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BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN GÖREVLERİ, ALINIŞ FORMLARI ve KAYNAKLARI 

 

Besin               

Elementi 
Bitkideki Görevi Alınış Formu Kaynakları 

Karbon (C) 
Karbonhidratların yapısında bulunur, fotosentez 

için önemlidir. 
 CO2  ,  HCO3 Atmosfer  

Oksijen  (O) 
Karbonhidratların yapısında bulunur, solunum 

için önemlidir. 
 H2O  ,   O2 H2O ,  Atmosfer 

Hidrojen  (H) 

Osmotik dengeyi sağlar, birçok biyo-kimyasal 

olay için önemlidir. Karbonhidratların 

yapısında bulunur. 
 H2O H2O 

Azot (N) 
Proteinlerin, klorofilin ve nükleik asitlerin 

yapısında bulunur. 
 NO3  ,   NH4 

 N2 

Toprak  

Atmosfer 

Fosfor  (P) 

Birçok protein, ko-enzim, nükleik asit ve 

metabolik maddenin yapısında bulunur, enerji 

transferi için önemlidir. 

 H2PO4,    HPO4, 

 P2O5,       P2O10 
Ca, Al, Fe fosfatlar 

Potasyum  (K) 
Fotosentezi, karbonhidratların yerleşimini, 

protein sentezini sağlar. 
 K+ Toprakta; K feldispatlar, 

Mikalar, İllit  

Kalsiyum  

(Ca) 

Hücre duvarının bir parçasıdır. Zar geçirgenliği 

ve yapısında görev yapar. 
 Ca++ Toprakta; Ca feldispatlar,    

CaCO3,CaSO4, Dolomit 

Magnezyum        

(Mg) 

Enzim aktivatörüdür. Klorofilin yapısında 

bulunur. 
 Mg++ Toprakta; Dolomit, 

MgCO3, Biotit, Augit 

Kükürt  (S) Bitki proteinleri için önemlidir. 
 SO4 

 SO2 

Toprakta; Fe-sülfat 

         Atmosfer; SO2 

Demir  (Fe) 
Klorofil sentezi ve enzimlerde elektron transferi 

için önemlidir. 
 Fe+2, Fe+3, Fe-kileyt 

Toprakta; FeO, Fe2O3, 

Fe(OH)2, olivin, biotit 

Mangan  (Mn) 
Birçok oksidasyon ve redüksiyon sistemini 

kontrol eder.  
 Mn+2 ,   Mn- kileyt 

Toprakta; manganit, 

silikatler 

Çinko  (Zn) 
Çeşitli metabolik aktiviteleri enzim sistemine 

yardımcı olur. 
 Zn+2,   Zn- kileyt 

Toprakta; Zn-karbonat, 

ZnO, Zn-fosfat, Zn(OH)2 

Bakır  (Cu) 
Solunum için bir katalizördür. Birçok enzimin 

yapısında bulunur. 
 Cu+2,   Cu- kileyt 

Toprakta; CuSO4,         

Cu-karbonat 

Bor  (B) 

Şeker taşınımı ve karbonhidrat 

metabolizmasında önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

 H2BO3  ,  HBO3, 

 B4O7  ,  BO3 
Borik asit, turmalin 

Molibden          

(Mo) 

Azot fiksasyonunu ve nitratın amonyuma 

dönüşümünü sağlar.  
 MoO4

-2 Toprakta; Fe-Al oksit ve 

hidroksil  

Klor  (Cl) Fotosentezde oksijen üretimi için önemlidir.  Cl - Toprakta; klorid tuzları 

 



BESİN ELEMENTLERİ 

Bitki gelişimi yönünden 16 elementin zorunlu olduğu bilinmektedir. 

Bitkilerin bileşimlerinde en bol bulunan karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen 

(O) dir, ama bunlar mimeral elementler olarak adlandırılmazlar. Bu 3 

element dışında kalan 13 element makroelementler ve mikroelementler 

olarak 2 sınıfa ayrılırlar. 

 

   

 



- Fotosentez esnasında organik madde yapımında kullanılan ve 

bitkiler tarafından az ya da çok absorbe edilen kimyasal 

elementlere besin elementi (plant nutrients) denir. 

- Bitkiler geliştikleri ortamdan toprak üstü ve toprakaltı 

organlarıyla çok sayıda element alırlar. 

- Bitkilerin 74 element aldıkları bilinmektedir, ancak bunların 

çok az bölümü bitkiler için olmazsa olmaz elementlerdir ve 

bunlara mutlak gerekli elementler denir. 

