
BAKIR 
 

BİTKİLERİN BAKIR ALIMI 
 

 Bakır bitkiler tarafından temelde Cu 2+ iyonu şeklinde alınır. 

Bitkiler doğal ve yapay organik bileşikler şeklindeki bakırı da aldıkları gibi 

yaprakları aracılığıyla bakır tuzlarını ve komplekslerini de alırlar. 

 

    Biyolojik sistemlerde bakır genelde yükseltgenmiş Cu 2+ şeklinde 

bulunur. Bu nedenle organik kileytler tarafından tamamına yakını 

bağlanmış şekilde bulunan Cu 2+  iyonunun toprak çözeltisinden alınması 

büyük önem taşır. 

                

  Toprak çözeltisinde Cu 2+ ‘ın  % 98’ine yakınının düşük molekül 

ağırlığına sahip organik bileşikler tarafından kompleks oluşturmuş şekilde 

bulunduğu rapor edilmiştir ( Kochian 1991 ). 

  

 Toprakta immobil olması nedeniyle kök üzerine bakırın büyük 

bölümü kontak değişim yoluyla alınır. Kök üzerine alınan bakır miktarında 

kontak değişimin payının araştırmalara dayanılarak  %  87 olduğu rapor 

edilmiştir ( Tisdale ve ark. 1985 ). 



 Yaşlı organlardan genç organlara taşınmakla beraber bakırın 

bitkilerde mobilitesi azdır. Araştırmalar taşınmanın bitkinin Cu içeriğiyle 

yakından ilişkili olduğunu göstermiştir ( Loneragan 1975 ). Örneğin yeteri 

kadar Cu içeren buğday bitkisinde yapraklardan taneye Cu kolaylıkla 

taşındığı halde Cu noksanlığı gösteren bitkilerde taşınma çok yavaş 

gerçekleşir. 

 

 Amino gruplarındaki N atomlarına bakırın çok kolay bağlanması 

nedeniyle ksilem ve floem iletim dokuları içindeki amino asitler Cu 

taşıyıcısı gibi görev yaparlar ( Loneragan 1981 ). 

 

 Toprak sıcaklığı, organik bağlı bakırın yarayışlılığını artırmak 

suretiyle, bitkilerde Cu alımını olumlu şekilde etkiler. Organik bağlı Cu 

toprakta çözünebilir ve çözünemez şekildedir. 

 

 Değişik iyonların Cu 2+  alımı üzerine etki yaptığı saptanmıştır. 

Ortamda fazla miktarda bulunan Zn 2+  ve  Cu 2+  karşılıklı olarak bitkiler 

tarafından birbirlerinin alınmalarını olumsuz şekilde etkilemektedir ( Haldar 

ve Mandal ). 

 

  



 Azot uygulamasının da Cu 2+  alımını azalttığı saptanmıştır. 

Azotun bitki büyümesini artırması sonucu ortaya çıkan sulandırma 

etkisinin ve yüksek miktardaki azota bağlı olarak yaşlı yapraklardan 

meristematik dokulara bakırın daha az taşınmasının buna neden 

olduğuna inanılmıştır (Hill ve ark. 1978, Gartrell 1981 ).  

 

 Benzer şekilde P, bitkilerde Cu alımını azaltıcı etki yapar. Bu olgu, 

toprağa uygulanan fosforun bitki büyümesini artırması (sulandırma etkisi) 

buna koşut şekilde Cu alımının artmaması şeklinde açıklanmıştır (Robson 

ve Reuter 1981 ). 

 

 Değişik buğday ve çeltik çeşitleri üzerinde araştırmalar yapan 

Alpaslan ve ark. (1998) tuz stresinde bitkilerin başta Cu olmak üzere Zn 

ve Mn alımlarının arttığını saptamışlardır. 

