
ZBB 301
BAHÇE BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ

– Bahçe bitkilerinde büyüme ve gelişmede etkili 
olan fizyolojik olaylar nelerdir?

– Su ve mineral madde alımı ve taşınımı nasıl olur?

– Gaz difüzyonu nasıl gerçekleşir?

– Çiçeklenme nasıl gerçekleşir?

– Sonbaharda yaprak dökümü nasıl olur? 

– Stres koşullarına dayanıklılık ?



• İlişkili bilim dalları; 

– Bitki biyolojisi/botanik 

– Bitki anatomisi

– Ekoloji ve çevresel biyoloji

– Hücre biyolojisi

– İnorganik & organik kimya

– Biyokimya

– Moleküler biyoloji



BAHÇE BİTKİLERİNDE 
FİZYOLOJİK OLAY VE KAVRAMLAR



FOTOSENTEZ & SOLUNUM 

FOTOSENTEZ HÜCRESEL
FAALİYETLER

SOLUNUM

GÜNEŞ

RADYANT

ENERJI

GLİKOZ ATP (ENERJİ)
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C6H12O6 +

GLİKOZ

6O2

OKSİJEN

6CO2 +

KARBONDİOKSİT

6H2O + ENERJİ

SU
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FOTOSENTEZ
• Klorofil taşıyan canlılarda ışık enerjisi

kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesidir.
Bu yolla besin üreten canlıların tümüne
fotosentetik organizmalar denir ve bunların
büyük bir çoğunluğunu bitkiler oluşturur.

• Bahçe bitkileri türleri klorofil kapsadığından
fotosentez ile besin maddesi oluşturabilir
ancak kültür mantarı (Agaricus bisporus)
klorofil içermediği için fotosentez yapamaz.



• Fotosentez bir özümleme faaliyetidir ve bu
yüzden özümleme ya da asimilasyon gibi
genel isimlerle de anılır.

• Özümleme, asimilasyon veya anabolizma,
basit yapıdaki moleküllerin, daha karmaşık
yapıdaki moleküllerin sentezinde kullanılması
ve bunlara ilişkin kimyasal değişimlerin
tümüdür.

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96z%C3%BCmleme


Fotosentez;
• Yapraklarda meydana gelir

• Güneş ışığına gereksinim vardır

• Fotosentez sonunda üretilen glikoz; 
– bitkinin besinidir, 

– bitkiye büyüme ve gelişme reaksiyonları için enerji 
sağlar. 

• Bitkiler gece ve bulutlu günlerde yeteri kadar gün 
ışığı alamadıkları zamanlarda kullanmak amacıyla 
yeteri kadar glikoz üretir ve fazla glikozu yapraklar 
ve diğer bitki organlarında depolar. 

• Fotosentezde etkili pigmentler

• Klorofil a, b, c



FOTOSENTEZ   EVRELERİ

IŞIK REAKSİYONLARI EVRESİ

3 ATP     +   2 NADPH2

sentezlenir   (Granalarda)

KARBON TUTMA REAKSİYONLARI EVRESİ

(Karanlık Evre)

3 ATP   +  2  NADPH2 

harcanır (Stromada)

IŞIK IŞIK

H2O
O2

ATMOSFERE 
VERİLİR

CO2 C6H12O6

GLİKOZ

ribuloz-1,5-difosfat karboksilaz/oksidaz (Rubisko), 20 kg/kişi



FOTOSENTEZ HIZINI 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

IŞIK 
FAKTÖRÜ
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IŞIK 
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KONSANTRASYONU
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SU VE 
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KALITSAL 
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BİTKİLERDE ENERJİ ÜRETEN VE ENERJİ 
HARCAYAN REAKSİYONLAR

SOLUNUM

ADP

ATP

FOTOSENTEZ

Karbonhidrat

Lipid

Protein
OKSİDASYONU

SENTEZİ
Karbonhidrat

Lipid

Protein



SOLUNUM AŞAMALARI

1- Glikolizis

“Asetil Coenzim A oluşumu”

2- Krebs Döngüsü

3- Son oksidasyon (Oksidatif fosforilasyon)



GLİKOLİZİS

• Yeterli O2 koşullarında;

• Glikoz + 2ATP              Fruktoz-1,6 di fosfat

• 1,3 difosfogliserik asit + ADP               3-fosfogliserik asit + ATP

• Fosfoenolpiruvat Piruvik asit  +    8ATP 

• Yetersiz O2 koşullarında;

• Piruvik asit                            Asetaldehit Etil alkol

Piruvat de 
karboksilaz

Alkol 
dehidrogenaz





KREBS DÖNGÜSÜ

HS-CoA + 6H2O               4CO2 + 16H++ 2HS-CoA

4H+ + O2 2H2O

• 24 adet H+ ve 24 adet e-



Son Oksidasyon
Enerjinin aktarılması ve serbest hale 

geçen enerjinin tutulması

• 24 adet H+ ve 24 adet e-

• NDA (Dinikotinamid adenin)

• NADP (Nikotinamid adeninnükleotit fosfat)

• FAD (Flavin adenin fosfat)

• Sitokrom aktarım zinciri 



• Oksidatif enerji: Durağan olmayan enerji

• Fosforilatif enerji: Durağan enerji

• Fosforilasyon

• Moleküldeki enerji fosfor bağı sayısı ile doğru 
orantılı:

• AMP: Adenozin mono fosfat

• ADP: Adenozin di fosfat

• ATP: Adenozin tri fosfat



SOLUNUMU ETKİLEYEN ETMENLER

Bitkisel Etmenler Çevresel etmenler 

-Bitki çeşidi ve yaşı
- Karbonhidrat içeriği
- Dokunun su kapsamı

- Sıcaklık
- Oksijen
- CO2 konsantrasyonu 
- Yaralanma
- Mekanik Etki
- Bitki Besin Maddeleri 



TRANSPİRASYON

• Buharlaşmaya benzer bir reaksiyon olan
transpirasyon, özellikle bitkinin yaprakları,
gövde, kök ve çiçekleri gibi farklı organlarından
olan su buharı çıkışı ya da kaybıdır.

• Yapraklarda transpirasyon stomalar yolu ile 
gerçekleşir



• İletim demetlerine sahip olan bitkilerde
transpirasyon üç aşamada gerçekleşir:

– Yaprak hücrelerinin yüzeyi üzerindeki su alınır ve buhar
haline dönüştürülür.

– Su hücre duvarlarında daha düşük bir direnç söz konusu
olduğu için evaporasyon yüzeyine hücre duvarları
boyunca taşınır.

– Diğer aşamalarda su buharı ostiol altı boşlukta
biriktirilir ve buradan difüzyon ile açık stomalardan
dışarı atılır.



Bir gram suyun buharlaştırılması için 10.5 kalorilik
enerji gereklidir. Bu reaksiyon, bitki için çok önemlidir:

1. Transpirasyon bir anlamda bitki sıcaklığının
düzenlenmesidir ve transpirasyon yapan bir bitkinin
sıcaklığı, buruşmakta olan bir yaprağın sıcaklığından
6-7 °C daha düşüktür. Aşırı ısınma kloroplastlarda
zararlanma ve fotosentezin kesilmesine yol açabilir.

2. Transpirasyon nedeniyle su absorpsiyonu ve
taşınımında bir süreklilik vardır ve su ile birlikte
köklerden mineral madde emilimi de söz
konusudur.

3. Bu yolla bitkinin bütün kısımları arasında ileri bir
haberleşme oluşturulur.



Transpirasyonun ölçülmesi

Transpirasyon katsayısı

Transpirasyon verimliliği

Transpirasyon yoğunluğu

Nispi transpirasyon



Stomatal (Gözeneksel) 
transpirasyon

Kütikülar
transpirasyon (%5)

Lentiküler
transpirasyon (%0.1)

• Transpirasyon



Transpirasyonu etkileyen faktörler

Sıcaklık

Işık Yoğunluğu

Topraktaki su varlığı

Absizik asit kapsamı

CO2 konsantrasyonu



Bitkilerdeki Yönelimler 
(Tropizma)

• Büyüme ve gelişme sırasında bitkilerin bazı 
çevresel faktörlerin etkisi ile büyümelerini 
belli yönlere kaydırmalarıdır.  

• İsim, çevresel uyarıcıya göre değişir. 



