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BĠTKĠ BESĠN ELEMENTLERĠNĠN KÖK YÜZEYĠNE ALINMASI

A. Karbonik asit kuramı, Burd (1947), Jenny (1951)

(Çözelti kuramı)

B. Kontak değiĢim kuramı, Jenny&Overstreet(1939)

Jenny (1951)



Karbonik asidin yapısı

www.sou.edu 
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Topraktaki Su ve Besin Elementlerinin Alınabilirliği

Kök tüyü

Toprak partikülü

Toprakta katyon değiĢimiToprak suyu

Toprak partikülleri bir su

filmi tabakası ile sarılmıĢtır

Kök tüyü

Bitkiler

tarafından 

alınabilen su

Hava boĢluğu
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Kontak DeğiĢim Kuramı

Bitki besin elementlerinin çözeltiye geçmesi ve kök üzerine alınması söz konusu 

değildir.

Ortamda CO2 bulunmasına gerek yoktur.

BBE kök yüzeyine alınması metabolik etkinliğin en az düzeyde olduğu 0oC da olur.

(Bitki 0oC CO2 salgılamamaktadır.)

Toprağı su içeriği ve transpirasyonla ilgili değildir.

Ossilasyon hacmi



Kök Üzerindeki Besin Elementlerinin Kök Ġçerisine

Alınması

Kök üzerindeki besin elementlerinin kök içerisine giriĢi,

iç yöreye aktarılıp biriktirilmesi birbirini izleyen ve tamam

layan ayrımlı iki mekanizma ile gerçekleĢir.

A. Pasif  absorbsiyon

B. Aktif (metabolik) absorbsiyon 



Kök Üzerindeki Besin Elementlerinin Kök Ġçerisine

Alınması

Kök üzerindeki besin elementlerinin kök içerisine giriĢi,

iç yöreye aktarılıp biriktirilmesi birbirini izleyen ve tamam

layan ayrımlı iki mekanizma ile gerçekleĢir.

A. Pasif  absorbsiyon

Pasif Absorbsiyon (Metabolik olmayan absorbsiyon):

Ġyonların;

Metabolik enerjiye gereksinim olmaksızın

Diffüzyon, Osmosis, Ġyon DeğiĢimi  Fizikokimyasal

olayların etkinliği

Kökün en dıĢ kısmındaki bir bölüme alınması



ZAMAN ZAMAN

Alınan iyon

miktarı
Alınan iyon

miktarı

BaĢlangıçta hızlı

alım

DıĢtaki ve içteki

tuz konsantrasyonu eĢit

Durağan alım

Aktarılma zamanı

(a)  Bitki hücresinin düĢük tuz

konsantrasyonundan yükseğine

aktarılması durumunda

(b)  Bitki hücresinin yüksek tuz

konsantrasyonundan düĢüğüne

aktarılması durumunda

Sulu tuz çözeltisinden yoğun tuz çözeltisine (a), yoğun tuz çözeltisinden

sulu tuz çözeltisine (b) aktarılan aynı bitki kökünde pasif absorbsiyonla

iyon alımı



Pasif absorbsiyonda, iyonların absorbsiyonu için

Metabolik enerjiye gereksinim yok

Ortam sıcaklığının yada

Metabolik inhibitörlerin etkisi altında değildir.

Konsantrasyon gradientine karĢıt yönde iyonların bağımsız diffüzyon ile 

girip çıktıkları bitki kökünün dıĢ kısmındaki bu bölümüne “dıĢ yöre (DY)”

yada “bağısız yöre (BY)” adı verilir (Briggs, 1957).

DıĢ yörenin nerede baĢlayıp nerede bittiği kesin olarak bilinmemektedir.

