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Suyun önemi 
 Bitki tarafından üretilen her gram organik madde için 

kökler tarafından yaklaşık 500 g su alınmaktadır.  

 Su en başta bir bitki besinidir. Su tuzlar, diğer erir 
maddeler ve gazlar için mükemmel bir çözücüdür.  
Bundan dolayı, taşımada görev yapar. 

 Hücre içinde birçok biyokimyasal reaksiyon suda 
meydana gelir ve ayrıca su fotosentez gibi temel 
reaksiyonlarda tepkimeye giren madde olarak 
tepkimeye katılır. 

 Hücre ve dokuların turgorluğunu sağlar ve suyun 
varlığı hücre bölünmesi, hücre genişlemesi ve stoma 
açılması için ön koşuldur. Bazı durumlarda 
transpirasyonun soğutma etkisi sıcak iklimlerde 
yetiştiriciliğe izin veren önemli bir faktör olabilir. 

 Suyun önemine rağmen, belirtilen 
fonksiyonlar için suyun büyük miktarlarına 
ihtiyaç yoktur. Bundan dolayı, kökler 
tarafından absorbe edilen suyun 
çoğunluğu bitkilerde kalmaz, özellikle ılık, 
güneşli günlerde yaprak veya sürgün 
transpirasyonu ile çevreleyen havaya 
kaybedilir. 

 Topraktan alınan suyun en fazla %5’i 
bitkide kalmakta geri kalan %95’i 
transpirasyonla atmosfere verilmektedir.  

Kohezyon ve adezyon 

 Su molekülleri gibi benzer moleküllerin 
birbirlerini çekmesi sonucu, hidrojen 
bağı ile bağlanmalarına kohezyon denir.  

 Moleküllerinin polar özelliğe sahip 
olmasından dolayı, su diğer pek çok 
maddeye yapışır. Hücre yüzeyleri ve su 
gibi birbirine benzemeyen moleküllerin 
bağlanmasına adezyon denir.  

Topraktan suyun alınması 
 Kökler tarafından 

suyun alımı toprak ve 
kök yüzeyleri 
arasındaki yakın bir 
temas ile sağlanır. Bu 
temas kılcal köklerin 
varlığı ile 
desteklenir. 

 Kılcal kökler, köklere 
suyun kolaylıkla 
girdiği bir bölgedir . 

 Su epidermisten 
endodermise üç yolla 
akabilir. Bunlar 
apoplast, simplast ve 
transmembran 
yollardır. 

Ksilemde taşınma 
 Ksilem veya odun 

birçok hücre tipinden 
oluşur, fakat esas 
olarak suyun uzun 
mesafeli taşınması, 
boş bir tüp şeklinde 
uç uca eklenmiş 
uzatılmış hücrelerden 
meydana gelen ksilem 
damarlarında meydana 
gelir.  
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 Topraktan kökler 
vasıtasıyla absorbe edilen 
suyun ksilem boyunca 
yapraklara akışı, oradan 
transpirasyon ile 
çevreleyen atmosfere 
kaybı genel olarak bir 
zincir işlemdir. Buna göre, 
su topraktan yapraklara 
sürekli bir sütun içinde 
akar ve daha sonra gaz 
olarak havaya geçer. 
Hareket ettirici güç azalan 
su potansiyelinin bir 
gradiyentidir. 

Transpirasyon 
 Bitkilerde transpirasyon suyun kaybıdır. 

 Esas su kaybı yapraklar yolu ile olur. 

 Transpirasyon esas olarak stoma yoluyla gerçekleşir ve 
fotosentez için gerekli CO2 atmosferden absorbe edilir. 

 Yapraklar sürekli olarak transpirasyonla su kaybını minimize 
etme ile CO2 alımı ve fotosentezi maksimize etme arasında 
bir denge bulmaya çalışır. 

 Stoma bu hassas dengenin en kuvvetli kontrol edicisidir.  

 Stoma birçok çevresel ve bünyesel etkene ve 
uyarıcılara tepki gösterir. Stoma açılmasında ışık, 
düşük CO2 konsantrasyonu ve yüksek nem gibi 
uyarıcılar stoma açılması işlemlerini teşvik eder.  