Tropizma hareketleri
Işığa yönelim-Fototropizm

Geotropizm (Gravitropizm)

Kemotropizm

Hidrotropizm= suya yönelim

Tigmotropizm

Elektrotropizm

Termotropizm



BÜYÜME & GELİŞME & 
OLGUNLAŞMA & YAŞLANMA



• Bir bitkinin canlılık olayları,

– Doğma

– Büyüme-gelişme-farklılaşma

– Canlılığını sürdürme

– Kardeşlenme-çoğalma

– Yaşlanma

– Ölüm



• Bitkilerdeki canlılık belirtilerinden 
kaynaklanan şekilsel ve yapısal değişimlerin 
tümüne “MORFOGENESİS” denir . 

Morfogenesis

BÜYÜME

GELİŞME

GELİŞME= BÜYÜME + FARKLILAŞMA 



Büyüme & Gelişme

Vejetatif Büyüme 
ve Gelişme

Generatif Büyüme 
ve Gelişme



• Dikim Verim

• Tohum 

• Ekimi            GENÇLİK KISIRLIĞI



• Generatif büyüme ve gelişme safhaları;
– Çiçek taslaklarının belirmesi

– Çiçek organlarının olgunlaşması

– Başçıklarda polen tanelerinin olgunlaşması

– Döllenme

– Döllenmiş yumurtada embriyo kesesi oluşumu

– Embriyo kesesinin gelişmesi

– Endosperm gelişmesi

– Meyve gelişmesi



Bitki generatif olgunluğa ulaştığında ne olur??

• Vejetatif tomurcuk meristemleri 

• ÇİÇEK MERİSTEMLERİ



Generatif olgunluğa geçiş süresi üzerine etki 
eden faktörler: 

1. Tür ve çeşit (=Kalıtsal yapı)

2. Çevre Koşulları

3. Kültürel uygulamalar



Çok yıllık bahçe bitkilerinde tomurcuklarda 
ayrım safhaları

Fizyolojik ayrım 
safhası

Morfolojik ayrım 
safhası

Ayrım safhaları ne zaman gerçekleşir? Yılın 
hangi ayında ya da hangi mevsimde?



Olgunlaşma & Yaşlanma

• Generatif organlarda

• Vejetatif organlarda



BÜYÜME VE GELİŞMEYİ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER



Büyüme & Gelişmenin ortaya çıkışı 

Ortam 

Faktörleri

Metabolik 

olaylar

Büyüme, gelişme 

ve farklılaşma

Genetik 

yapı



Kültür bitkilerinin büyüme ve 
gelişmesinde 

Dışsal Faktörler 

(Çevresel, Exogen) 

İçsel Faktörler (Yapısal, 

Endogen) 



DIŞSAL FAKTÖRLER
Sıcaklık

Işık

Su

Atmosferik gazlar

Yerçekimi

Toprak koşulları

Kültürel uygulamalar

Bitkinin bulunduğu ortamı oluşturan faktörlerin tümü büyüme ve gelişmeyi direkt 

ya da dolaylı olarak etkiler



İÇSEL FAKTÖRLER
Enzimler

Vitaminler

Renk maddeleri-pigmentler

Organik asitler

Yağlar ve yağ benzerleri

Karbonhidratlar

Kültürel uygulamalar

Hormonlar-Büyümeyi düzenleyiciler

Bitkinin bulunduğu ortamı oluşturan faktörlerin tümü büyüme ve gelişmeyi direkt 

ya da dolaylı olarak etkiler



HORMONLAR
BİTKİ BÜYÜMEYİ DÜZENLEYİCİLERİ 



• Hormon = Büyümeyi düzenleyici

• Büyümeyi düzenleyici ≠ Hormon

Büyümeyi düzenleyiciler

Hormonlar



• Birincil, 
– Oksinler IAA

– Sitokininler Zeatin

– Gibberellins GA3

– Absizik Asit ABA

– Etilen

• İkincil 
– Salisilik asit

– Jasmonik Acid

– Brassinosteroidler



Oksinler &Oksinlerin Fizyolojik 
Etkileri

• Uzama

• Işığa gösterilen tepkide büyümenin farklılaşması

• Tropizma hareketlerinde büyümenin farklılaşması

• Köklenme, yan kök oluşumunun artırılması

• Apikal dominansi

• Meyve tutumu ve meyve büyümesi

• Yaralanma sonrası hücre farklılaşması

• Kök büyüme ve gelişmesi

• Etilen biyosentezinin engellenmesi



Inaktif yan 

tomurcuklar

Aktif tepe 

tomurcuğu

http://plantphys.info/apical/apical.html

http://plantphys.info/apical/apical.html


2-Fenil asetik asit

Bahçe Bitkileri 

Yetiştiriciliğinde 

Kullanılan Sentetik 

Oksinler

Indol-3-asetik asit

http://en.wikipedia.org/wiki/File:2-phenylacetic_acid.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:2-phenylacetic_acid.png


Oksin Nerede Sentezlenir ????

• Oksin triptofan sentez yolu ile üretilir. 

• Bazı bakterilerin de oksin sentezlediği 
bilinmektedir. 

• Hızlı hücre bölünmesinin olduğu, büyümekte 
olan dokularda

• Sürgün ucu meristemlerinde

• Sürgün ucundan dibe doğru olan genç 
yapraklarda

• Gelişmekte olan meyve ve tohumlarda



Sentetik oksin taşınım inhibitörleri

• NPA (1-N-Naftilftalamik asit)

• TIBA (2,3,5 Triodobenzoik asit)

• 1-NOA (1-Naftoksiasetik asit)

Doğal Oksin Taşınım İnhibitörleri
• Quersetin (Flavanol)                    Fenolik bileşik

• Genistein                  İzoflavon



Oksinlerin Bahçe Bitkilerinde 
Kullanımı

Köklenme; Genetik 
olarak benzer 
bireylerin 
üretilebilmesi için 
çelikle çoğaltım 
önemli bir çoğaltma 
tekniğidir. NAA ya 
da IBA çeliklerde 
köklenmeyi teşvik 
eder. 

http://www.rooting-hormones.com/wst.htm

Rhizopon AA1,2,3

http://www.rooting-hormones.com/wst.htm


http://www.growthtechnology.com/



• Meyve Tutumu; Naftalen asetik asit (NAA) ve Indolbütirik
asit (IBA). Domates, biber ve incirlerde verimi artırır.

• NAA; eylül ayında 100-800 ppm ‘lik uygulama ilkbaharda
tomurcukların sürmesini geciktirir.

• NAA ve IBA metilesterleri; patateslerde sürmeyi geciktirir.

• Naftalenasetamid; meyve seyreltmesi.

• Yabancı ot kontrolu: 2,4-diklorofenoksiasetik asit (2,4-D) ve
2,3,6-triklorobenzoik asit (benzoik asit)

• Uygulama zamanı, konsantrasyona dikkat etmek gerekli.



Gibberellinler

• 1926 yılında Japonya’da Eiichi Kurosawa, pirinç 
tarlalarında,

• 1939 yılında tanımlanmış

• Gibberella fujikuroi (Gibberellin A)

• Hızlı büyüme, çiçeklenme

• 1956’dan sonra 50’e yakın GA belirlenmiştir (bu gün 
104 adet). 

• En yaygını GA3



Aktif Gibberellin formları

GA1 daha polar

GA3 daha da 

polar
GA4 daha az polar



Gibberellinlerin Fizyolojik Etkisi

• Dinlenmenin kırılması (+)

• Tohum çimlenmesi (+)

• Hücre uzaması (+)

• Çekirdeksiz meyve tutumu (+)

• Cinsiyet oluşumu (+)

• Meyve yaşlanması (-)

• Yaprak dökümü (-) 



Gibbrellinler nerelerde yoğundur?

• Tepe tomurcukları,

• Genç yapraklar ve boğum araları,  

• Apikal tomurcuklar ve genç yapraklar GA’lerin 
sentez yerleridir.

• Kökte bulunan GA yoğunluğu, yapraklardan çok 
daha azdır. 

• Çiçek taslakları ve yeni oluşan tohumlar yüksek 
düzeyde GA içerir. 



Gibberellin sentez inhibitörleri

• Cycocel (Klomequat klorid)

• Daminozid (B-Nine)

• AMO-1618

• Ansimidol (A-Rest)

• Paklobutrazol (Bonzi)



Nasıl Taşınır??

• Kökte üretilenler, ksilemde, 

• Yaprak ve tohumlarda üretilenler floemde 
taşınır. 

• Hareket hızı saatte 50 mm

• Taşınımda polarite söz konusu değildir. 