DeğiĢik bitki köklerinde DY’nin kapladığı yüzde ekivalen hacim:

Arpa  %21-47

Buğday  %25-32

Bezelye  %19-20

Fasulye  % 6-16

(Bernstein ve Nieman (1960)



Bitki köklerinde dıĢ yöreye,

Metabolik enerjiye gereksinim duyulmadan 

Konsantrasyon gradientine zıt Ģekilde bağımsız iyon diffüzyonu mekanizmasında

Ġki mekanizmanın rol oynadığı ileri sürülmektedir.

a. Ġyon değiĢimi b. Donnan dengesi

Toprak

Çözeltisi

Kök
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+
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Donnan Dengesi:

Bitki hücresinde diffüzyon edemeyen “fikse edilmiĢ” iyonların

bulunduğu varsayımına dayanmaktadır.

Bitki hücreleri yarı geçirgen bir membrana sahiptir.

Bu ayrımlı geçirgen membran hücre içerisinde “fikse edilmiĢ

anyonların” ve “fikse edilmiĢ katyonların” dıĢarı diffüzyonuna 

ve hücre dıĢına çıkmasına engel olur.

Ancak çözeltide ve hücre içerisinde bulunan diğer anyon ve 

katyonlar bağımsız diffüzyon ile membrandan geçiĢ

yapabilmektedir.



K+

Cl-

Pr
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Seçici Geçirgen

Zardan Geçebilir

Zardan

GeçemezSeçici Geçirgen Zar

DONNAN DENGESĠ



Kök Üzerindeki Besin Elementlerinin Kök Ġçerisine

Alınması

Kök üzerindeki besin elementlerinin kök içerisine giriĢi,

iç yöreye aktarılıp biriktirilmesi birbirini izleyen ve tamam

layan ayrımlı iki mekanizma ile gerçekleĢir.

• Aktif (metabolik) absorbsiyon 

Metabolik enerji harcanması ile iyon alımı

ve birikimidir.

Kökün içine alınan iyonlar dıĢarı diffüzyon

edemez, kökün içinde birikir. Seyreltik

besin çözeltisinde  Bitkide bulunan iyon

Kons>Çözeltideki iyon kons.(10-10000 kat)

Bitkilerin geliĢtikleri ortamdan çeĢitli iyonları

çok fazla miktarda biriktirmeleri, osmotik 

gradientlere ve biyokimyasal potansiyellere

karĢıt yönde iyon alımı ile gerçekleĢir. 



www.mic-d.comNitella spp.

Hoagland, 1944

Katyon içerikleri ayrımlı göl ve deniz suyu kullanmıĢ,

Nitella clavata Göl Suyu

Valonia macropysa Deniz suyu

•Bitkilerin hücre özsularında katyon konsantrasyonun olağanüstü yüksek

Olduğunu saptamıĢtır.
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Bitkilerde konsantrasyon gradientine zıt yönde olağanüstü iyon birikimi

Ġyon değiĢimi

Donnan dengesi kuramı gibi

fiziksel mekanizmalarla açıklanamamaktadır.

DüĢük sıcaklık Bitkilerde

DüĢük oksijen ortamı Metbolik iĢlevler geriler

Metabolik önleyicilerin etkisi ĠYON BĠRĠKĠMĠ AZALIR



Taşıyıcı iyon

Plazma Membranı

İç bölge

Dış

Bölge

NO3- NO3-

K+

Serbest bölge Taşıyıcı ile membrandan geçmek

İçin enerji harcanır

NO3-

Aktif absorbsiyonla ilgili ileri sürülen mekanizmalarda ortak nokta

Ġyonların geçirgen olmayan (impermeabl) bir membrandan

TaĢıyıcı (carrier) adı verilen bileĢiğin yarmıyla geçirilmesidir.

TAġIYICI KURAMI
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Mengel ve Kirkby, 1982



BĠTKĠ BESĠN ELEMENTLERĠNĠN

ALINIMINA ETKĠ YAPAN ETMENLER

•Sıcaklık

•IĢık

•Havalanma

•pH

•Ġyonların karĢılıklı etkileri

•Bitki çeĢidi

•Bitkinin büyüme durumu
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B. B. E ALINIMINA ETKĠ

YAPAN ETMENLER

Sıcaklık

IĢık

Havalanma

pH

Ġyonların karĢılıklı etkileri

Bitki çeĢidi

Bitkinin büyüme durumu

Bravo ve Uribe (1981)

Kök yöresinde sıcaklığın değiĢmesi, PASĠF ve AKTĠF ABSORBSĠYONU etkiler.