 



BİTKİLERİN BAKIR İÇERİKLERİ 

 

 Bitkilerin bakır içerikleri demir, mangan ve çinko içeriklerine göre 

daha azdır. Bakır miktarı bitkilerin çeşidine, organlarına, yaşına, gelişme 

ortamında bulunan bakır miktarına ve çeşitli çevre etmenlerine bağlı olarak 

değişir. 

 

 Bitkilerin Cu gereksinimleri genelde azdır. Kuru madde ilkesine 

göre bitkilerde Cu miktarı 5-15 mg kg -1 arasında değişir.  

 

 Bitkilerin vejetatif organlarında bulunan 1-3.5 mg Cu kg -1 kritik 

noksanlık düzeyini oluşturur. Bakır miktarı 15-30 mg kg -1 ‘ın üzerinde 

olduğu zaman zehir etkisi görülebilir ( Robson ve Reuter 1981 ). 

 



BİTKİLERDE BAKIRIN METABOLİK İŞLEVLERİ 

 

 Durağan kompleks oluşturması ve çok kolay elektron alıp 

vermesi nedeniyle bakır, demire benzer özellik taşır.  

 

 İki değerli bakır ( Cu 2+ ) kolayca elektron alarak durağan 

olmayan bir değerli bakır ( Cu + ) şekline dönüşür. 

 

 Bakır bitki besin elementi olarak işlevlerinin büyük bir 

bölümünü enzimlere bağlanmış şekilde redoks tepkimeleriyle 

gerçekleştirir.  

 

 Demir içerenlerin aksine bakır içeren enzimler, doğrudan 

moleküler O2 ile tepkimeye girerek yaşayan hücrelerde O2 ‘nin 

indirgenmesini ve H2O2
 ya da  H2O oluşumunu sağlar. 

 



  Bitkilerde bakır çok çeşitli ve önemli metabolik işlevlere 

sahiptir.Bunlar: 

 

1. Düşük molekül ağırlığına sahip organik bileşiklerle ve proteinlerle 

kompleks oluşturmak, 

 

2.Yaşamsal öneme sahip metabolik işlevleri gerçekleştiren plastosiyanin, 

süperoksit dismutaz, sitokrom oksidaz, askorbat oksidaz, diamin 

oksidaz, fenol oksidaz gibi enzimlerin yapısında yer almak, 

 

3. Karbonhidrat, lipid ve azot metabolizmasında görev almak, 

 

4.Hücre duvarlarının lignifikasyonunu sağlamak, 

 

5.Tohum ve meyve gibi çeşitli oluşumlarda etkili olmakdır. 

 



  

 Proteinlerle kompleks oluşturan Cu, çeşitli enzimlerin yapılarında 

yer akır. Bakırın % 50 ‘den fazlası kloroplastlarda ve plastosiyanine 

bağlanmış olarak bulunur. Plastosiyanin, fotosentezin ışık tepkimelerindeki 

fotosistem  I (FS I) ‘in elektron aktarım zincirinde görev yapar. (Kacar 1996 ). 

Bakır noksanlığında plastosiyanin miktarı önemli düzeyde azalır. 

 

 Süperoksit dismutaz (SOD) enzimleri Cu ve Zn içeren enzimlerdir. 

(Cu-Zn SOD ). Bu enzimler tüm aerobik organizmalarda bulunur ve 

organizmanın yaşamını sürdürmesinde yardımcı olur. Bakır noksanlığında 

bitki yapraklarının Cu içeriklerine bağlı olarak Cu-Zn SOD aktivitesi dikkat 

çekecek düzeyde azalır. 

 

 Bakır içeren bir başka önemli enzim de fenol oksidaz enzimidir. 

Fenol oksidaz enzimi hücre duvarlarında olduğu gibi kloroplastların tilakoid 

membranlarında da fazla miktarda bulunur. Fotosentezin ışık tepkimelerinde 

elektron (e - ) aktarımında görev yapan plastosiyanin sentezi için bu enzim 

gereklidir (Kacar 1996 ). 

 

 Bakır bitkilerde karbonhidrat ve azot metabolizması üzerine de etki 

yapar. 