 Karanlık, kuraklık, yüksek CO2 seviyesi, yüksek 
sıcaklık ve düşük hava nemi gibi uyarıcılar stoma 
açılmasını engeller. 

 Bitki üzerinde meyvenin bulunması stoma 
iletkenliğini artır ve transpirasyon yüksektir. 

 ABA stoma kapanmasını uyarır. 

Bahçe bitkilerinin su noksanlığına 
tepkileri 

 Bahçe bitkileri özellikle üzerlerinde meyve 
olduğunda su noksanlığına oldukça duyarlıdır. 

 Meyvede hücre bölünmesi dönemi, 

 Meyve hücre büyümesi dönemi, 

 Taç büyümesi- esas olarak sezon başlarında 
meydana gelir, fakat yeterli nem varsa ve 
meyve yükü azsa daha uzun devam edebilir, 

 Çiçek tomurcuğu farklılaşması ve gelişmesi- 
yaz ortasında başlar ve büyüme sezonunun 
geri kalan bölümü boyunca devam eder. 

 

Aşırı suyun sebep olduğu stres 
 Toprakta su fazlalığının zararlı etkisi aşırı sudan 

dolayı değildir, oksijen yokluğundan (anoksiya) ve 
muhtemelen toprak CO2’nin birikmesinden 
dolaydır.  

 Aşırı su birkaç gün içinde transpirasyon, 
fotosentez, yaprak büyümesi ve kök büyümesini 
azaltmakta ve yaprak solunumunu ise 
artırmaktadır. 

 Kök solunumunun azalması anoksiyada bitkilerin 
en erken tepkilerinden birisidir. 

 Toprakta oksijen yetersizliğinde solunum yolu 
değişmekte ve anaerobik solunum etkin hale 
geçmektedir. 
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Mineral beslenme 

Bahçe bitkilerinin 
beslenmesinde asıl 
görevi kökler ve 
yapraklar görür. 

Kökler topraktan su 
ve içinde erimiş 
durumdaki besin 

elementlerini alır, 
yapraklar kökten 

gelen suyu havadan 
aldıkları CO2 ile ışık 
altında işleyerek 

asimilasyon 
maddelerini 
oluşturur. 

Besin maddeleri ve bunların 
beslenmedeki önemi 

 Meyve ağaçlarının 
beslenmesinde önemli 
olan maddelerden H ve O2 
sudan, karbon da CO2 
şeklinde havadan alınır. 

 Diğer besin maddelerini 
kökleri yoluyla suda 
erimiş olarak topraktan 
alırlar. Bazı durumlarda 
yapraktan yapılacak 
uygulamalarda 
gözenekleri yoluyla 
yapraktan da alabilirler. 

 Ağaçların topraktan 
aldıkları besin 
maddelerini, alınan 
miktarın az veya çok 
olmasına göre, makro ve 
mikro besin elementleri 
olarak ikiye ayırabiliriz. 

 Makro elementler: N, P, 
K, Ca, Mg ve S 

 Mikro elementler: Fe, 
Cu, Zn, Mn ve B  

 İhtiyaç duyulan minerallerin neredeyse 
tamamı kökler ile topraktan alınır. 

 Meristematik bölge hücre bölünmesinin 
gerçekleştiği bölgedir ve kök tabanına 
doğru ve kök şapkası (kaliptra) oluşturmak 
için kök ucuna doğru iki yönde bölünür. 

 Uzama bölgesinde, hücreler hızla uzar ve 
endodermis olarak isimlendirilen merkezi 
bir hücre halkası oluşturmak üzere son 
bölünme döngüsüne girer. Bu halkada 
endodermal hücre çeperlerinin tabakaları 
kalınlaşır ve kaspari şeridini oluşturur. 

 kök tüyleri ilk olarak olgunlaşma bölgesinde 
görülür ve burada, ksilem sürgüne yeterli 
miktarda su ve çözünmüş madde taşıma 
kapasitesini geliştirir. 

 Besin elementlerinin alım bölgeleri bitki 
türüne ve besinlere bağlı olarak 
değişmektedir. Birçok besin elementinin 
alımı için kök ucu bölgesi daha etkili 
görünmektedir. 