Kök bölgesi sıcaklığının azalması

Pasif Abs.  Diffüzyon oranı, Molekül yada iyonların kinetik enerjisi

Aktif Abs.   Biyokimyasal tepkimeler

Kök bölgesi sıcaklığının belli seviyenin üzerine çıkması

Besin elementlerinin alınımında rol oynayan enzimler iĢlevlerini yitirir

Solunum etkilenir, membranların geçirgenlikleri azalır (Aktif ve Pasif Abs. Etkiler)

DeğiĢik sıcaklıklarda Katyon abs>Anyon abs

DüĢük kök  böl. sıc. P diğer elementlere göre daha fazla etkilenir.

Sıcak iklim bit.(Örn. Hıyar) düĢük kök sıc. NH4+ göre NO3- alımı daha fazla azalır

Serin iklim bit.(örn. Çim,arpa) düĢük kök sıc. NH4+ göre NO3- alımı değiĢmemiĢtir

Ca ve Mg alımına göre K alımı göreceli olarak daha fazla etkilenir.

C
o



B. B. E ALINIMINA ETKĠ

YAPAN ETMENLER

Sıcaklık

IĢık

Havalanma

pH

Ġyonların karĢılıklı etkileri

Bitki çeĢidi

Bitkinin büyüme durumu
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IĢıkta ve kanalıkta bırakılmanın mısır bitkisinde nitrat alımı üzerine etkisi

IĢığın etkisi ile besin maddesi alımında artıĢ

Gözeneklerin açılıp kapanmalarını sağlaması ile dolaylı etki

Gözeneklerin daha fazla açılması ile transpirasyon artması daha fazla su ve besin

maddesi alımına olanak verir.

Fotosenteze olumlu etkiġekerleri köklere taĢınması ve solunum Daha fazla

enerjiAktif absorbsiyon artar

IĢık enerjisi Kimyasal enerji (ATP)  Solunumun etkisi olmadan ATP iyon 

alınımını arttırabilir. 

SAAT



B. B. E ALINIMINA ETKĠ

YAPAN ETMENLER

Sıcaklık

IĢık

Havalanma

pH

Ġyonların karĢılıklı etkileri

Bitki çeĢidi

Bitkinin büyüme durumu

Yeterli düzeyde besin elementi alabilmeleri için kökler oksijene gerek duyar.

Su ile kaplı yada yeterince havalanmayan toprak veya besin çözeltilerinde

bitkilerin besin maddeleri alınımlarındaki gerileme kök yöresindeki O2 ile ilgi

lidir.

CO2 birikimiSolunum ve iyon alınımını olumsuz etkiler

O2 azalması K ve P alınımını olumsuz etkiler

Drew ve Sisworo (1979), Su ile kaplı topraklarda yetiĢtirilen arpa bitkisi

Kök solunumunda azalma NO3-, P, K alınımı Kontrole göre  Su ile kaplı

kalma süresiαbesin elementi alınımı

Atwell ve Steer (1990), Mısır Bitkisi  Kök bölgesinde havalanma azalma ile

N, P, K alımında azalma, Gövdede büyüme ve geliĢmenin azalması

Kısmi Oksijen

Basıncı

(%)

Besin Elementi Alımı *

Potasyum Fosfor

20 100 100

5 75 56

0.5 37 30

* Değerler göreceli olarak verilmiştir.
(Hopkins ve ark. 1950)





B. B. E ALINIMINA ETKĠ

YAPAN ETMENLER

Sıcaklık

IĢık

Havalanma

pH

Ġyonların karĢılıklı etkileri

Bitki çeĢidi

Bitkinin büyüme durumu

DüĢük pH’larda genellikle katyonların absorbsiyonu azalır, anyonların absorb

siyonu artar.

DüĢük pH’larda katyon alınımı anyon alınımına göre daha fazla etkilenir. 