 



 Bakır noksanlığında baklagil bitkilerinde yumru (nodül) 

oluşumunun gerilediği ve daha az N fiske edildiği saptanmıştır   

( Marschner 1995 ). 

 

 Protein sentezi üzerine bakırın dolaylı şekilde etki 

yaptığına inanılmaktadır. 

 

 Azot uygulaması bitkilerde bakır noksanlığını artırır. 

Uygulanan azota bağlı olarak büyüyen bitkinin bakır gereksinimi 

karşılanamaz. 

 

 Yüksek bitkilerin hücre duvarlarında başta lignin olmak 

üzere selüloz ve hemiselüloz oluşumundaki azalma bakır 

noksanlığı ile yakından ilgilidir. Bunun bir sonucu olarak genç 

yapraklar kıvrılır, sürgün ve dallar eğilip bükülür, tahıl bitkileri de 

özellikle azot fazlalığında yatmaya karşı eğilim kazanır. 

 

 



TOPRAKTA BAKIR 

 

 Yer kabuğunun Cu içeriği 55-70 mg kg -1 arasıda değişir. 

Tarım topraklarında toplam Cu miktarı ise 1-50 mg kg -1 arasındadır. 

Tarım topraklarının toplam bakır içerikleri ile yarayışlı bakır içerikleri 

arasında bir ilgi yoktur. 

 

 Topraklarda yaygın şekilde bulunan bakır minerali 

kalkopirittir (CuFeS4 ). Kalkosit  (CuS2) ve bornit (CuFeS4 ) ise bakır 

içeren diğer önemli minerallerdir. 

 

 Toprakta bakırın büyük bir bölümü primer ve sekonder  

minerallerin kristal yapıları içersinde yer alır. Bunun yanında bakır: 

 



 

1. Toprak çözeltisinde iyonik ve kompleks 

oluşturmuş şekilde, 

 

2. Killerin ve organik maddenin değişim 

yörelerinde değişebilir şekilde, 

 

3. Demir, alüminyum ya da mangan oksitler 

içerisinde oklüde olmuş ve yeniden 

çökelmiş şekilde, 

 

4. Toprağın özel adsorpsiyon yörelerinde 

değişemez şekilde fiske edilmiş olarak ve  

 

5. Biyolojik artıklar ile mikroorganizmalar 

içerisinde bulunur. 

 

  



 

  Bakırın önemli bileşikleri arasında CuSO40 ve CuCO30 

kompleksleri yer alır.  

  

  Cu 2+  iyonunun çözünürlüğü ortam pH ‘ sına bağlı olarak önemli 

derecede değişir. Örneğin ortam pH ‘ sı asit yöne doğru bir birim 

değiştiğinde Cu 2+  ‘ın çözünürlüğü 100 kat artar. 

 

  Bakır, diğer mikroelement katyonlara (Zn 2+ , Mn 2+ ) göre organik 

maddeye göreceli olarak daha güçlü şekilde bağlanır. 

 

  Bakır noksanlığı genellikle : 

 

     a) Aşırı derecede yıkanmış kaba tekstürlü asit tepkimeli topraklarda, 

 

     b) Kaba veye ince teskstürlü aşırı derecede kireçleme yapılmış 

topraklarda, 

 

     c) Kireçli mineral topraklarda ve  

 

     d) Peat ve muck topraklarında yaygın bir şekilde görülmektedir                

( Markarim ve Cox 1983 ). 

 



 

 Öte yandan kültür topraklarında yarayışlı bakır miktarı çeşitli 

etmenlerin etkisi altındadır. Bu etmenler : 

 

a) Toprak tepkimesi (pH ), 

 

b) Toprağın organik madde içeriği, 

 

c) Önceden yetiştirilen bitkinin cinsi, 

 

d) Toprakta bulunan humusun kile oranı ve  

 

e) Bakır ile interaksiyon gösteren bitki besin elementlerinin 

miktarlarıdır. 