Gibberellinlerin Bahçe Bitkilerinde 
Kullanım Alanları

• Soğuklama ihtiyacını karşılamak için tomurcuklara 
(100-400 ppm GA, şeftalilerde) (Dinlenmeye 
girmeden önce)

• Patateslerde dinlenmeyi kaldırmak amacıyla (GA4, 
GA5 ve GA7)

• F1 melez hıyar tohumu üretimi. Yalnızca dişi çiçek 
açan hıyarlarda belli oranda erkek çiçek meydana 
getirir (1000-1500 ppm GA3)



• Süs bitkilerinde hızlı büyüme, boğum araları ve sürgün 
uzunluğunu artırmak, çiçeklenmeyi teşvik etmek 
(Kamelyalarda gibbing)

• Tohumlarda çimlenmeyi artırmak,

• Armutlarda meyve tutumunu artırmak, 

• Üzümlerde tane ve kirazlarda meyve iriliğini artırmak, 

• Üzümsü meyveler, tangelo ve tangerinlerde meyve 
irilik ve verimini artırmak, 

• Çileklerde çiçeklenmeyi hızlandırmak ve verimi 
artırmak.



GA3 

uygulaması 

yapılmış !!!! 



Sitokininler
• Doku kültürü 

çalışmalarında Hindistan 
cevizi sütü

• Mısırda 
Agrobacterium
tumefaciens’in yol 
açtığı ur

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Zeatin.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Zeatin.png


Sitokinin
antagonisti

Hindistan cevizi sütündeki 
bileşikler gibi  etki yapan 
sentetik bileşikler



Sitokininler

• 1955’de Ringa balığı spermalarında 
“Kinetin”

• 1964’de mısırda “Zeatin”

• Tohum ve hücre özsuyunda 

• Yapay: BA



Doğal sitokininler



Nerede üretilir??
Nasıl taşınır??

• Bitki bünyesinde terpenoid biyosentez yolu ile
üretilir.

• Kök ucu, tepe tomurcukları, genç yaprak ve çiçekler,
meyvelerin içindeki gelişmekte olan tohumlar
sitokinin sentez yerleridir.

• Ksilem yolu ile (transprasyon ile) akropetal olarak

• Zeatin ribozidleri esas taşınma formudur
yapraklarda glikozitlere dönüştürülür.

• Bir miktar sitokinin de floemde hareket ettiği
belirlenmiştir.



Fizyolojik Etkileri

• Hücre genişlemesi ve farklılaşması, 

• Kloroplastların olgunlaşması, 
etiyoplastlardan klorofillerin oluşumu,

• Sürgün ve köklerdeki morfogenesis

• Yaşlanmanın engellenmesi

• Benzylaminopurine 99% 6BA 



Absizik Asit (ABA)

• ABA ilk kez 1960’lı yıllarda, 2 farklı bitki fizyoloğu
tarafından Pamuk yapraklarından ve Amerikan
çınarının dinlenme halindeki tomurcuklarından izole
edilmiştir.

• İsimlendirmede dormin ya da ABA tartışması, ABA
(Absizik asit) yönünde sonuçlanmıştır.



Absizik Asit Formları 

• (S)-cis-absizik asit

• Doğal olarak oluşan 
aktif form

• (R )-cis absizik asit

• İnaktif form

• (S)-2-trans-absizik asit

• Aktif cis forma 
dönüşen inaktif form



ABA Sentez ve Bulunuşu

• ABA karotenoid biyosentez yolunda sentezlenir. 

• Öncül maddesi xhantoxin’dir.

• Yaz sonunda kısa gün koşullarında, yapraklar ABA 
sentez yerleridir. Ancak diğer pek çok dokuda da ABA 
sentezlenir.  

• Özellikle fiziksel stres ya da su stresi altındaki gövde 
ya da kökler ABA üretir. 



ABA Sentez Engelleyicileri

• AbamineSG

• Abamine
Aminoasit esterleri



ABA’nın Fizyolojik Etkileri

• Kuraklık stresindeki bitkilerde stomaların 
kapanması (+)

• Tohumlarda embriyonun kuraklığa dayanımı 
(+) 

• Tohum depo proteinlerinin biriktirilmesi (+)

• Embriyonun dinlenmede kalması (+)

• Kışın tomucuk sürmesinin engellenmesi (+)



Etilen

• Doymamış hidrokarbon

• Anestezik etkisi

• %3,1-32 arasındaki oranları patlayıcı

• MA= 20.05 g

• KN= -103°C

• DN= -169,2°C

• İlk kez 1901 yılında bilimsel alanda dikkati
çeken etilenin bitki metabolizmasının doğal
bir ürünü olduğu 1930’lu yıllarda Gane ve
ark. tarafından belirlenmiştir.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Ethene_structural.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Ethene_structural.svg


Etilen Nerede Nasıl Sentezlenir?

• Pek çok bitki dokusunda sentezlenir.

• Vakuol dış zarında (Tonoplast)

• Metiyonin döngüsünde sentezlenir

• Öncül madde S-adenosil metiyonindir. 



Etilenin Fizyolojik Etkileri

 Dinlenme halindeki tohumlarda tohum çimlenmesi (+)

Çöğür büyümesi (+)

Özel hava köklerinin oluşumu (+)

 Kuraklık stresindeki bitkilerde yaprak dökümü (+)

Çiçeklenme ve olgunlaşma (+)

Absizyon tabakası oluşumu (+)

Meyvelerde yaşlanma ve olgunlaşma (+)



Kullanım Alanları 

• DERİM ÖNCESİ DÖNEMDE: 

• Ananas               Çiçeklenme ve sürmenin (+)

• Vişne, ceviz, pikan cevizi                Absizyon tabakası (+)

• DERİM SONRASI DÖNEMDE: 

• Turunçgiller, kereviz, tütün            Klorofil parçalanması (Sarartma) 
(+)

• Klimakterik meyve türleri               Olgunlaştırma (+)



• Brassinosteroidler = Spesifik bitki steroidleri

• 1979 yılında, en aktif olan brassin bileşiği,
227 kg kolza poleninden 4 mg olarak izole
edilmiş ve brassinolid olarak
isimlendirilmiştir.

• Brassinolid (BL)’in kimyasal yapısı memeli
steroid hormonlarının yapısına çok benzer.

• 1990’lı yılların ortalarından sonra bir hormon
grubu olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.

Brassinosteroidler (BR)



• Tüm bitki kısımlarında sentezlenebilen BR’ler 
bitkilerde;

– polen, 

– tohum, 

– yaprak, 

– kök, 

– gövde, 

– çiçek gibi kısımlarda bulunabilmektedir. 

Nerede Sentezlenir??



• BR’lerin öncül maddeleri;

•Kampesterol brassinolid

•Sitosterol

•Kolesterol

• BR’lerin doğal sentez inhibitörü;

•Brassinozol (Brz)



• Kökten gövdeye ksilem yolu ile taşınır.

• Dıştan uygulama yapıldığında yaprak
tarafından hemen absorbe edilir, yaprak
dışındaki diğer organlara yavaş taşınır.

• Yapraktan yaprağa floem yolu ile taşınır.

• İçsel BR’lerin sentezlendikleri bölgede lokal
olarak fizyolojik tol oynar.

• Her organ BR sentezlemekte ve kendi aktif
BR’lerini kullanmaktadır.

Taşınımı



• Hücresel bazda 

• Hücre uzaması ve bölünmesi (+) 

• Hormonal denge (+)  

• Protein ve nükleik asit sentez aktivasyonu 

• Enzim aktivitesi (+) 

• Membran bileşimi ve doymuş yağ asidi kompozisyonu 
(+) 

• Fotosentetik kapasite ve metabolit translokasyonu (+)

Fizyolojik etkileri



• Bitki büyüme & gelişmesinde

• Büyüme (+) 

• Döllenme  ve verimlilik (+) 

• Vejetatif gelişme periyodunun kısaltılması 

• Meyve kalitesi ve boyutu (+) 

• Meyve kalitesi ve besinsel komponentler (+) 

• Uygunsuz çevre faktörleri, stres ve hastalıklara 
dayanıklılık (+)



Salisilik Asit

• Salisilik asit = C6H4(OH)CO2H= Beta hidroksi 
asittir. 

• Renksiz, kristal yapıda

• Salisilin metabolizmasının bir ürünü

• Serbest salisilik asit metabolize olmadıkça, ilk 
sentezlendiği noktadan uzaktaki dokulara 
hızlı bir şekilde taşınır.

