyümesini ayarlar. Yani saksı bitkisinde kök pozitif, gövde ise negatif gravitropizma hareketi yapar. Bitki tohumları toprağa 
hangi yönde düşerse düşsün, çimlendikten hemen sonra gravitropizma kökün toprağa, gövdenin ise güneş ışığına doğru büyümesini 
sağlar. 
 
Kökte meydana gelen gravitropizma hareketinde, oksin hormonunun yanal taşınması etkilidir. Oksin, kök ucu büyüme bölgesinin üst 
kısmından alt kısmına doğru taşınır ve alt kısımda birikir. Bu etki kökün alt tarafında büyümeyi yavaşlatır. Üst taraftaki hücrelerin daha 
hızlı uzaması kökün aşağıya doğru kıvrılmasına neden olur. 
 
UYARI 
Oksin konsantrasyonunda belirli düzeydeki artış, gövdelerde büyümeyi sağlarken, köklerde büyümeyi engeller. Oksinin bu özelliği 
köklerin pozitif, gövdenin ise negatif gravitropizma hareketi yapmasına neden olur. 
 
Bitki türleri arasında ışık ve yerçekimi dışındaki çeşitli uyaranlara karşı da farklı tropizma hareketleri görülür. Bu tropizma 
hareketlerinden bazıları şunlardır: 
 
Tigmotropizma: Bazı bitkilerin sert bir objeye dokunma veya teması sonucu gerçekleşen yönelim hareketidir. Asma bitkisinin 
tendrilleriyle çevresindeki objeye sarılarak tırmanması ve bir kökün taş gibi bir engelle karşılaştığında büyüme yönünü değiştirmesi bu 
olaya örnek olarak verilebilir. 
 
Kemotropizma: Kimyasal uyartılara karşı bitki organlarının gösterdiği yönelim hareketidir. Yüksek yapılı bitkilerde polen tanelerinden 
gelişen polen tüpünün embriyo kesesine doğru uzaması veya bitki köklerinin mineralce zengin toprak çözeltisine doğru büyümeleri 
pozitif kemotropizmaya örnek olarak verilebilir. 
 
Hidrotropizma: Çeşitli bitki organlarının su sağlayabilmek için su içeren ya da nemli bölgelere doğru yönelim hareketidir. Toprak 
içindeki bitki köklerinin su kaynağına doğru büyümeleri pozitif hidrotropizmaya örnek olarak verilebilir. 
 
 
V- NASTİ (IRGANIM) 
Bitkilerde, uyartı yönüne bağlı olmadan gerçekleşen durum değiştirme hareketlerine nasti adı verilir. Nasti hareketleri, uyartının yönüne 
bağlı olmadığı için tropizmada olduğu gibi pozitif veya negatif yönde gerçekleşmez. Nasti hareketleri uyartı çeşidine göre adlandırılır. 
 
Hareket, ışık etkisiyle meydana geliyorsa fotonasti adını alır. Sarmaşık bitkisi çiçeğinin gündüz açılıp gece kapanması veya stomaların 
gündüz açık, gece kapalı olması fo- tonastiye örnek olarak verilebilir. 
 
Sarsıntı veya dokunmanın neden olduğu hareketler tigmonasti adını alır. Tigmonasti hareketleri asimetrik turgor değişiminden 
kaynaklanır. Örneğin Küstüm otu (Mimosa pudica) bitkisinin yapraklarına dokunulduğunda, yapraklar sarkar ve yaprakçıklar katlanarak 
kapanır. Küstüm otunda görülen bu hareket sadece dokunma ile değil aynı şekilde sıcaklık, ışık gibi çeşitli etkilerle de gerçekleşebilir. 
Dokunma veya sarsıntıya bağlı olarak gerçekleşen tigmonasti hareketleri aynı zamanda sismonasti oiarak da adlandırılabilir. Venüs 
sinekkapan bitkisinin böcek geldiğinde yapraklarını kapatması genelde sismonasti hareketi olarak değerlendirilir. 
 
Sıcaklık etkisiyle meydana gelen termonasti hareketlerine ise çiğdem, lale gibi bitkilerin çiçeklerini soğukta kapatması, sıcakta ise 
açması örnek olarak verilebilir. 
 
Nasti hareketleri yaygın olarak asimetrik turgor dağılımından kaynaklanır. Ancak bazı hormonların etkisiyle meydana gelen asimetrik 
büyüme sonucu uyartının yönüne bağlı olmaksızın gerçekleşen nasti örnekleri de vardır. Örneğin yaprakların güneşten daha çok 
yararlanabilmesine uygun olarak yatay konumlanmasında epinasti hareketinin rolü oldukça önemlidir. Gravitropizma ile yapraklar 
yerçekimine zıt yönde ve dik bir şekilde büyümeye zorlanırken, epinasti ile aşağıya doğru kıvrılır. Yaprakların aşağıya doğru bu kıvrılma 
hareketine, yaprak sapının üst bölgesinin alt bölgesine göre daha hızlı büyümesi neden olur. Sonuçta yapraklar, gravitropizma ve ona 
zıt yönde gerçekleşen epinasti hareketinin bileşkesi yönünde yani yatay yönde konumlanır. 
 
Çeşitli uyaranların etkisiyle oluşan nasti hareketleri, bitki gelişiminde 24 saatlik gece ve gündüz döngüsü sırasında tekrarlanıyorsa bu 
tip hareketlere periyodik hareketler adı verilir. Örneğin küstüm otunun yapraklarını gündüz açıp, gece kapatması periyodik hareket 
olarak değerlendirilebilir. Periyodik hareketler pek çok baklagil grubu bitkide de görülür. Örneğin fasulye bitkisi, geceleri yapraklarını 
aşağıya doğru sarkıtır, sabahları ise dikleştirir. "Uyku hareketleri' olarak adlandırılan bu durum, bitki sürekli ışıkta ya da sürekli 
karanlıkta tutulsa bile yaklaşık 24 saatlik periyotda devam eder. 
 