 

 Topraklarda bitkiye yarayışlı bakır belirlemelerinde DTPA              ( 

Dietilen Triamin Pentaasetik Asit ) çözeltisi ile ekstraksiyon yöntemi 

yaygın şekilde uygulanmaktadır. Follet ve Lindsay’a ( 1970 ) göre kritik 

düzey 0.2 mg Cu kg -1 ‘dır. Eyüpoğlu ve ark. ( 1996 ) tarafından Türkiye 

topraklarını temsilen alınan toplam 1511 toprak örneğinin tamamında Cu 

miktarı kritik düzey olan 0.2  mg kg -1 ‘dır. 

 



 

BİTKİLERDE BAKIR NOKSANLIĞI ve BELİRTİLERİ 

 

 Bakır noksanlığına karşı bitkilerin tepkimeleri ayrımlıdır. Örneğin 

yulaf, ıspanak, buğday ve yonca bakır noksanlığına en duyarlı bitkilerdir. 

Buna karşın lahana, karnabahar, şekerpancarı ve mısır orta derecede 

duyarlı bitkiler arasındadır. 

 

 Bodur büyüme, genç yaprakların kıvrılıp büyümesi, apikal 

meristem dokularında nekrozlar ve genç yapraklarda solma bakır 

noksanlığının genelde tipik belirtileri arasındadır. 

 

 Bitkilerde noksanlık belirtilerinin genç yapraklarda ortaya 

çıkması genç yapraklara yeterli miktarda bakırın taşınamamasından 

kaynaklanmaktadır. 

 



 

 Tahıl bitkilerinde bakır noksanlığı belirtileri kardeşlenme 

döneminde ya da noksanlığın şiddetli olması durumunda daha erken 

dönemde yaprak uçlarında ortaya çıkar. Yaprak uçları beyazlaşır, yapraklar 

daralır ve kırılır. Boğum arası kısalır. Kardeşlenme geriler. Gelişmenin ileri 

aşamalarında başak ve salkım oluşumu görülmez.  

 

 Tahıl bitkilerinde bakır noksanlığının bir başka tipik belirtisi de 

bitkilerin çalılaşmış bir görünüm kazanmasıdır. 

 

 Bakır noksanlığına bağlı olarak lignifikasyonun gerilemesi sonucu 

genç yapraklarda solma ile birlikte gövde bükülür ve yana yatma eğilimi 

görülür. Hastalıklara karşı dayanıklılık azalır. 

 



 

BİTKİLERDE BAKIR FAZLALIĞI ( TOKSİSİTE ) 

 

 Beslenme ortamında fazla miktarda bulunan bakır bitkilerde zehir 

( toksik ) etkisi yapar. Bu yönüyle bitkiler arasında önemli ayrımlılık vardır. 

Örneğin bakır zehirlenmesine karşı mısıra göre fasulye bitkisi çok daha 

dayanıklıdır. 

 

 Bakır zehirlenmesi bitkilerde demir noksanlığını teşvik eder ve 

bitkilerde demir noksanlığı görülür ( Taylor ve Foy 1985 ). 

 Bakır fazlalığının bitkilerdeki doğrudan en belirgin belirtisi 

klorozdur. 

 

 Gelişme ortamında gereğinden fazla bulunan bakır topraküstü 

organlarına göre kök büyümesini olumsuz şekilde daha fazla etkiler. 

 

 Bakır fazlalığına duyarlı bitkilerde kök uzaması azalırken, kök 

hücrelerinin plazma membranları zarar görür. Bunun bir sonucu olarak 

bitkiler köklerinden dışarıya daha fazla potasyum salgılar ve bakır 

fazlalığından daha fazla zarar görür. 

 

 



 

GENEL UYGULANAN BAKIRLI GÜBRELER 

 

 Organik ve kimyasal gübreler bakır kaynağı olarak başarılı şekilde 

kullanılmaktadır. 

 

 Bakır kaynağı olarak çeşitli bitkisel ve hayvansal kökenli organik 

materyallerden kompost, kent atıkları ile kanalizasyon atıklarından 

yararlanılabilir. 