Kök büyümesi 
 Özellikle meyve ağaçları gibi çok 

yıllık bitkilerde kök büyüme 
zamanlarının bilinmesi ile gübreleme 
zamanı, karbonhidrat ve besin 
elementi havza aktivitesini etkileyen 
faktörler kolaylıkla kontrol 
edilebilir. 

 Aktif kök büyümesi yapraklar 
açılmadan hemen önce başlamakta, 
sürgün büyümesinin yoğun olduğu 
dönem azalmakta ve sürgün 
büyümesi kesildikten sonra devam 
etmektedir. Yaz sonu veya sonbahar 
başında yeni kök büyümesinin ikinci 
bir doruğu gerçekleşir. 

Yapraktan minerallerin absorbsiyonu 
 Köklerle karşılaştırıldıklarında daha yavaş alınmalarına 

rağmen yapraklar, sürgünler ve meyveler besin 
çözeltisinden mineral iyonları absorbe edebilirler. 

 Yaprakların absorbsiyon hızları son derece düşük olduğu 
için yapraktan alınan miktar bitkinin ihtiyaç duyduğu 
besin elementi yanında son derece sınırlı kalmaktadır. 

 Bundan dolayı, besin elementlerinin taca uygulanması 
genellikle topraktan gübrelemeyi tamamlayıcı bir araç 
olarak kullanılabilir. 

 Stoma besinlerin yapraktan alımında, muhtemelen 
önemli bir rol oynamamaktadır. Çünkü stoma boşluğu 
gazla doludur ve bundan dolayı yüksek basınç 
uygulanmadıkça eriyiklerin alımı için uygun değildir. 
Minerallerin alımında ektodezmata etkilidir. 



24.11.2011 

4 

 Ektodezmata negatif 
yüklerle sınırlanmıştır. 

 Katyonların kütiküla 
membranına girişi 
anyonların girişinden 
yaklaşık 1000 kat daha 
fazladır. 

 Bir katyonun daha 
yüksek değerliği 
hücreler içine taşınma 
kabiliyetini 
düşürmektedir. 

 NH4
+>K+>Na+>Ca+2>Mg+2. 

 Ektodezmata porlarının 
çapı 1 nm civarındadır. 
Üre (0.44 nm). 

Azot (N) 
 Azot, amino asit, protein, nükleik asit ve diğer 

organik bileşiklerin temel bir bileşenidir. 

 Azot, gelişen yaprak, sürgün ve meyve gibi yeni 
doku büyümesini desteklemek için gereklidir. 

 Azot noksanlığı, zayıf vejetatif ve generatif 
büyümeye ve küçük meyve oluşumuna sebep olur. 
Ayrıca, çiçek tomurcuğu oluşumunu azaltır. 

 Yaprak N içeriği ile klorofil miktarı ve 
fotosentez hızı arasında önemli ilişki vardır. 
Yetersiz N hem klorofil içeriğinin hem de 
fotosentez hızının büyük oranda düşmesine 
sebep olmaktadır. 

 

 Bitkiye alınan NO3 amonyum formuna indirgendikten sonra 
amino bileşiklerine katılır, bu bileşikler bitkide N’un 
depolanma ve taşınma formlarıdır. 

 Amino bileşikleri bitkide toplam N’un yaklaşık %5’ini 
oluşturmaktadır. Büyüyen bir ağaçta N’un çoğu protein ve 
nükleik asitlerde bulunur (%10 nükleik asitlerde ve %80-85’i 
proteinlerde). 

 Protinler esas olarak besin alımı, fotosentez, karbonhidrat 
taşınması ve hücre bölünmesi gibi çoğu bitki işlemleri için 
enzimler olarak görev yapar. 

 RNA ve DNA moleküllerindeki nükleik asitler bitkinin genetik 
materyalini oluşturur. 
Azot aktif olarak bitki büyümesinin gerçekleştiği yerlerde, 
özellikle hücre bölünmesini kapsayan işlemlerde gereklidir. 
Ayrıca, tohumlarda da N’un büyük miktarlarında ihtiyaç 
duyulmaktadır, burada N materyalleri sentezlenir, taşınır ve 
depolanır.  

Azotun alımı ve kullanımı 
 Toprakta N toprak organik formunda veya amonyum (NH4

+), 
nitrit (NO2

-) veya nitrat (NO3
-) iyonu olarak bulunabilir. Çoğu 

toprakta, N’un %90’dan fazlası toprak organik formundadır. 
Doğal şartlar altında, bu form yavaşça NH4 iyonlarına 
parçalanır. 