Bu durum, düĢük pH’larda taĢıyıcılarla birleĢmede değiĢik katyonlara göre 

ortamda fazla miktarda bulunan H+ iyonları önceliği alır

Yüksek pH’larda ise nitrat, fosfat, klor gibi anyonlara göre OH- veya HCO3-

Ġyonlarının birleĢmede önceliği almasındandır.

http://www.cjnetworks.com/~sccdistrict/images/ph2.gif

P absorbsiyonu  DüĢük pH’larda H2PO4- çoğunlukta

pH 6.8 civarında H2PO4- ve HPO4- yaklaĢık eĢit 

Yüksek pHPO4-3 iyonları çoğunluktadır.

Genellikle

1 değerli iyonlar>2 değerli iyonlar>3 değerli iyonlar

Bu kural fosfat anyonları içinde geçerlidir.

Yüksek pH’larda çeĢitli mikro elementlerle Fe’i yeterince

absorbe edemezler.

Ortam pH’sı  NH4+ yada NO3- Ģeklinde N uygulama

Ortam pH’sı düĢtükçe NO3- alımı artar, NH4+ alımı aza

lır.

pH  Kök büyümesiĠyon alımı azalması (dolaylı etki)

Ortam pH’sı  taĢıyıcıların iĢlevleri





B. B. E ALINIMINA ETKĠ

YAPAN ETMENLER

Sıcaklık

IĢık

Havalanma

pH

Ġyonların karĢılıklı etkileri

Bitki çeĢidi

Bitkinin büyüme durumu

Antagonizm yada interaksiyon

Sinergizm

Antagonizm&Sinergizm Etkisi  Ġyonların Kompleks oluĢturdukları taĢıyıcılarla

Ġlgildir.

Schimansky (9181)  Arpa bitkisi Mg++ alımı üzerine K+ ve Ca++  katyon

larının olumsuz etkisi Hidratasyon suyunun fazla olduğu için Mg’un hücre duvar 

larındaki değiĢim yörelerinde güçsüz tutunurArtan K ve Ca gübre uygulamaları 

ġiddetli Mg  Noksanlığı

Benzer Ģekilde Mn++ 1/α Mg++ Mn++ 1/α K+

Anyonlarda:

Sülfat 1/α Molibdat Süfat 1/α Selenat Fosfat 1/α Arsenat Nitrat 1/α Klor (Glass&Siddigi,1985), Arpa

NH4+ 1/α NO3- (Breteler&Siegerist, 1984)

Olumlu etki (Sinergizm) ilk kez Viets (1944) tarafından saptanmıĢtır.

Jacobson ve ark. (1960) Arpa DüĢük pH’da Ca++ α Mg benzer Ģekilde Ca++ α Cl-



B. B. E ALINIMINA ETKĠ

YAPAN ETMENLER

Sıcaklık

IĢık

Havalanma

pH

Ġyonların karĢılıklı etkileri

Bitki çeĢidi

Bitkinin büyüme durumu

www.uni-bonn.de

Genetik Özellikler

Buğday, Mısır ve Ayçiçeği çok az Na absorbe Halofitler çok fazla Na absorbe eder

Bitkilerin ortam koĢullarına gösterdikleri uyum

Bitkinin yaĢı

Kök ile salgılanan CO2 miktarı

Kök sitemlerindeki farklılıklar 

Dean ve Fried (1953)

Ham fosfatlardaki P’dan 

Acı bakla,karabuğday,aktaĢ yoncası,hardal

Pazı ve fiğ En fazla

Yonca, bezelye, lahana  Orta

Pamuk,Yem bezelyesi,tek yıllık yonca,arpa

Çeltik,yulaf,darı,çavdar,buğday bitkileri ise 

En az

yararlanır

Fox ve Kacar (1964,1965),

Kireçli Alkalin topraklardaBaklagil bitkileriBakla

gil olmayan bitkilere göreDAHA FAZLA P, Na, K’u

Mobil hale getirmiĢlerdir. Ayrımlı kök sistemleri,kök

Salgıları ve kök KDK  



B. B. E ALINIMINA ETKĠ

YAPAN ETMENLER

Sıcaklık

IĢık

Havalanma

pH

Ġyonların karĢılıklı etkileri

Bitki çeĢidi

Bitkinin büyüme durumu

Bitki yada dokunun büyümesi sonucu değinim yüzeyinin artması

Hücre sayısının çoğalması

Yeni taĢıyıcılar sentezlenmesi  gibi olumlu etkide bulunur

Büyümedaha fazla alınan suHücre içi sıvının konsantrasyonu azalır

Ġyon absorbsiyonu hızlanı.