• Bitkinin bütün kısımlarında yaygındır

• Organ ve dokulara göre miktarı değişir



Fizyolojik Etkileri????
• Çiçeklenme (+) 

• Hastalıklara direnç (+) 

• Köklenme (+)

• Etilen biyosentezi ve tohum çimlenmesi (-)

• Bitki bünyesinde yaralanmaya gösterilen tepki (-)  

• Köklerin absorbsiyon ve membran taşınım 
mekanizması (-) 

• Yapraklarda transpirasyon (-) 

• ABA uyarımlı stoma kapanması (-) 

• Vegetatif gelişme (-) 



Dıştan Uygulanan BDM’lerin 
Etkileri;

• Tür ve çeşit

• Uygulanan konsantrasyon

• Uygulama zamanı

• Bitkinin içinde bulunduğu gelişme safhası

• Diğer büyümeyi düzenleyicilerin interaktif 
etkilerine bağlı olarak değişir.



Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklar

1.Şekil

2. Hücre Duvarı

3. Organel farklılıkları (Vakuol, Plastidler)

4. Totipotensi özelliği



Bitkilerde büyüme ve gelişme noktaları neresidir?

Dallarda Tomurcuklar

Tohum embriyosu

Köklerde adventif kökler

MERİSTEMLER 



MERİSTEMATİK BÖLGELER

Apikal meristemler Lateral meristemler



MERİSTEMATİK BÖLGELER

1. APİKAL MERİSTEMLER

1.1.  Sürgün Ucu Apikal Meristemi

1.2. Kök Ucu Apikal Meristemi

1.3. Yan Sürgün Meristemi (Aksillar Meristem)



2. LATERAL MERİSTEMLER

2.1. Vasküler kambiyum

2.2. Kabuk kambiyumu



Araştırma ödevi: 

Meristem Dokularının Özellikleri 

Nelerdir?



Büyüme: 

Farklılaşma: 

Hücrelerde ölçülebilir ve geriye dönüşümü olmayan değişimlerdir.

Sayı ve fonksiyonlarına bağlı olarak hücrelerin bir araya gelmesi, 

farklı yapısal ve metabolik özellikler kazanması

Gelişme

Morfolojik + Fizyolojik ve Biyokimyasal



Mitoz bölünen hücreler 

Genetik olarak aynı ise?

Neden hücreler farklı yapılar 

kazanır?



Vejetatif büyüme ve gelişme

Tohumun ya da bitki parçalarının uygun koşullara,

sırasıyla, ekilmesi veya dikilmesi sonucunda kök ve gövde

sisteminin büyüme ve gelişmesi

Generatif (reprodüktif) büyüme ve gelişme

Bitkilerin vejetatif büyüme ve gelişme karakterlerinin bitki tür

ve çeşidine özgü zamanlarda kesintiye uğraması veya

yavaşlaması sırasında çiçeklenme, meyve tutumu ve tohum

oluşumu ile beliren büyüme ve gelişme



Gövdenin uzaması “gövde ucu meristemi” nin bölünmesi ile başlar. 

Uzama ile devam eder. 

Gövde üzerinde meristem ucuna yakın olan bölgelerde yaprak

primordiumları meydana gelir. Bu bölgeler aynı zamanda

boğumlardır. Yaprak primordiumları arasında kalan bölgelerdeki

hücre bölünmesi ve uzaması ile boğum araları meydana

gelmektedir. Böylece uzama devam ederken, yan tomurcuk

meristemleri ve lateral meristemlerin faaliyetleri ile bitkinin taç

şekillenmesi gerçekleşir.

Tomurcuklarda Ayırım safhaları

Fizyolojik ayırım

Morfolojik ayırım



Tohumun çimlenmesi, radikülün (embriyonik kök) çıkışı ile meydana 

gelmeye başlayan köklerdir. 

Radikül primer kökleri oluşturur.

Çim kökleri

Primer kökten sekonder ve diğer derecelerdeki kökler meydana gelirler. 

Böylece kök toprak içinde bölümlerini oluşturur. 



Adventif kökler

Gövdeye ait yapılardan 

meydana gelen köklerdir. 

Primer kökün yerini alırlar.  



Kök ucu, KAM’ini koruma görevi

yapmaktadır. Bu arada KAM’da

oluşan yeni hücreler ile kök toprak

içine doğru yerçekimi algısı

(geotropism) ile itilmektedir.

Kök uzarken, polisakkaritlerce

zengin bir salgı, (KAM’de oluştuğu

tahmin edilen) salgı hücreleri

tarafından salgılanır. Kökün dış

yüzeyi bu salgı ile kaplanırken

toprak içine doğru kayması

kolaylaşır.

Kök tüyleri

FARKLILAŞMA 

BÖLGESİ

BÖLÜNME 

BÖLGESİ

UZAMA 

BÖLGESİ

KÖK UCU

Kök Ucu 

Apikal 

Meristemi



Kök ucundan yaklaşık 5 mm uzakta olan bölge uzama bölgesidir. Bu

bölgede hücreler uzamaya başladığında başlangıçtaki büyüklüklerinin

15-18 katı büyüklüğüne ulaşırlar. Bu arada çapları da 2-3 kat daha

büyür.

Uzama ile kök toprak içine itilir. Uzama bu bölgeden daha uzak bir

mesafede olsaydı, kökler kıvrılacak ve büyük olasılıkla kırılacaktı.

Kök tüylerinin bulunduğu bölgede uzama yoktur. Bu bölge uzama olsaydı

kök tüyleri toprak partiküllerine sarılır, yapışır ve kopardı.

Köy tüyleri kısa ömürlüdür.



Adventif Köklerin (Yan Köklerin) Oluşumu:

Yan köklerin sıklığı ve dağılımı toprak içerisinde bitki

köklerinin nereyi keşfetmek istediğine bağlı olarak

gerçekleşir.

Yan kökler, farklılaşma bölgesinde oluşurlar. Bu kökler

pericycle (periskl) tabakasından orijine olurlar. Bu

itilmede dallanan kökte hidrolitik enzimlerin

salgılanması sonucunda korteks ve epidermis

tabakalarında hücre duvarlarının erimesi gerçekleşir ve

bunun sonucunda kök dışarı doğru itilir.



GENERATİF BÜYÜME VE GELİŞME

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

Çiçek  tohum ve meyve gelişiminden sorumlu generatif 
organdır. 

Bahçe bitkilerinde çiçeklenmenin başlaması içsel ve dışsal 
faktörlerin etkisi altında şekillenir.



Çiçek tomurcukları vejetatif meristemlerin dönüşümü ile farklılaşmaya

başlar ve geriye dönüşümü olmayan bir değişim gerçekleşir.

Çiçek organ taslaklarının oluşması ile çiçek organlarının farklılaşması

arasında türlere göre değişen kısa veya uzun bir süre vardır.

Çok yıllık türlerde çiçek organ taslaklarının farklılaşması tomurcukların

sürmesinden bir yıl önce oluşmaya başlar. Çiçek organ taslakları oluşmuş

haldeyken bitkiler Dinlenmeye girer. Dinlenme sonra erdikten sonra sürme

öncesinde veya sürme sırasında çiçek organlarının gelişmesi başlar.

Sırasıyla SEPAL, PETAL,STAMEN,PİSTİL gelişmesi tamamlanır.

Çiçeklenme gerçekleşir.

Tek yıllık bahçe bitkilerinde ise dinlenme ile kesintiye uğrayan bir süreç

yoktur. Farklılaşma aynı yıl içinde tamamlanmaktadır.

İki yıllık bahçe bitkilerinde ise çiçeklenme olayı Vernalizasyon adı verilen

fizyolojik olaya bağlı olarak gerçekleşmektedir.



Çiçeklenme ile ilgili farklılaşmalarda etkili olan diğer 

faktörler nelerdir?

Sıcaklık

Işık

Su

Azot ve azotlu maddeler

Karbonhidratlar

Anaç-kalem ilişkisi

Hormonlar ve büyümeyi düzenleyici maddeler



Vernalizasyon

Bitkilerde çiçeklenmenin uyarılması için gerekli olan düşük sıcaklık

isteğine vernalizasyon denir.

Vernalizasyon için gerekli olan sıcaklık: 0-10 oC

Tohum, soğan veya yumru veya belirli bir vejetatif gelişme

aşamasına ulaştığı dönemde düşük sıcaklık etkisine ihtiyaç

duymaktadır. Bu istek karşılandıktan sonra bitkide çiçeklenme

uyarılmaktadır.

Çiçek, yumru, kök kısımları tüketilen tek veya iki yıllık bahçe

bitkilerde vernalizasyon isteği fark edilmez. (Örnek: havuç- kök;

lahanalar-yaprak; sapkerevizi-gövde; tomurcuklar-brüksel

lahanası) . Ancak tohumculuk söz konusu olduğunda vernalizasyon

dikkate alınmalıdır.