 Bitkiler genellikle azotu NO3 formunda aldığından NH4  NO3’a 
dönüştürülür. Bu işlem nitrifikasyon bakterileri tarafından 
gerçekleştirilir. 

 Nitrifikasyon, toprak sıcaklığı, toprak su şartları, toprak pH’sı 
ve C/N oranı tarafından etkilenmektedir. Nitrifikasyon için 
optimum şartlar 27-32°C toprak sıcaklığında, orta seviyedeki 
su durumunda ve pH 6-7 arasında meydana gelmektedir. 
Toprakta C/N oranı yüksek olduğunda işlem engellenmektedir. 

 Bitkiye alınan NO3 amonyum formuna indirgendikten sonra 
amino bileşiklerine katılır. İndirgenme genellikle köklerde olur. 
Toprakta nitrat fazlalığında yapraklarda da indirgenme olabilir. 

 Sebzeler gibi tek yıllık bitkilerde N kullanımının en 
fazla olduğu dönem ilk fide büyümesi dönemidir. 
Meyve büyüme dönemi N ihtiyacı oldukça yüksektir. 

 Meyve ağaçlarında N, hızlı sürgün büyümesi 
başlamadan önce alınır, yaprakların yaşlanmasıyla 
azalır ve yapraklar döküldüğünde durur. N alımı 
tomurcuk patlamasından sonraki ilk 1 ayda nispeten 
düşük, daha sonra sezon sonuna kadar daha hızlıdır. 
Meyvede N birikimi meyve büyüme döneminde 
fazladır. 
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 Ilıman iklim meyve ağaçları N’u sürgün 
kabuğunda, dallarda, gövdede ve köklerde 
depolar. Depo N’u toprak üstü kısımlarda 
genellikle özel proteinler şeklinde iken 
köklerde serbest amino asitler (esas olarak 
arginin veya arginince zengin protein) 
şeklindedir. 

 İlkbaharda yeni büyüme başlamadan önce, 
kışın depo edilmiş N’un büyük bölümü yeniden 
hareketlendirilmekte ve çiçek gelişmesinde, 
meyve tutumunda, küçük meyvenin 
büyümesinde ve sürgün büyümesinde 
kullanılmaktadır. 
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N uygulamasına tepkiler 
 Azot gübrelemesine tepkiler 3 grupta toplanabilir: 

1) vejetatif tepkiler, 2) meyve oluşumunu ihtiva 
eden tepkiler, 3) meyve özellikleri ile ilgili tepkiler. 

 Yeterli N gençlik kısırlık süresini kısaltır. Sürgün 
büyümesini teşvik eder. 

 Azot gübrelemesi, fizyolojik dengedeki meyve 
ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumunu ve buna 
bağlı olarak verimi artırmaktadır. 

 Yüksek N genç ağaçlarda çiçeklenmenin gecikmesine 
vesile olur ve yeterli sınırlar içinde düşük N daha 
erken çiçeklenmenin olmasına yol açar.  

 Yeterli N meyve irileşmesini teşvik eder. Meyvede 
fazla N hasat sonrası depolama kabiliyetini düşürür. 

 Azot noksanlığının ilk 
belirtisi klorofil sentezinde 
azalma ve klorozdur. 

 İlk noksanlık belirtileri 
yaşlı yapraklarda görülür. 
Daha da şiddetlendiği 
durumlarda genç 
yapraklarda da belirtiler 
başlar. 

 Bitkide hareketli bir 
element olduğundan yaşlı 
bölgelerden ihtiyacın en 
fazla olduğu büyüme 
bölgelerine doğru taşınma 
gerçekleşir. 

Fosfor (P) 
 Fosfor enerji transferinde bir faktördür ve 

nükleik asitlerin bir parçasıdır. Bitkide P’un 
başlıca 3 formu vardır. Bunlar, RNA ve DNA 
moleküllerinde, hücre membranında ve ATP 
molekülünde bulunmaktadır. 