GeliĢmesini tamamlamıĢ hücreler AZ, geliĢmesini tamamlamamıĢ,hızlı bölünen

Ve geliĢen hücreler DAHA FAZLA ĠYON ABSORBE ederler

Aktif protein sentezi yapabilen genç hücreler,

taĢıyıcılar üzerinde Mg, Fe, Ca, K için yeni 

bağlanma yöreleri oluĢtururken fosfat, nitrat ve 

sülfat gibi anyonları kolaylıkla yeni bileĢikler 

haline dönüĢtürerek protoplazmanın ögesi 

haline getirir.

Doku yerine bitkinin büyümesi ele alındığında,

büyümenin çeĢitli aĢamaları göz önüne 

alınmalıdır.

Örneğin bitki köklerinde iyon absorbsiyonun 

yapıldığı bölümler yaĢlanma ile mantarlaĢır 



Domates Bitkisinin Besin Maddesi Alınım Oranları *

* - Huett 1985) 

B
es

in
 M

a
d

. A
lı

n
ım

 O
ra

n
la

r
ı

(g
 /

 b
it

k
i) 12 -

10 -

8  -

6  -

4  -

2  -

0 -

Zaman (hafta)

l      l       l       l       l       l       l       l       l       l       l       l       l       l       l       l     l l

1   2     3    4     5    6     7     8     9   10   11   12  13   14   15  16   17   18
Dikim Çiçeklenme ve Meyve Oluşum

Vegetatif büyüme Hasat

N

P

K

Ca

Mg



TOPRAKÜSTÜ ORGANLAR ARACILIĞIYLA BESİN MADDESİ ALIMI

Bitkiler topraküstü organları ile özelliklede yaprakları

aracılığıyla besin elementlerini absorbe ederek bes-

lenmelerine  katkıda bulunurlar.

Topraküstü organlarla organik 

madde üretimi (fotosentez) iĢlevini

yaparken, bir yandan da su ve su

da çözünmüĢ organik ve inorganik

maddelerle gaz Ģeklindeki besin

elementlerini (CO2,O2,SO2,NH3,

NO2) absorbe ederler. 

Yaprağın yapısı

Stomalaraga giren gaz 

Ģeklindeki SO2, NH3 ve 

NO2 kısa sürede değerlen

dirilir. 

Ahır gübrelerinden, toprağa

uygulanan kimyasal gübre

lerden atmosfere karıĢan

NH3 yapraklar tarafından

alınır.



YAPRAĞIN YAPISI



Suda yaĢayan (aquatic) bitkilerde,

besin elementleri kök yerine temelde yapraklar aracılığıyla alınır.

Kara bitkilerindeYapraklardaki epidermal hücrelerin KÜTĠN ve MUM tabakası nedeniyle besin maddesi

alımı OLUMSUZ Ģekilde etkilenir. 

Epikütikular mum

Kütikul

Kütinize olmuĢ tabaka

Pektin tabakası

Selüloz tabakası

Genellikle karasal bitkilerde yapraklarla absorbsiyonun kütikul içinde bulunan çatlaklarla ve epidermal 

hücrelerden kütikular tabakaya değin yer aldığı görülen, ektodesmata diye adraldırılan, epidermal hücre

Plasmodesmataları ile yapıldığına inanıĢmıĢtır. 



Yaprak hücreleri tarafından bitki besin elementlerinin alınım mekanizması, kök hücreleri bitki besin

maddeleri alınım mekanizması ile temelde aynıdır. Kök hücreleri gibi yaprak hücreleri de bitki besin

elementlerinin alınımında apoplast yolunu göreceli olarak daha fazla kullanır. 