 

 Ancak kökeni ne olursa olsun bakır kaynaklarının toksik etki 

oluşturmayacak düzeylerde uygulanması özellikle önemlidir. 

 

 Bakır içeren kimyasal gübreler ile kimyasal formülleri ve yaklaşık 

bakır içerikleri Çizelge 14-9’da verilmiştir. 

 



Çizelge 14-9. Bakır içeren kimyasal gübreler, kimyasal formülleri ve yaklaşık bakır içerikleri  

 

Gübre Kimyasal formülü Cu içeriği ( g kg -1 ) 

 

 

Bakır (II) klorür 

Bakır (I) oksit 

Bakır (II) oksit 

Bakır (II) sülfat monohidrat 

Bakır (II) sülfat pentahidrat 

Bazik bakır (II) sülfat 

 

 

 

Bakır kileyt 

Bakır kileyt 

Bakır lignosülfonat 

Bakır poliflavonoid 

İnorganik bileşikler 

 

CuCl2 

Cu2O 

CuO 

CuSO4.H 2O 

CuSO4.5H2O 

CuSO4.3Cu(OH)2 

 

Organik bileşikler 

 

Na2CuEDTA 

NaCuHEDTA 

_ 

_ 

 

 

470 

890 

750 

350 

250 

130-530 

 

 

 

130 

90 

50-80 

50-70 



  

 Bakır kaynakları içerisinde suda çözünürlüğü yüksek, göreceli 

olarak ucuz ve kolay bulunur olması nedeniyle CuSO4  en fazla ve yaygın 

şekilde kullanılmaktadır. Ancak higroskopisitesi yüksek olması nedeniyle 

CuSO4‘ın makro besin elementlerini içeren kimyasal gübrelerle karıştırılarak 

uygulanması sakıncalıdır ( Karamanos ve ark. 1986 ) 

 

 Bitkiler tarafından topraktan kaldırılan Cu miktarı çok azdır. Bu 

nedenle toprağa uygulanacak bakırlı gübre miktarı da azdır. 

 

 Bitkilerin bakır gereksinimleri bakır içeren kimyasal gübrelerin 

toprağa ya da püskürtülerek yapraklara uygulanması suretiyle 

karşılanabilir. Yaygın olmamakla beraber bakır uygulaması doğrudan 

tohuma da yapılabilir. 

 

 Uygulanacak bakır miktarı bitkiye, toprak özelliğine, bakır 

kaynağına ve uygulama yöntemine bağlı olarak değişir. 

 

 Topraklarda güçlü şekilde tutulması ve mobilliğinin sınırlanması 

nedeniyle toprak yüzeyine uygulanması yerine bakırın banda uygulanması 

ile daha iyi sonuç alınabilmektedir. 

 



  

 Bakır gereksinimi orta olan bitkilere göre yüksek düzeyde olan 

bitkilere göreceli olarak daha fazla Cu içeren gübre uygulanmalıdır. 

Benzer şekilde bitkiye yarayışlı bakır içeriği düşük olan topraklara göre 

yüksek olan topraklara daha az gübre uygulanmalıdır. 

 

 Püskürtülerek bakır uygulaması genellikle noksanlık belirtileri 

ortaya çıktıktan sonra yapılmakta ve duruma göre birkaç kez 

yinelenmektedir. 

 

 Asit tepkimeli olan CuSO4  çözeltisinin olası zararını gidermek 

için püskürtme öncesi CaCO3  karıştırılarak çözelti pH’ sının 

yükseltilmesi yararlı bulunmuştur ( Grundon 1980, Mengel 1980 ).  

 

 Bakır kileytler püskürtülerek uygulandığında inorganik 

bileşiklere göre daha az kullanılmalıdır. Bakır kileytinin maliyet fiyatı ve 

bulunabilirliği yapılacak seçimde kuşkusuz etkili olmaktadır. 

 