 Fosfor bitkide çok hareketlidir ve bundan 
dolayı büyüyen sürgünler, yapraklar ve 
meyveler gibi büyük miktarlarda enerjiye 
ihtiyaç duyulan yerlere taşınabilir. Fosfor 
noksanlığında ATP özellikle tükenir, bundan 
dolayı gelişen sürgün ve meyveler daha 
duyarlıdır. 

 Fosfor özellikle dikimden sonra kök ve sürgünlerin 
oluşumunda ve çiçek tomurcuğu uyartımı sırasındaki 
meristematik aktivite aşamasında gereklidir. 
Fosfor, çiçek sayısını, meyve tutumunu ve meyve 
büyüklüğünü artırarak verimi teşvik eder. 

 Fosfor seviyesi meristematik aktivitenin 
düzenleyicisidir. 

 Meyve sertliği ve kabuk rengi gibi meyve kalite 
özelliklerine P’un olumlu etkileri vardır. 

 Fosfor noksanlığı pek çok metabolik işlemde zararlı 
etkilere sahiptir. Bitki büyümesi gecikir, zayıf kök 
büyümesine sebep olur, meyve büyüklüğü ve 
kalitesini azaltır. 

 Fosforu noksan bitkilerdeki meyvelerde daha az 

fakat daha büyük hücreler bulunmaktadır. 

 Bitki kökleri P’u, fosfat (esas olarak H2PO4
- 

formunda) olarak toprak çözeltisinden 
almaktadır. 

 P toprakta en elverişsiz ve ulaşılmaz makro 
elementlerden birisidir ve sık sık bitki 
büyümesini sınırlandırır. 

 Fosfor çözünmez bileşikler oluşturmak için 
toprakta birçok elementle tepkimeye girmeye 
hazırdır ve bu tepkimeler pH’ya bağlıdır. Düşük 
pH’da fosfor Fe, Al ve Mg içeren çözünmez 
bileşiklerde bağlanmıştır. Yüksek pH’da P, 
kalsiyum fosfata bağlanmıştır. Genellikle pH 
6’da bitkiler için P elverişliliği optimumdur. 

 Ağustosta P alımı mevsimin başlarından daha 
yüksektir. 

 Mevsimin başlarında alım oranı düşük 
olduğunda ağaçların başlangıç P ihtiyacı bir 
önceki yıldan depo edilmiş P’un yeniden dağıtımı 
ile karşılanabilir. 

 Topraktan P alımında mikorizalar ve P 
çözebilen bakterilerin etkisi çok büyüktür. 

 Noksanlığında, yapraklar küçük kalır, dallar 
ince ve zayıf kalır, çiçek tomurcuğu oluşumu 
azalır, meyvelerin olgunlaşması gecikir. 

 Yıllık bitkilerde, her dem yeşil meyve 
ağaçlarında, sert çekirdekli meyveler ile 
tohumları yenen meyvelerde fosfora ihtiyaç 
nispeten daha fazladır. 
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 İlk belirtiler yaşlı yapraklarda görülür. 
Noksanlık özellikle genç yaprakların 
kızarması, yaşlı yaprakların 
kahverengileşmesiyle anlaşılır. 

 Toprakta kireç fazlalığı P noksanlıklarına 
sebep olabilir. 

 Toprakta P fazlalığı, çinkonun alınmasını 
engeller, potasyum ve demir 
noksanlıklarına sebep olabilir. 

Potasyum (K) 
 Potasyum, kültür bitkilerine nispeten yüksek 

miktarda sağlanmasına ihtiyaç duyulan ana besin 

elementlerinden biridir. 

 K, pek çok enzimin aktivasyonu için gereklidir. 

 Ayrıca, hücrelerin su durumunu korumada ozmotik 

madde olarak görev yapar. 

 Stomanın açılıp kapanmasını sağlamada görevlidir. 

 Soğuğa toleransta ve hastalık-zararlı saldırılarında 

duyarlılığı azaltmada etkisi vardır. 

 Meyve renginin gelişmesinde, SÇKM ve C vitamini 

üzerine olumlu etkisi vardır. 

 Pek çok türde K alımı esas olarak vejetatif 
aşamada meydana gelmektedir, bu aşamada 
bol karbonhidrat, kök büyümesi ve alım 
işlemleri için elverişlidir. 

 Potasyum alımının vejetatif büyümeyle 
orantılı olduğu görülmektedir, yaz başında 
maksimuma ulaşmaktadır. 