Bukovac ve Wittwer (1957) radyoizotop tekniği Fasulye bitkisi

Olağanüstü mobil Orta Derecede Mobil İmmobil

Rubidyum Fosfor Kalsiyum

Sodyum Klor Stronsyum

Potasyum Kükürt Baryum

Çinko Yapraklar tarafından 

absorbe edilmekle birlikte 

immobil oluşları 

nedeniyle yapraklarda 

kalır.

Bakır

Mangan

Demir

Molibden

Yazılış sırasına göre 

mobiliteleri azalır



Hızlı Orta hızlı Yavaş Çok yavaş

Üre - Azotu Fosfor Çinko Bor

NH4 – Azotu Kükürt Bakır Magnezyum

NO3 - Azotu Demir Kalsiyum

Potasyum Mangan

Sodyum

Besin Elementlerinin Yapraktan AlınıĢ Hızları

Çolakoğlu, 2005)



Püskürtülerek besin maddelerinin uygulanması topraktan besin elementlerinin alınımının sınırlandığı 

durumlarda yararlıdır. Bu özellikle Fe, Mn, Zn ve Cu gibi ağır metal elementleri için söz konusudur.

Böyle durumlarda besin elementlerinin inorganik tuzlar yada kileytler (Ģelatlar) Ģeklinde püskürtülerek 

uygulanması büyük yarar sağlamaktadır.  

(Kileytsiz) (Kileytli)

Metal katyonların Ģelatlanması

ġelatlı ve Ģelatsız besin elementlerinin yapraktan alınımı

Yarı kurak bölgelerde yarayıĢlı su noksanlığı

nedeniyle geliĢme dönemlerinde görülen nok

sanlıklar yapraktan püskürtülerek uygulamayla

iyi sonuçlar alınmıĢtır.

BĠTKĠLERĠN YAPRAKLARI YOLUYLA ABSORBE 

ETTĠKLERĠ BESĠN ELEMENT MĠKTARLARI

GEREKSĠNĠM DUDUĞU MĠKTARLARA GÖRE 

ÇOK AZDIR.

Bu durum özellikle bitkilerin yüksek düzeyde gerek

sinim duydukları besin elementleri yönünden

önemlidir.

Bu nedenle N, P, K’un püskürtülerek uygulanması

yaygın değildir.



Üre-N  Püskürtülerek uygulanması son yıllarda giderek artmıĢtır Üre yaprakta kütin tabakasının 

geçirgenliğini arttırarak diffüzyon koĢullarını daha uygun hale getirir.

Bitki besin elementlerinin yapraklardan absorbsiyonu üzerine;

* Yaprak geniĢliği 

GeniĢ yapraklı bitkilerde daha etkili (yüzey alanı geniĢliği) Bu nedenle;

Uygulanma yoğunluğu Meyve ağaçları>Süs bitkileri>Sebzeler>Çapa bitkileri 

* Uygulanan çözeltinin yaprak yüzeyinde ice bir tabaka olarak kalma süresi

* BuharlaĢma miktarı

GüneĢli ve sıcak günlerde buharlaĢma yüksekyapraklarda tuz birikimi

* Püskürtülen çözeltinin tuz konsantrasyonu 

Olabildiğince düĢük olmalı örn. % 2-5 civarında ve uygulamanın da serin bulutlu günlerde

veya gece yapılmalı

* Püskürtülen besin çözeltisinin pH’sı

* Çözeltiye uygun bir “tutucu madde” (yayıcı-yapıĢtırıcı madde) ilavesi

Suyun yaprak yüzeyindeki yüzey-gerilimini azaltarak besin elementlerinin absorbsiyonuna

olumlu etkide bulunur.

*Püskürtülen damlacıkların büyüklükleri

Püskürtülerek uygulanan besin elementlerinin absorbsiyon süreleri bitkiden bitkiye ve uygulanan elementten

elemente değiĢiklik gösterir.  Uygulanan besin elementlerinin % 50’lik bölümleri için absorbsiyon süreleri

1 saat ile 15 gün arasında değiĢim gösterir.



ĠLGĠ ĠLE DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN 

TEġEKKÜRLER


