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BİTKİLERİN 
MANGAN 

ALIMI
 bitkiler 
geliştikleri 

ortamdan manganı 
kökler aracılığı ile 

Mn+2 iyonu 
şeklinde aldıkları 
gibi doğal yada 

yada yapay 
(sentetik) komplex 

oluşturuculara 
moleküler şekilde 
bağlanmış olan 

manganıda alırlar. 
Mn+2



Organik asitler, amino asitleri ve 
fenolik maddeler gibi kök salgıları 
rizosferde çeşitli besin elementlerinin 
olduğu gibi manganın da mobilize 
olmasına önemli etki yapar. 

Bitki kökleri tarafından salgılanan 
organik asitler içerisinde malik asit 
önemli bir yer tutar. 

1 mol malik asidin yükseltgenmesi sonucu 
1 mol CO2 açığa çıkarken bitkinin 

yararlanabileceği şilde 6 mol Mn2+ oluşur. 
(Jauregui ve Reisenaure’e 1982)

www.greatplainslaboratory.com/ images/malictar.gif
www.chm.bris.ac.uk/ 

Malik 
asit
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! Bitki kökleri tarafından alınan Mangan miktarında 
difüzyonun katkısı %80 olup kitle akımının katkısı ise yok

denecek düzeydedir.

Mangan Alınımını Etkileyen 
Etmenler

 Organik topraklarda, kireçli alkalin 
topraklarda, kötü drene olan topraklarda ve 
kumlu tekstürlü asit topraklara da yetişen 
bitkilerde Mn noksanlığına sık rastlanır.  

 kimyasal davranışları yönünden; 

Ca2+, Mg2+ gibi toprak alkali katyonlar

Fe2+, Zn2+, Cu2+ gibi ağır metaller

Mn alınımını ve 
bitkide Mn 

taşınımını olumsuz 
etkiler. 

www.clarocet.com 



pH ya göre besin 
elementleri alınımı

MANGAN

 Asit tepkimeli toprakların 
gereğinden fazla kireçlenmesi 

ve pH’nın değiştirilmesi 
bitkilerde mangan alınımını 
olumsuz şekilde etkiler. 

 Besin çözeltisinde NO3
-/NH4

+/Üre 
oranlarının 80/20/0 olduğu zaman 
domates bitkisinin Mn alınımının en 
yüksek düzeye ulaştığı ve bu oran 
içerisinde NO3

- konsantrasyonu 
%80’den fazla olduğu zaman Mn 
alınımının 3,5-4 kat azaldığını 

saptamışlardır.

 Toprakta suyun gereğinden 
fazla bulunması O2 difüzyonunu 

azaltmak ve Mn (IV) içeren 
bileşiklerin indirgenmesini 

hızlandırmak suretiyle bitkilerde 
Mn alımının azalmasına neden olur.



Bitkilerin Mangan İçerikleri

Bitki Çeşidi Örn.
Adedi

Analiz Edilen 
Bitki Organı

Örnekleme 
Zamanı

Bitkide Demir (mg Mn kg-1) 

Az Yeter Fazla

TARLA BİTKİLERİ

Buğday( kışlık) 50 Üstten iki 
yaprak

Başaklanma 
öncesi

10-15 16-200 201-350

Mısır 15 Toprak üstü 
organları

30 cm’den 
kısa

< 20 20-300 300

MEYVELER

Limon 30 Meyvesiz 
yaprak

5-7 aylık 15-19 20-200 200

Erik 25 Sürgün ortası 
yapraklar

Yaz Ortası 20-39 40-160 161-400

SEBZELER

Domates(tarla) 15 Tepe sürgünü 
yanındaki 
bileşik yaprak

Çiçeklenme 
ortası

30-39 40-250 250

Marul (Boston 
tipi)

12 Yaşlı yaprak 8 yapraklı 
dönem

10-14 15-250 250

Çeşit
Organ Yaş

 pH’ sı 6,9-8,0 olan toprakta yetişen bitkilerin mangan içerikleri kuru madde ilkesine 
göre 6 ila 185 mg kg-1 arasında değişirken pH’sı 4,5-5,4 olan orman toprağında yetişen 

aynı bitkinin Mn içeriği 70-1200 mg kg-1 arasında değiştiği saptanmıştır. 
(Bergmann 1992) 



BİTKİLERDE MANGANIN METABOLİK 
İŞLEVLERİ

Bitkilerde mangan temelde Mn(II) şeklinde bulunur. Ancak organik 
bileşiklerle göreceli olarak zayıf bağ oluşturması nedeniyle Mn(II) 

yükseltgenerek kolaylıkla Mn(III), Mn(IV) ve Mn(VI) şekillerine dönüşür. 
Çok kolay yükseltgenmesi nedeniyle bitkilerde Mn, fotosentezde elektron 
aktırımı ve oksijen içermeyen radikallerin zehir etkilerinin giderilmesi gibi 

redoks işlemlerinde önemli görevler yapar.   

2H2O

4 H+ + O2

4 Mn(III)

Enzim-S

4 Mn(II)

4 e- Pigment 680

e-

Fotosistem II



Mn+2 iki önemli enzimin 
yapısında yer alır. 

Enzim-S

Süper oksitdismütaz 
(SOD)

Enzim-S

 Dört mangan atomu 
içerir

 Fotosentezin ışık 
tepkimelerinde 

fotosistem II’ye 
elektron aktarımını 

gerçekleştirir.