 Potasyum esas olarak meyve dokularında 
birikmekte ve meyve büyümesinde görev 
yapmaktadır. Potasyumu noksan ağaçlar büyük 
ölçüde azalmış meyve büyüklüğüne, yüksek 
asite ve düşük şekere sahiptir. 

 Noksanlıkları, ilk önce yaşlı 
yapraklarda mavi yeşil renk 
oluşumu ile başlar ve ileriki 
dönemlerde yapraklarda 
kuru lekeler oluşur ve 
yapraklar kenarlarından 
kurumaya başlar. 

 Yapraklar dalların ucundan 
başlayarak dökülür. 

 Toprakta fazlalığı yaprakta 
Mg ve meyvede Ca 
noksanlığına sebep olur. 

Kalsiyum (Ca) 
 Bahçe bitkilerinin Ca ihtiyacı diğer kültür 

bitkilerinden daha fazladır. 

 Kalsiyum belki de meyve kalitesini belirleyen en 
önemli mineral elementtir. Bu durum özellikle elma, 
armut ve domateste önemlidir. 

 Kalsiyum hücre büyümesi ve bölünmesi, çimlenme, 
polen büyümesi ve yaşlanma gibi bitki işlemlerine 
katılmaktadır. En önemli fonksiyonlarından biri 
membran permeabilitesinin korunmasıdır. Ayrıca, 
bitki verimliliği ve biyotik-abiyotik strese tolerans 
bitki Ca durumu ile ilişkilidir. 

 Bitkilerde toplam Ca’un en az %60’ı hücre duvarı ile 
ilişkilidir. 

 Toprakta hareketliliği çok düşüktür. Çoğu 
toprakta bol bulunan Ca çözünmez bileşikler 
ve Ca+2 iyonları gibi farklı formlarda bulunur. 

 Büyüyen kökler tarafından pasif olarak 
alınmaktadır. Bundan dolayı kök büyümesini 
engelleyen faktörler Ca alımına ket vurur. 

 Bitkide öncelikli taşınma yeri aktif büyüyen 
sürgün ucu ve yapraklardır. 

 Bitkide hareketliliği çok azdır. Kalsiyum 
daima yalnız ksilemde taşınabilmektedir. 

 Meyvenin element ihtiyacı çoğunlukla floem 
tarafından sağlandığından meyvenin Ca 
beslenmesine özen gösterilmelidir. 
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Toprakta kireç 
fazlalığı, K, P, Fe ve 
Mn gibi elementlerin 
noksanlığına neden 

olur. 

 Genel olarak 
yapraklarda Ca 
noksanlığı 
ekstrem 
şartlarda ortaya 
çıkar. 

 Noksanlıkları ilk 
olarak henüz yeni 
olgunlaşmış 
yapraklarda 
görülür daha 
sonra genç 
yapraklara yayılır. 
Yapraklarda 
kahverengi 
lekeler oluşur ve 
daha sonra 
kenarlarından 
kurumaya başlar. 

 Yaprakta belirti 
yokken meyvede 
noksanlık 
belirtileri açıktır. 

Magnezyum (Mg) 
 Magnezyumun yaklaşık %10-20’si kloroplastlarda 

bulunur, yarısından daha azı klorofile bağlıdır; 
diğer yarısı ribulaz bifosfat karboksilaz 
(Rubisco), solunum, RNA ve DNA üretimi ile ilişkili 
enzimlerin aktivatörü olarak hizmet eder. 

 Hücrede Mg’un %50’si serbest haldedir ve K’a 
benzer şekilde hücre özsuyunun ozmotik değerini 
kontrole yardımcı olmaktadır. 

 Magnezyum noksanlıkları genellikle aşırı K ve NH4 
gübrelemesinde ortaya çıkmaktadır. 

 Magnezyum ağaçlarda hareketli bir iyondur ve 
eksikliği durumunda Mg yaşlı yapraklardan genç 
yapraklara taşınır. 

 Klorofilin yapısında 

olması nedeniyle 

noksanlığında damar 

aralarında sarılık ve 

mor renk oluşur ve 

kahverengi lekeler 

görülür. İlk belirtiler 

yaşlı yapraklarda 

ortaya çıkar. 