Lale, crocuslar, nergis, sümbül’ün çiçeklenmesi için yumrularının

vernalizasyon isteğinin karşılanması gereklidir.



Termoperiyodisite

Bazı bitkilerde dönüşümlü yüksek ve düşük sıcaklık

derecelerinin uygulanması çiçeklenmeyi olumlu yönde

uyarmaktadır.

Örneğin seralarda domates yetiştiriciliğinde gündüz

27 °C, gece 17-20 °C sıcaklıkta yetiştirilerek sıcaklık

dönüşümünün sağlanması, her iki sıcaklık

derecesinin tek başına sürdürülmesine göre daha

yüksek çiçek oluşumu ve buna bağlı olarak ürün

verimi sağladığı bilinmektedir.



Fotoperiyodizm

Gün uzunluğu

Işık alınan süreden çok karanlık periyodun süresi etkilidir.

Ancak isimlendirmede gün uzunluğu olarak yanlış bir

adlandırma yapılmıştır.

Tür ve çeşitlere bağlı olarak çiçeklenmek için

gerekli olan süreye bağlı olarak (kısa/uzun )

kısa /uzun gün bitkileri olarak adlandırılır.



Çiçeklenme başlangıcı için hem karbonhidratların hem de

ışık alabilen sağlıklı yaprakların varlığı gereklidir.

Çiçeklenmeye geçiş için yapraklarda sentezlenen ve

tomurcuklara taşınan bazı hormonlar etkilidir.

Fotoperiyodizmin algılanması ile yapraklarda “florigen”

olarak tanımlanan hormon benzeri bir maddenin

sentezlendiği görüşü vardır. Bu madde meristematik

bölgelerde çiçeklenmenin ilk uyarıcısı olarak kabul edilir.

Ancak bazı araştırıcılar florigen hipotezinin doğru

olmadığını, çiçeklenme başlangıcının içsel hormonların

sentez zamanı ve yerleri arasındaki etkileşmeye bağlı

olduğunu ifade etmişlerdir.



Çevre koşullarının  etkilerine ait bazı örnekler:

Kabaklarda normal erkek ve dişi çiçekler birbirini izlemekte ve

sonunda yalnız dişi çiçekler oluşmaktadır.

Eğer bitkiler uzun gün koşullarında ve düşük sıcaklıkta yetiştirilirse,

dişi çiçeğin erkek çiçeğe oranında artış olmaktadır.

Şiddetli sıcak veya nem (kuraklık) stresleri, normal çiçek tomurcuğu

gelişimini engellemektedir .

Çiçek oluşumu, besin elementlerinin uygun bir denge içinde

olmasını gerektirir. Örneğin, armutlarda bor noksanlığı çiçeklerin

solup kurumalarına, tam çiçeklenme anında veya daha önce

çiçeklerin ölmelerine neden olmaktadırlar.

Yetersiz kış soğuklaması da bahçe bitkilerinde çiçeklenmeyi

olumsuz etkilemektedir



Çiçeklenme

Tozlanma-Döllenme

Meyve tutumu

Her bitki vejetatif organların (özellikle yaprakların) 

destekleyebileceği optimum sayıda  meyve 

bağlamalıdır.



Genel bir değerlendirme  yapıldığında, 

meyve türlerine göre  açılan çiçeklerin 

yalnız %3-20’si meyveye 

dönüşebilmektedir. 

Tutum oranı tür, çeşit ve koşullara göre değişmektedir.

Örneğin,

Elma; açan çiçeklerin % 13’ü meyve tuttuğunda, tutum çok iyi

olarak tanımlanırken bu oran

Üzümde % 20-30’dur.

Ahududu gibi küçük meyveli türlerde % 70-80 meyve tutumu

beklenir.

Avakado’da ise meydana gelen milyonlarca çiçekten yalnızca

% 1’inin tutumu ile bol ürün sağlanmaktadır.



Meyve tutumundaki başarısızlık değişik faktörlere bağlıdır.

Bütün çiçekler aynı zamanda dökülmedikleri gibi, çiçeklenme

sonundan olgunluğa kadar da sürekli bir döküm söz konusu

değildir.

Bunun yerine dökümler belirli dönemlerde meydana gelmektedir.

Meyve ağaçlarında dört dönemde çiçek ve meyve dökümleri

görülmektedir.



Çiçek ve Meyve Dökümleri

1. Çiçek dökümü

2. Küçük meyve dökümü

3. Haziran dökümü 

4. Hasat önü dökümü

Nedenler:

1. Çevre koşulları: Bitki-su ilişkisi, donlar, yüksek sıcaklık,rüzgarlar,

hava nispi nemi, dolu, toprak sıcaklığı, toprak nemi, kültürel

uygulamalar

2. Döllenme noksanlıkları: Zigotun gelişememesi, embriyo yetersizlikleri,

endospermin gelişmemesi

3. Fizyolojik nedenler: Beslenme noksanlıkları, Etilen başta olmak üzere

hormonlar



Çiçeklenmeden hemen sonra meydana gelir.

Yapısal olarak kusurlu olan çiçekler dökülür.

1. Çiçek Dökümü 

2. Küçük meyve dökümü

Meyve tutumu gerçekleşmiştir. Tozlanmış ve döllenmiş

çiçeklerde dişi organ belirgindir.

Birinci dökümden iki hafta veya biraz daha uzun bir 

süre sonra meydana gelen bu dökümde, dişi organ 

normal görünümdedir. Ancak döllenme kusurları 

nedeniyle küçük meyveler dökülür.



3. Haziran dökümü

İkinci dökümden yaklaşık bir ay sonra 

meydana gelmektedir. 

Meyve tutumunda düzenleyici etkisi olan bir

dökümdür. Dökümün sebebi, gelişmekte olan

embriyoların birden gelişmesini durdurmasıdır.



4. Hasat önü dökümü

Olgunlaşmaya yaklaşan meyvelerde meydana

gelen dökümlerdir. Dökümü önleyici hormon

konsantrasyonları azalır, buna karşılık Etilen

konsantrasyonu yüksektir..



Dökümlerin önlenmesi

Büyümeyi düzenleyici maddeler (Oksin, Gibberellin)

Borik asit

Vitaminler

Etki: Çiçek tozu çimlenmesini arttırmak, döllenmeyi sağlamak. Derim öncesi 

meyve –sap tutumunu arttırmak.

NAA

Naftil aset amid

2,4,5 Triklorofenoksi propiyonik asit

4-CPA



Ilıman iklim kuşağında 
Dinlenme

- Meristem dokuları düşük sıcaklık 
ve gün uzunluğunun azalması ile 
uyarılarak  tomurcuklar 
dinlenmeye girer. 

- Yaprak dökümü olur.

Bitki soğuğa ve dona karşı dayanım 
geliştirir. 



Soğuğa Fizyolojik Adaptasyonun Mekanizması

• Hücre özsuyunda (HÖS) OB değişimi

– Bitki hücresinde su kapsamı %90-95’dir. Donma anında bu su kristalize
olmakta ve hücre zarı/organel membranlarında fiziksel parçalanmaya
neden olmaktadır.

– Sıcaklığın düşmesi sırasında HÖS’da suda eriyebilir maddeler birikmeye
başlar. Hücrenin OB’’ı yükselir, donma sıcaklığı düşer.

• Hücre zarı ve organel membranlarını oluşturan fosfolipidler erime
sıcaklığı düşük doymamış yağ asitlerini oluştururlar. Böylece zar
esnekliği ve dayanıklılığı artar.

• Su bağlayan protein sentezi

– Bağlı suyun bulunduğu hücreler buz kristalleri oluşturmazlar

– -SH (sülfürhidril) grubu protein içeren bitkiler dona dayanıklıdırlar.



TOMURCUKLARDA GERÇEK DİNLENME

Gerçek dinlenme içsel fizyolojik engeller

nedeniyle tomurcukların dinlenmede olmasıdır.

Fizyolojik engeller sonucu, çevre koşulları

büyüme için ideal olsa bile büyüme

engellenmektedir



Tomurcuklarda  gerçek dinlenme dinlenme isteği

= Soğuklama isteği

Gerçek dinlenmenin sona ermesi ya da kesilmesi

(tomurcukların tekrar büyüme yeteneğini kazanmaları) için,

türlere ve çeşitlere göre değişen sürelerde soğuklama

gerekmektedir.

Dinlenmenin sona ermesi için etkili soğuklama sıcaklığı 0 0C - 7
0C; bazı türlerde bu sıcaklık 10 0C ye kadar yükselebilmektedir.