- Bir elementin mutlak gerekli olabilmesi için  

a) Elementin noksanlığında bitkide vegetatif ve generatif 

büyümenin durması, 

b) Elementin eksikliğinin sadece noksan elementçe giderilmesi, 

c) Sağlanan element bitki üzerine doğrudan kendine özgü etki 

yapmalıdır. 

 

BİTKİLERDE BESİN ELEMENTLERİ MİKTARI 

-Bitkiler su (%70), organik madde (%27) ve inorganik 

maddelerden (%3) oluşur. 

-Bitkide su uçurulup ve fırında yakıldıktan sonra kalan kısma kül 

denir ve inorganik kısmı bu oluşturur. 

- Bitkilerdeki besin elementi miktarları üzerine etki eden 

faktörler. 

a) Bitki türü ve yaşı, 

b) Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, 

c) Toprakta yarayışlı element miktarı, 

d) Uygulanan tarımsal yöntemler, 

e) Hava koşulları  

- Besin elementleri bitkilerde optimum düzeyde olmalıdır. Bu da 

yaprak ve toprak analizleriyle saptanır. 

- Elementler bitki içindeki hareketliliğine göre mobil (hareketli) 

ve immobil (hareketsiz) olarak 2 gruba ayrılırlar. 



- Mobil elementler (Bitkide kullanıldıktan sonra diğer kısımlara 

taşınabilen): N, K, Mg, P, Cl, Na, Zn ve Mo 

- İmmobil elementler (Bitkide kullanıldıktan sonra diğer 

kısımlara taşınamayan): Ca, S, Fe, B ve Cu 

 

AZOT: 

- Bitkiler N’u topraktan NO
-

3 veya NH
+

4 şeklinde alırlar. 

- Nötr ve nötre yakın pH’larda NH
+

4 asidik yerlerde NO
-

3 alımı 

fazladır. 

- Bitkilerce alınan NO
-
3  önce nitrit (NO

-

2)’e, daha sonra amonyak 

(NH3)’a dönüştürülür. İlk aşamada Nitrat Redüktaz (NR) ve ikinci 

aşamada Nitrit Redüktaz (NiR) enzimleri görev yapar 

- Topraktan alınan NH
+

4 ve NH3 amino asitler ve proteinlerin 

yapımında kullanılırlar. Burada Glutamin, Dehidrogenaz, 

Glutamin Sentetaz ve Glutamat Sentetaz enzimleri görev alırlar. 

 



 



FOSFOR: 

- Bitkiler P’u primer ortofosfat iyonu (H2PO
-

4) ya da 

sekonder ortofosfat iyonu (HPO4

2-

) şeklinde alırlar 

- Asit topraklarda H2PO
-

4 ve alkali topraklarda HPO4

2-

 

alımı fazladır 

- Bitkiler P ihtiyacının %75’ni gelişmelerinin ilk 

dönemlerinde alırlar. O nedenle gelişme dönemi başında 

P gübrelemesi iyi yapılmalıdır 

- Fosfat iyonları bitkide indirgenmezler ve sürekli 

yükseltgenmiş halde bulunurlar. Örneğin:H2PO
-

4 şeklinde 

alınan fosfat anyonu bitkide ya inorganik fosfor (Pi) ya 

da yüksek enerjili ATP içerisinde yer alır. 

- Sakkaroz sentezinde gerekli olan Ürüdintrifosfat (ÜTP), 

fosfolipilerin sentezinde rol alan Sitidintrifosfat (CTP) ve 

selüllöz sentezinde rol alan Guanozin trifosfat (GTP) 

yüksek enerjili fosfat bağına sahiptirler. 

 



 



 



POTASYUM: 

 

- Bitkiler K’u K
+

 iyonu şeklinde alırlar 

- Bitki içerisinde oldukça hareketlidir ve yaşlı 

organlardan genç organlara hareket eder 

- Çoğu enzim özellikle karbonhidrat metabolizması için 

gerekli olan Pirüvatkinaz ve Fosfofruktokinaz aktivitesi 

için gereklidir 

- ATPaz enziminin etkin olmasında görevlidir 

- Fotosentez ürünlerinin floemde taşınmasında etkindir 

- Hücre içinde tamponlama görevi yapar 



 



 



 

 



 

 



 

 

 

 



 



 



 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



MOBİL BESİN ELEMENTLERİ ANAHTARI 

 



İMMOBİL BESİN ELEMENTLERİ ANAHTARI 

 



 

 