MnSOD

 Bitkide ceryan eden çeşitli biyokimyasal 
tepkimelerde moleküler oksijenin indirgenmesi sonucu 
oluşan hidrojenin peroksidin parçalanması evrelerinde 

hücrelerin zarar görmemesini sağlar.  

2H2O2 2H2O + O2



BİTKİLERİN MANGAN KAYNAKLARI

MANGAN KAYNAĞI OLARAK

TOPRAK

MANGAN KAYNAĞI OLARAK 

MANGANLI GÜBRELER

 Pirolusit (MnO2)

 Hausmannit (Mn3O4)

 Manganit (MnOOH)

 Rodakrosit (MnCO3)

 Rodonit (MnSiO3)

Mangan içeren 
başlıca sekonder 

mineraller

Topraklarda toplam mangan 20 ile 
300 mg kg-1 arasında değişmekte 
olup ortalama miktar 600 mg kg-1

kadardır.

www.fieldscience.co.uk 



instruct.uwo.ca/.../ ophiolite/ 



Manganın toprakta bulunuş şekilleri;

a) Değişebilir Mn+2

b) Suda çözünebilir Mn+2

c) Organik bağlı suda çözünür ve çözünemez mangan

d) Kolay indirgenebilir mangan

e) Çeşitli mangan oksitler 

0,2-5 mg kg-1

2-3 mg kg-1

25-65 mg kg-1

Bitkiler tarafından 
alınabilir miktarları



Değişebilir Mn

Suda 
çözünebilir 

organik bağlı 
Mn

Suda 
çözünebilir 
inorganik 
mangan

Kolay 
indirgenebilir 

Mn

Çözünnemez 
kileytlenmiş 

Mn

Yüksek Mn 
oksitler

Et
ki
si
z 

(in
er

t)
 M

n

Toprakta Mangan Döngüsü



Gübre olarak kullanılan mangan kaynakları

MANGANLI GÜBRELER

Kaynak Formülü Mn (g kg-1)*

İnorganik bileşikler

Mangan frit
Mangan klorür
Mangan oksit

Mangan oksisülfat 
Mangan sülfat

X
MnCl2
MnO

X 
MnSO4

100-350
170
400
280

230-280

Organik bileşikler

Mangan kileytler
Mangan lignosülfonat
Mangan poliflavonoid

Na2MnEDTA
X
X

50-120
50

50-70

* yaklaşık değerleri göstermektedir

EN ÇOK 
KULLANILAN 
MANGANLI 
GÜBRE



!! Kireçli alkalin topraklarda ve 
organik topraklarda mangan 

kaynaklarının toprağa 
uygulanmalarına göre 

püskürtülerek bitkiye uygulanması 
çoğu kez daha iyi sonuç 

vermektedir. 

!!! Manganın topraklarda kısa sürede yarayışsız 
şekle dönüşmesi nedeniyle manganlı gübrelerin 
uygulama yöntemlerinden toprak ile karıştırma 
yöntemine göre banda uygulamların daha az 
miktarda mangan ile daha iyi sonuç alındığını 

göstermiştir. (Gettier ve ark. 1984)



BİTKİLERDE MANGAN NOKSANLIĞI

Bitkilerde büyüme gerilemesi yada bodur büyüme

Genç yapraklarda damarlar arası sararma 

Çift çenekli bitkilerde Mn noksanlığında damarlar arası 
kloroz

Tek çenekli bitkilerde ise alt yapraklarda gri benekler 
(özellikle buğdaygillerde)

Baklagil bitkilerinin çenek yapraklarında nekrotik alanlar 

Çay bitkisinde ise noksanlığın yaşlı ve genç yapraklarda aynı 
zamanda görülmesi 

en tipik belirtilerdir.  

!!!! Mangan toksisitesinde ise çoğu bitkinin olgun yapraklarında 
kahverengi lekelenmeler şeklinde ortaya çıkar.           
Zamanla lekelerin bulunduğu alanlar mantarlaşır.



Petunya - Fe

www.greenhouses.com 

Domates’ te noksanlık

www.progressivegardens.com 



Elmada - Fe

www.nrs.mcgill.ca 

Akçağaç - Mn

www.nrs.mcgill.ca 



Buğday - Mn

www.nrs.mcgill.ca 



Buğday - Mn

www.nrs.mcgill.ca 



Hıyarda - Mn

aggie-horticulture.tamu.edu 



web1.msue.msu.edu 



KAHVE BİTKİSİNDE 
MANGAN NOKSANLIĞI

www.nrs.mcgill.ca 



Kahvede - Mn

www.nrs.mcgill.ca 



Kerevizde - Mn

www.actagro.com/art 



Kirazda - Mn

www.actagro.com/art 



Pamuk - Mn
www.nrs.mcgill.ca 



Pirinç - Mn

www.nrs.mcgill.ca 



Schefflera - Mn

www.nrs.mcgill.ca 



Soya fasulyesinde noksanlık

www.nrs.mcgill.ca 



Soya fasulyesi - Mn

www.nrs.mcgill.ca 



Soya fasulyesi - Mn

www.nrs.mcgill.ca 



Soyada noksanlık
www.nrs.mcgill.ca 



Şeker kamışında - Mn

www.nrs.mcgill.ca 



Yulafta - Mn

www.nrs.mcgill.ca 



Turuçgilde - Mn

www.actagro.com/art 



www plantapalm com 

Palmiye 
yapraklarında 

- Mn
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