Gerçek dinlenmenin karşılanmasında, 0 0C' nin altında ve 7.2
0C'nin üzerindeki sıcaklıkların çok az etkili olduğu belirlenmiştir.



Değişik ekolojilere adapte olmuş meyve ağaçlarının soğuklama

istekleri farklıdır.

• Örneğin, ılık-sıcak kışlara adapte olmuş türler, doğal olarak daha

kısa bir soğuklamaya ihtiyaç duymaktadırlar.

• Dinlenmenin kesilmesi için gerekli olan soğuklama süresi asma,

badem, ayva, çilek, incir ve bazı şeftali çeşitlerinde düşük (100-400

saat) olduğu halde, diğer birçok çok yıllık bahçe bitkilerinde 100-

2700 saat arasındadır.



Bahçe bitkilerinde tür ve çeşitlere bağlı olarak 100-3000 saat

arasında geniş bir değişim gösteren dinlenme isteği vardır.

1300 saatlik dinlenme süresi olan bir çeşit 1000–1100 saatlik

bir dinlenme ile normal gelişebilir. Ancak her zaman dinlenme

süresinin belirtilen sınırların üzerinde olması tercih edilir.



Dinlenme isteği karşılanmadığında karşılaşılan nedir?

Tomurcukların ilkbaharda uyanması gecikir, bazı gözlerin uyanmadığı ve

sonuçta dalların çıplak kaldığı, çiçek gözlerinin döküldüğü görülür.

Hem vejetatif hem de generatif gelişmeye yönelik tomurcuklarda düzensiz

gelişme ve dökümler nedeniyle büyüme ve gelişme aksar.

 Soğuklama ihtiyacı fazla olan türlerde soğuklama ihtiyacı

karşılanmadığında, yapraklanma yetersizdir.

 Sert çekirdekli meyve türlerinde soğuklama ihtiyacı karşılanmadığında

tomurcuk silkmesi olurken, yumuşak çekirdekli meyve türlerinde

düzensiz çiçeklenme sonucu çiçeklenme dönemi uzayarak döllenme

noksanlığından verim azalmaktadır.

Gerçek dinlenmenin karşılanması ile, ilkbaharda normal

uyanma ve sürme ve çiçeklenme ile sonuçta meyve

tutumunu gerçekleşmektedir



TOMURCUKLARDA ZORUNLU DİNLENME

Büyüme için uygun olmayan dış koşullar

(sıcaklık, kuraklık) nedeniyle tomurcukların

dinlenmede olmasıdır.

Elverişsiz koşullar ortadan kalktığında

dinlenme sona ermektedir.



KORELATİF (Nispi) TOMURCUK 

DİNLENMESİ

Tomurcuklarda yaz aylarında görülen bir dinlenmedir.

Bitki üzerinde bulunan diğer organlara bağlı olarak tomurcuk

dinlenmede kalır.

Vegetasyon döneminde yaprak koltuklarında gelişmekte olan

tomurcuklar, lateral tomurcuklar nispi dinlenmededir.

Tepe tomurcuğu, yapraklar bitkiden uzaklaştırıldığında

dinlenmede olan tomurcukların sürdüğü görülür.

Apikal dominansi (Tepe hakimiyeti) nispi tomurcuk

dinlenmesine neden olan en önemli etkidir.



TEPE HAKİMİYETİ

(APİKAL DOMİNANSİ)

Tepe tomurcuğu aktif olduğu sürece lateral ve aktif

tomurcukların sürmesi engellenmesi olayına tepe

hakimiyeti denir.

Apikal dominansi hen genetik, hem de büyüme ve

gelişme etkenlerine bağlı olarak gelişen fizyolojik bir

olaydır.

Tepe hakimiyeti sürgün ucundan aşağı doğru inildikçe

azalır.

Apikal dominansiden çıkış, apikal tomurcuğun yaşına

bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bitki ve sürgün

yaşının ilerlemesi ile tepe hakimiyeti azalır.



Oksin ve Apikal Dominansi İlişkisi

1. Oksin & Etilen İlişkisi:

Gövde ucundan gelen Oksin (IAA) yan

tomurcukların çevresindeki etilen sentezini

uyarır. Etilen etkisi altındaki yan tomurcuklar

sürme yönünde bir gelişme gösteremez.

2. Oksin&Sitokinin İlişkisi:

Apikal meristemde sentezlenen oksinin, köklerde

sentezlenen sitokininlerin bitkide taşınma

yönünü belirlerlediği görüşüne göre, oksin

sitokininleri büyüme ucuna yönlendirerek

büyüme ve gelişme baskısı artırır. Bunun sonucu

olarak yan tomurcuk meristemlerinin gelişmesi

engellenmiş olur.



TOMURCUKLARDA DİNLENMENİN MEKANİZMASI

Dış Faktörler: Işık ve Sıcaklık

İç Faktörler: Hormonlar, Enzimler, Karbonhidratlar, vd.

Dinlenmenin fark edilen ilk aşaması sürgün uzamasının

durmasıdır. Burada etkili olan ana faktör kısa gün etkisidir.

Kısa gün etkisi ve su alımının azalması ile tomurcuklarda ABA

kademeli olarak artmaya başlar. ABA etkisi ile sürgün

uzaması durur ve tomurcuklar dinlenme uyarılır.

Buna karşılık tomurcuklar soğuk koşullara maruz

bırakıldığında ABA aynı miktarda azalmaya başlar.

Ancak burada ABA etkisi tek başına değildir. Gün uzunluğu ve

sıcaklık etkisine bağlı olarak ABA değişimi gerçekleşmektedir.



GA’lerin dinlenmedeki etkileri oldukça karmaşıktır.

Uzamamakta olan sürgünlede GA miktarı artmaktadır. Ancak

burada GA artışı doğrudan dinlenme üzerinde etkili değildir.

GA kısmen ya da tamamen soğuklaması karşılanmış

tomurcuklarda soğuk etkisi sonrasında artış durumuna

geçmektedir. Gibberellinler dinlenmeden çıkış ile ilgilidir.

Dışardan GA uygulamaları bazı hallerde dinlenmenin

kırılmasında soğuklamanın yerine geçebilmektedir. Burada

etkili GA’nın niteliği önem kazanmaktadır.



Sitokininlerin dinlenmenin kırılması üzerinde

doğrudan etkilerinin olmadığı ancak dinlenme

tamamlandıktan sonra sürme aşamasında

miktarlarının arttığı bilinmektedir. Dışarıdan yapılan

sitokinin uygulamalarında dinlenmenin kırılması

üzerinde etkili olmadıkları belirlenmiştir.

Etilen dormansi üzerinde etkili bir hormon olarak

değerlendirilmemektedir.



Tomurcuklarda dinlenmenin ortadan kalkması birbirini izleyen fizyolojik

olaylar sonrasında gerçekleşmektedir. Her bir safha farklı metabolik ve

hormonal etkiler göstermektedir.

Safha 1. Düşük sıcaklık etkisi altında aktif olan enzimlerin etkisi ile

tomurcuklar içsel dinlenmeden zorunlu dinlenmeye geçiş için

uyarılmaktadır.

Safha 2. GA miktarı artar. Artan bu etki hidrolitik enzimleri

(amilaz,proteaz, ribonükleaz gibi…) aktive etmektedir. Böylece depo

karbonhidratların mobilize edilmesi başlatılır. Bu safhada tomurcukların

irileşmesi içsel dinlenmeden zorunlu dinlenmeye geçiş için morfolojik

belirteçdir.

Safha 3. Bu safhada GA ve Sitokinin aktivitesinde artış söz konusudur.

Böylece depo KH’ların çevrimi hızlanır. Artan Oksin aktivitesiyle mitoz

bölünme hızlanır. Bu safhanın sonu tomurcuğun sürmesi ve hızlı sürgün

gelişmesi ile karakterize edilmektedir.



Tomurcuklarda dinlenmenin mekanizması:

Sıcaklık

Yüksek sıcaklık: Yaz ayları için önem taşımaktadır. Genel olarak yaz ayları

içerisindeki yüksek sıcaklıklar nispi dinlenmeyi arttırır.

Düşük sıcaklık: Tomurcuklarda dinlenmenin kırılmasında etkilidir. Gerçek

dinlenmede olan bitki tomurcukları belirli bir süre uygun düşük sıcaklık

değerlerine bırakıldıklarında, tomurcukların dinlenme isteği karşılanmaktadır.

Bitkiler için “soğuklama “veya “üşüme isteği” olarak da adlandırılır.