Etkilenen yapraklar 

daha sonra dökülür. 

 Noksanlığında 

meyve oluşumu 

azalmakta,  meyve 

iriliği ve 

olgunlaşması 

olumsuz 

etkilenmektedir. 

Kükürt (S) 
 Kükürt atmosferden bitkiler tarafından büyük miktarlarda 

alınabilmesine rağmen, S’ün büyük kısmı yine de kökler 
tarafından alınır. Toprakta S’ün en bol rezervuarı lipidler, 
amino asitler ve proteinler gibi organik formlardadır. Bu 
bileşikler mikroorganizmalar tarafından inorganik sülfata 
(SO4

-2) parçalanır. 

 Kükürtün alımı ve elverişliliği toprak pH’sı tarafından 
etkilenmez. 

 Kükürt, protein sentezi ve meyvede aromatik bileşiklerin 
oluşumu için gereklidir. 

 Belirli amino asitlere (sistein ve methionin) katılır ve sonuç 
olarak belirli enzimlerin, vitaminlerin ve yağların bir parçası 
olur. 

 Kükürt içeren maddeler bitkilerin hem hastalıklara 
toleransını artırabilir hem de zararlıları uzaklaştırıcı olarak 
görev yapabilir 

 Çoğu şartlarda atmosferin 

normal SO2 seviyesi zarar 

vermeksizin bitkiler için 

ihtiyaç duyulan S’ün 

büyük bir kısmını 

karşılayabilmektedir 

 Noksanlık belirtileri N 

noksanlığına benzer, fakat 

en önemli farklılık S 

noksanlığının ilk olarak 

genç yapraklarda 

görülmesidir. 

  Noksanlığında yapraklar 

açık sarı bir renk alır. 

Büyüme yavaşlar, 

sürgünler incelir ve 

gevrek yapı kazanır, 

yapraklar küçülür. 

 

Demir (Fe) 
 Demir bitkilerde redoks sisteminin temel bir ve 

redoks sistemlerinde elektron transfer 
tepkimelerinde görev yapar. Bunun için, bitki 
fotosentez ve solunumunun elektron taşıma zinciri 
gibi pek çok biyolojik fonksiyonlarda gereklidir. 

 Demir ayrıca zararlı oksijen radikallerinin 
etkisizleştirilmesinde önemli bir rol oynar. 

 Demirin çoğu yeşil yapraklardadır (%80’den fazlası) 
ve kloroplastlarda yerleşmiştir. 

 Fe ihtiyacı nispeten düşüktür. Bununla beraber, 
alkali ve kireçli topraklarda yetişen pek çok türde 
Fe’in absorbsiyonu ve kullanımı yetersizdir ve bunun 
için Fe eksikliği gelişir. 
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 Noksanlığında yapraklarda 

damar aralarında sararma 

görülmeye başlar. İlk 

belirtiler genç yapraklarda 

görülür. Yaşlı yapraklar 

genellikle sağlıklı görünür. 

Daha ileriki dönemlerde diğer 

yapraklarda da kloroz oluşur. 

Noksanlığında yapraklarda 

küçülme, büyümede azalma 

ve meyve oluşumunun 

olumsuz etkilenmesine neden 

olur. 

 Damla sulama Fe-EDDHA 

ilavesi ile Fe klorozunun 

kontrolünde çok kullanışlıdır. 

Yaprak uygulaması uygun 

değildir. 

Mangan (Mn) 
 Bitkilerde enzimlerin bir kısmını aktive eder. 

 Aktif bir bağlayıcı olarak görev yapar veya 
bir redoks sistemi olarak hizmet eder. 

 Mangan, CO2 asimilasyonu ve solunum 
yollarına katılmaktadır. 

 Meyvede yeşil renk pigmentlerinin oluşumunu 
teşvik edebilir. 

 Mangan noksanlığı olan bitkilerde, klorofil 
içeriği, fosfolipidler ve glikolipidler gibi tipik 
kloroplast membran elemanları azalır. 

 Noksanlığındaki belirtileri 
Fe noksanlığına benzer, 
fakat ilk işaretler Fe nin 
aksine genç yapraklarda 
değil henüz yeni olgunlaşmış 
yapraklarda görülür. 
Noksanlığında yapraklarda 
damar aralarında sararma 
ortaya çıkar. Sararma 
yaprak kenarlarından yaprak 
ortasına doğru ilerler. 