Tomurcukların dinlenmeden çıkabilmesi gerekli düşük sıcaklık isteği 0 -7,2ºC

arasındaki ve altındaki sıcaklıklarda geçirdiği sürenin toplam saat olarak ifade

edilmesidir.



Optimum sıcaklık: Zorunlu dinlenmeden çıkış aşamasında önemlidir. Zorunlu

dinlenmeden çıkış için gerekli optimum sıcaklık isteği minimum 10ºC ile

başlamakta ve 20ºC’ye kadar çıkabilmektedir. Bu geniş aralık tür ve çeşitlerin

isteklerine bağlı olarak değişmektedir.

Işık

Genel olarak kısa gün koşulları dinlenmeyi uyarıcı etki meydana

getirmektedir



Karbonhidhatlar, Yağlar, Aminoasitler, Enzimler

Dinlenme döneminde bitki bünyesinde şekerler ve yağlar

artmaktadır.

Dinlenmeden çıkış döneminde ise, amino asitler ve enzim

sentezinde artış görülmektedir.



TOHUMLARDA DİNLENME

Uygun koşullarda tohumun çimlenmemesi

dinlenmede olduğunu gösterir.

Tohum botanik anlamda olgunlaştıktan

sonra çimlenene kadar dinlenmede kalır.

Tohumda dinlenmenin nedenleri:

1. Tohumun yapısındaki anatomik ve fiziksel faktörler

2. Tohumun bünyesindeki içsel faktörler

3. Tohumun bulunduğu ortam faktörleri

Tohumlarda dinlenmenin sınıflandırılması

1. Fiziksel dinlenme

2. Gerçek dinlenme



Fiziksel nedenler:

Gelişmemiş, olgunlaşmamış embriyo

Sert tohum kabuğu

Tohumlarda fiziksel dinlenmenin kaldırılması için , sert ve geçirimsiz

tohum kabuğunun kırılması, aşındırılması veya çatlatılması gereklidir. Bu

işlemler mekanik olarak yapılabildiği gibi kimyasal yollarla da

gerçekleştirilebilir.



Gerçek dinlenme:

Tohum kabuğu ve bünyesinde engelleyici maddeler bulunması

Gerçek dinlenmenin kırılması için “soğukta nemli katlama” (stratifikasyon)

yapılması gereklidir. Katlama sıcaklıkları 0-4ºC de 1-3 aydır.

Tohumlarda gerçek dinlenmenin kırılmasında büyümeyi düzenleyici

maddelerden gibberellinler kullanılmaktadır.

Dinlenmenin başlangıcında tohumun embriyosunda yüksek

konsantrasyonda bulunan BDM, ABA’dır. Soğuklama süresince ABA

miktarı azalmakta, buna karşılık GA miktarı artmaktadır



Kök, Yumru ve Soğanlarda Dinlenme

1. Gerçek dinlenme

2. Zorunlu dinlenme



Periyodisite, meyve tür ve  çeşitlerinin bir yıl 

meyve verip, ertesi yıl ya hiç meyve

vermemesi ya da çok az meyve vermesidir. 

Meyve ağaçlarında periyodisiteye eğilim, türlere hatta tür içindeki çeşitlere göre

farklılık gösterebilmektedir. Fındık, Antepfıstığı ve Zeytin mutlak periyodisite

gösterirler.

Domat zeytin çeşidi zayıf periyodisite gösterirken, Çakır , Memecik ve İzmir

sofralık çeşitleri çok kuvvetli periyodisite gösterir. Aynı şekilde Yavuz 1 ceviz

çeşidi kuvvetli periyodisite eğilimindeyken Yalova serilerinde ve Chandler

çeşidinde periyosiste çok zayıftır. Acı ve Çakıldak fındık çeşitlerinde periyodiste

eğilimi çok kuvvetliyken, Tombul çeşidinde orta düzeyde, Foşa’da ise zayıftır.

Tokaloğlu kayısı çeşidinde de periyodisite eğilimi fazladır.



Amasya elması mutlak periyodisite gösterirken, Hüryemez

çeşidi bir yıl çok, ertesi yıl daha az meyve vererek kısmi

periyodisite göstermektedir.

Turunçgillerden portakalda Washington Navel çeşidinde

periyodisite görülmezken, Yafa 45 ve Valencia Late çeşitlerinde

periyodisite kuvvetlidir. Mandarinlerde periyosite okitsu wase ,

Lee ve Marisol gibi periyodisite göstermeyen çeşitler olduğu

gibi, Clausellina ve Klemantin gibi az gösteren, Klemantin

Fina ve Satsuma Owari ve W. Murcott Afourer gibi kuvvetli

periyodisite gösteren çeşitler vardır.



Birçok meyve türünde periyodisite, ürün yılında çiçek tomurcuğu oluşumunun

aksaması sonucu meydana gelmektedir.

(“Karbonhidrat / Azot” dengesi bozulur, gelişmekte olan embriyolar çiçek

tomurcuğu oluşumunu engelleyen içsel mekanizmalara neden olur)

Periyodisite verim yılında geç dinlenmeye girme sorununa neden olur. Ürün

verimine harcanan kapasite, fotosentetik ürünlerin depolanmasında gecikme

meydana getirir. Sonuç olarak bitki erken donlar ve şiddetli kış soğuklarından

daha fazla zarar görme riski taşır.



Mutlak periyodisite gösteren tür veya çeşitlerde, genetik

yapıdan kaynaklanan bu olay tam olarak ortadan

kaldırılamaz, ancak kültürel uygulamalar ile şiddeti

azaltılabilir.

Periyodisiteye karşı alınacak önlemler:

1. Periyodisite gösteren tür ve çeşitlerden kaçınmaktır.

2. Periyodisite gösteren tür ve çeşitlerden düzenli bir verim

elde edebilmek için bodur anaçlar kullanılabilmektedir.

3. Sulama ve gübreleme başta olmak üzere, hastalık ve

zararlılarla mücadele yapılması ağaçların fizyolojik

kapasitesini dengede tutmaya yardımcı olur.

4. Verim yılında çiçek ve meyve seyreltmeleri yapılarak,

ertesi yıl için sürgün gelişmesi ve çiçek tomurcuğu

oluşumu teşvik edilmelidir.



5. Islah çalışmaları ile periyodisite göstermeyen yeni genotiplerin elde edilmesi

Mutasyon ıslahı çalışmalarıyla çok sayıda

çekirdeği olan W.Murcot Afourer çeşidinde çekirdeksiz bir çeşit elde etme

hedefiyle başlayan bir çalışmada, çalışmanın hedefi olmadığı

halde tesadüfen, kuvvetli periyodisite gösteren

W.Murcot Afourer mandarin çeşidinden çekirdeksiz ve periyodisite

göstermeyen bir çeşit geliştirilmiştir. Tango adı verilen ve patenti alınan yeni

çeşit mandarin, periyodisite konusunda yapılacak çalışmalar için ümitvar

Ülkemizde Amasya elmasında periyodisite göstermeyen tipler belirlemek

üzere çalışmalar başlatılmıştır.



STRES FİZYOLOJİSİ

Bitkilerde Stres: Çevresel ve biyolojik faktörlerin ayrı 
ayrı ya da birlikte fizyolojik olaylarda değişimler 
meydana getirmesidir. 

Bitkilerde Stres Fizyolojisi: Bitkilerin stes koşullarına 
gösterdikleri tepkiler, adaptasyon ve savunma 
mekanizmaları



Fiziksel stresler Kimyasal stresler Biyolojik Stresler

Kuraklık Hava kirliliği Rekabet

Sıcaklık (Yüksek ve Düşük) Besin maddeleri Allelopati

Radyasyon Toksinler Simbiyosis

Su baskını Pestisitler, Herbisitler Hastalık etmenleri

Makinalar Tuzlar Zararlılar

Elektrik Ph İnsan tahribi

Manyetik alan Kireç

Rüzgar Ağır metaller

Stres Tipleri: 

Abiyotik ve Biyotik Stresler 



Bitkilerin Stres Koşullarına Tepkisi

1. Hücre duvarı ve organel zarlarında dayanım

2.   Sekonder bileşikler, Polisakkaritler, Proteinlerin 

sentezlenmesi ile oksidatif stresden kaçış



Yüksek sıcaklıklarda ise doymuş yağ asitlerinin sentezi 

artar. 

Doymuş yağ asitlerinin erime sıcaklıkları yüksektir.

Uzun süreli düşük sıcaklık etkisi altında membran 

yapılarında doymamış yağ asitlerinin sentezi artar.

Doymamış yağ asitlerinin erime sıcaklıkları düşüktür.



Oksidatif stres:

Hücrede kararsız moleküllerin (serbest oksijen radikallerin) miktarı artar ve 

buna karşılık antioksidan moleküller yeterli düzeyde sentezlenemez ise 

hücrede oksidatif hasarlar oluşmaya başlar. Buna oksidatif stres adı verilir.

Serbest oksijen radikalleri: süperoksit anyonu, süperoksit dismutaz (SOD), 

hidroksil radikali (HO·)

Hidrojen peroksit, serbest radikal değildir ancak, H2O2, biyolojik

membranları geçerek, intrasellüler olarak fosfolipitler, karbonhidratlar,

metalloproteinler ve DNA ile reaksiyona girerek hasara sebep olmaktadır.

Antioksidanlar: Fenolik maddeler, Tokoferol (E vitamini), C vitamini 

(Ascorbik asit), 



Bitkilerde stres oluşturan ekstrem koşullarda yaşamı
devam ettirebilme yolları

Fizyolojik Ritimleri

• Ekstrem 
sıcaklıklarda 
“dayanıklı 
tohumlar” ya da 
“dinlenme” 
halinde.

• Otsu bitkilerde 
toprak altı depo 
organları “yumru, 
rizom, soğan” 

• Yüksek 
sıcaklıklarda, 
sıcağa dayanımı 
arttıran “yaprak 
dökümü”

Yapısal Değişiklikler

• Yüksek-düşük 
sıcaklıklarda su 
stresine karşı “yaprak 
formu ve yüzey 
alanında” kazandıkları 
değişikler

• Kalın ve mumsu 
kütikula tabakası, 
epidermal tüylenme, 
stomaların yaprak 
içine-altına 
gömülmesi, 
yapraklarda daralma, 
sayıca azalma

Adaptasyon Özellikleri

• Sekonder metabolit

üretimi 

(fitoaleksinler, 

fenolik maddeler …)

• Stres proteinlerinin 

sentezi

• Çöl Bitkilerinde  

görülen CAM tipi 

metabolizma



DÜŞÜK SICAKLIK VE DONMA HASARLARI

Düşük sıcaklık bitkilerde nekroz, solma, doku yıkımı, esmerleşme, büyüme azalışı 

ve çimlenme düşüşü gibi etkiler meydana getirir.

Hücre ölümü

Doku ve organ ölümleri

Köklerin zarar görmesi 

Bitkinin düşük sıcaklıkta etkilenen en önemli kısımlarından birisi kökleridir.. Toprak 

sıcaklığının düşmesi, suyun yoğunluğunu artırır, membranların suyu geçirme 

kapasitesi ve köklerin su alımı azalır. Dolayısıyla beslenme durur ve büyüme 

durur.



Hücrede Düşük Sıcaklık Stresi

T>0oC : Üşüme
T<0oC : Don

Don etkisi nedeniyle hücrelerde 
kuruma stresi

Biyomembranların

fonksiyonları kaybolur

Metabolizma yavaşlar

Oksidatif stres meydana gelir

Protoplast hacmi küçülür
Negatif turgor basıncı artar
Hücresel enzimlerin 
konsantrasyonu azalır
Metabolik olaylar durur
Membran geçirgenliği bozulur
Membranlar zarar görür



Don zararının meydana gelmesinde,

sıcaklığın düşüş hızı, düşük sıcaklığın

derecesi, bu sıcaklıkta kalış süresi ve

donun ardından gelen sıcaklığın yükseliş

hızı etkili olmaktadır.

Don olayının ortaya çıkışında sıcaklık yavaş

yavaş düşüyorsa bitkilerde buz kristalleri önce

hücreler arası boşluklarda oluşurken; sıcaklık

hızlı düşerse (örneğin dakikada 8-10ºC’ den

fazla) buz kristalleri doğrudan hücre içerisinde

buz çekirdeği oluşturur ve ölüm kaçınılmaz

olur.



Hücrelerin don etkisi ile karşılaştığı anda ilk buz

kristali apoplastta suyun daha serbest halde

olduğu ortamda oluşur. İlk buz oluşumu -1,-5 ⁰C 

de başlar. Sıcaklığındüşmeye devam etmesiyle

buzun oluştuğu apoplast ile sitoplazma arasında

basınç farkı meydana gelir ve hücre içindeki su

hücre dışına çıkmaya başlar. Bu koşulda buz

kristalinin ilk oluştuğu yer etrafındaki hücrelerde

ilk öldürücü etki başlar. Sonuçta;

1) Sıcaklık düşüşünün çok hızlı devam ettiği

koşulda hücre arasında ilk buz kristallerin

oluşunun ardından, hücre içinde buz oluşumu

başlar.

2) Hücre suyunu kaybetmeye başlar,

3)  Hücrede membran bütünlüğü kaybolur ve

hücre içi bütünlüğü parçalanır hücre ve doku

ölümü gerçekleşir.

Sıcaklık , kritik sıcaklık 

değerinin altına düştüğünde 

hücre membranları, normal 

likit-kristal yapıdan katı-jel 

yapısına geçerler. Bu geçiş yağ 

asitlerinin dengesi ile ilgilidir. 

Değişim meydana geldiğinde 

hücre büzülür. 

Büzülme sırasında membran

üzerinde çatlaklar ve kanallar 

açılır.

Membran geçirgenliği artar.

Hücreden iyon sızması başlar.

Hücresel enzimlerin aktivitesi 

bozulur.



Soğuğa dayanımın fizyolojisinde rol oynayan faktörler:

1. Karbonhidratlar

Nişastanın şekere dönüştürülerek harcanması soğuğa dayanımda 

etkilidir.

Monosakkaritlerin yanında, staciyoz, rafinoz (oligosakkaritler) galactinol, 

mannitol,  trehalose (alkollü şekerler)

2. Amino asitler ve proteinler

Serbest amino asitlerin varlığı (Proline, Glycine,Alanin, Glutamin, Arginin, 

Asparagin,Serin, ) önemlidir.

Suyu bağlayan(hidrofilik) ve düşük sıcaklıkta çözünebilir olan proteinlerin 

sentezi önemlidir. (-HSPs; CSPs)

3. Hormonlar

ABA ve büyümeyi düzenleyici (engelleyiciler) etkilidir. ( Maleik Hidrazit, Alar, 

Cycocel)

4. Enzimler

Polifenol oksidaz, Peroksidaz, Peptidaz, Amylose, Aktalaz, Sakkaraz

5. Yağlar ve yağ benzerleri

Fosfolipidler, Trigliseritler,



KURAKLIK STRESİ

Kurağa dayanım, bitkilerin ortamdaki su 

noksanlığına karşın büyüme ve gelişmelerini 

sürdürebilme kapasiteleridir.

Kuraklığı oluşturan etmenler:

İklim faktörleri: Sıcaklık, rüzgar, hava nemi

Toprak faktörleri: Toprak nemi



Kurağa TOLERANS fizyolojisi  

Su kaybının olduğu organların hareketleri kontrol 

edilmesi,

Morfolojik ve anatomik  değişimler, 

Protaplazmadan suyun ayrılmasının engellenmesi,

⃰⃰ Bitkilerde içsel Prolin, Betain  ve ABA miktarları kuraklığa tolerans ile 

ilişkili bulunmuştur.



Kurağa Dayanımda Stoma Hareketlerinin 

Kontrol Edilmesi

Bu amaçla anti-transpirant maddeleri kullanılır.  Anti-

transpirant maddelerin etki mekanizması:

1. Stomaların açılıp kapanmasını kontrol etmek

ABA uygulamaları

Salisilik asit uygulamaları

2. Yansıtıcılar

Yaprak sıcaklığını azaltarak su kaybını güçleştiren 

inhibitör maddelerdir.

3. Film yapıcılar

Su buharı çıkışını engelleyerek fiziksel etki ile 

transpirasyonu engelleyicilerdir.



Kuraklığın Sınıflandırılması

1. Akut Kuraklık: Geriye dönüşümlüdür. Solmuş bitkiye su

verildiğinde yeniden büyüme ve gelişmeye geçebildiği

solgunluk aşamasıdır.

2. Kronik Kuraklık: Taban suyunun bitkinin alamayacağı

ölçüde düşmüş olduğu aşamadır. Bitki uçtan başlayarak

kuruma eğilimine girmiştir.

3. Fizyolojik Kuraklık: Toprakta nemin varlığı olmakla birlikte

suyun bitki tarafından alınamamasıdır.

Toprak tuzluluğu ile ilişkilidir. Toprakta yüksek tuz

konsantrasyonu söz konusudur. Bu nedenle su, bitki

tarafından alınamaz Osmotik Basınca sahiptir.