 Noksanlığında büyümede ve  
meyve  oluşumunda azalma 
ortaya çıkmaktadır. 

BAKIR 
 Ağaçlarda Cu’un yarısından fazlası 

kloroplastlarda yerleşmiştir. 

 Protein ve karbonhidrat metabolizmasıyla 

ilişkili enzimlerde bulunmaktadır. 

 Bunlara ilave olarak, başlıca redoks 

tepkimelerine (fotosentez ve solunum) 

katılan enzimlerle ilişkilidir. 

 Cu ekisikliğinin en dikkat çekici belirtisi 

kuvvetli bir şekilde büyüyen sürgünlerin 

geriye ölümüdür. 

 İlk olarak genç, olgunlaşmamış 

yapraklarda açık yeşil renk oluşumu ile 

kendini gösterir. 

 Yaprakların küçük kalmasına ve sürgün 

büyümesinin azalmasına neden olur. 

Çinko (Zn) 
 Ya enzimlerin metal bir bileşeni veya enzimlerin 

büyük bir kısmı için bir kofaktör olarak görev 
yapmaktadır. Yaklaşık 60 enzimin bileşimine girdiği 
belirlenmiştir. 

 Zn protein senteziyle de ilgisi vardır. Çinkosu eksik 
bitkilerde protein sentezinin oranı hızlı bir şekilde 
azalır, amino asitler ve amidler birikir. 

 Çinko uzunluğuna büyüme üzerine kuvvetli etkiye 
sahiptir. Zn eksikliğinin en önemli belirtisi küçük 
yaprak, sürgün uçlarının azalan oksin içeriği ile 
ilişkilidir. Çinko IAA’in oluşumu için bir öncü olan 
triptofan’ın sentezi için gereklidir. 

 Çinko alımı ile toprak Ca ve P miktarı arasında 
antagonistik ilişki vardır. 

 Çinko eksikliğinin en 
karakteristik belirtisi sürgün 
ucunda yaprakların 
rozetleşmesidir. Oluşmuş 
yapraklar küçük, benekli, 
anormal şekilli, dar ve 
sürgün ucunda beraber 
demet halindedir, bundan 
dolayı küçük yaprak 
hastalığı olarak 
isimlendirilir. 

 İlk noksanlık belirtileri yaşlı 
yapraklarda damar 
aralarında sararma şeklinde 
görülür. Sürgünlerde boğum 
araları kısa, yapraklar ve 
meyveler küçüktür. 
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Bor (B) 
 Topraktaki B’un çoğu bitkiler için elverişli değildir. 

 Bor hücre duvarı materyallerinin sentezine doğrudan 
katılmaktadır. 

 Bor noksanlıkları yalnızca hücre bölünmesine değil, hücre 
büyümesine de etki yaparak büyüyen dokuların bozulmasına 
yol açmaktadır. 

 Bor fenol metabolizmasında rol oynayan birçok elementten 
birisidir. 

 Bor ayrıca N metabolizmasına da katılmaktadır. 

 Bor IAA aktivitesini etkilemektedir. 

 Bor fotosentez üzerine de etki yapmakta ve B noksanlığında 
fotosentez etkiliği azalmaktadır. 

 Çiçekler çok yüksek B içeriğine sahiptir. B’un başlıca rolü 
meyve tutumunu kapsar. Bor uygulaması verimi önemli 
seviyede artırmaktadır. 

 

 Noksanlığın ilk belirtileri 
genç yapraklarda ortaya 
çıkar. Genç yaprakların orta 
kısmında düzensiz küçük 
sarı lekeler oluşmaya başlar. 
Daha sonra yaprağın büyük 
bir kısmına yayılır. Tepe 
tomurcuğunun sürmesini 
engelleyerek sürgün 
uzamasını durdur.  

 Rosaceae familyası bitkileri 
hariç B daima ve yalnızca 
ksilemde transpirasyon 
akıntısı ile taşınmaktadır. 
Kalsiyum gibi floemde 
neredeyse yoktur ve 
bitkilerde nispeten 
hareketsizdir. 

 Toprakta fazla Ca bor alımı 
üzerine olumsuz etki yapar. 


