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BESĐN MADDELERĐ EKSĐKLĐKLERĐ

• 1-AZOT NOKSANLIĞI:Çiçek 
teşekkülü iyi olmaz                         
çiçek sayısı azalır. Çiçekler 
küçük ve renkleri                          
bozuktur. Köker sürgünlere 
oranla daha uzun                       
yan kök teşekkülü azdır. Çiçek yan kök teşekkülü azdır. Çiçek 
teşekkülü iyi olmaz                    
çiçek sayısı azalır. Çiçekler 
küçük ve renk leri bozuktur. 
Kökler sürgünlere oranla daha 
uzun yan kök teşekkülü azdır. 



2-FOSFOR NOKSANLIĞI: Zararlanma 
daha çok yaşlı yapraklarda görülür. 
YAPRAK koyu yeşil renkli, kenarları 
kırmızımsı mor olmaktadır. Yaprak 
kenarlarında yarım ay şeklinde sarımsı 
kahverengi-siyah benekler oluşur. Erken 
yaprak görülür. Yapraklar donuktaşır 
öJür. Gelişme zayıf ve muntazam 
değildir. Sürgün zayıf, yan sürgün değildir. Sürgün zayıf, yan sürgün 
teıekkül azdır. Çiçek ve tomurcuk 
teşekkülü çok azdır. Çiçekler küçük ve 
renkleri bozuk, kök teşekkülü zayıf 
saçak kök azdır. Renk kırmızımsı 
kahverengidir, (enfeksiyon hastalıklarına 
karşı hassasiyet fazlalaşır). 



• 3- POTASYUM NOKSANLIĞI :
Yaşlı yaprak kenar ve uçları 
kahverengi bir renk almaktadır. 
Yapraklarda kuruma görülür ve 
daha sonra pas gibi lekeler 
görülür.
başlangıçta gelişme kuvvetli ve 
sürgün teşekkülü iyidir.Fakat 
çiçeklenme dönemi başlayınca 
gelişme aniden zayıflamakta ve 
çiçeklenme dönemi başlayınca 
gelişme aniden zayıflamakta ve 
bitki çabucak solmaktadır. Çiçek 
rengi beyaz ve çiçek küçüktür. 
Kökler uzundur fakat saçak kök 
azdır. Ayrıca kökte sarımsı 
ifrazat görülebilir. Bitki mantari 
hastalıklara çabuk yakalanır. Bazı 
bitkilerde gülde olduğu gibi 
potasyum noksanlığı etkisiyle 
demir noksanlığı da ortaya 
çımaktadır. 



• 4- KALSĐYUM NOKSANLIĞI : 
Zararlanma daha çok genç 
yapraklarda görülür. Gelişme 
zayıftır. Sürgün ucundaki 
yapraklar çengel şeklindedir. 
Yapraklar uç ve kenarlarından 
itibaren kurumakta ve 
Yapraklar uç ve kenarlarından 
itibaren kurumakta ve 
yırtılmaktadır. Uçtaki 
tomurcuklar ölür. 



• 5-MAGNEZYUM NOKSANLIĞI :
Zararlanma daha çok yaşlı 
yapraklarda meydana gelir.yaprak 
beyaz-yeşil bir renk alıp yaprak sapı 
incelmektedir. Yaprak ucu ve kenarı 
yukarıya doğru kıvrılır. Çiçek 
teşekkülü önemli derecede 
azalmaktadır,kökr kısa ve 
ifrazatlıdır. Araz potasyum ifrazatlıdır. Araz potasyum 
gübrelemesi yapılmadan ,Azot (N) 
kaynağı ola rakta Amonyum 
kullanılmak suretiyle 
giderilebilmektedir. 



• 6-- KÜKÜRT NOKSANLIĞI :
zararlanma daha çok genç 
yapraklardadır.Genç yap raklar 
sarımsı renk almakta,Yaprak 
damarları iç kısımda daha açık 
renge dönüşmek tedir.. Gelişme 
zayıftır. kökte çok sayıda dallanma 
olur ve kök rengi beyazdır. Kü kürt olur ve kök rengi beyazdır. Kü kürt 
fazlalığı halinde ise yapraklar 
beyazlaşır. Yaşlı yapraklarda 
kırmızı mor benek oluşur.



• 7- ÇĐNKO NOKSANLIĞI :
yaprak rengi beyaza kadar 
açılmakta ve yaşlı 
yapraklarda damarlar 
arasında benek şeklinde ölü 
kısımlar 
görülmektedir.Devamlı çinko 
noksan lığında bu arazlarlar noksan lığında bu arazlarlar 
tüm yapraklara 
sıçramaktadır. Yaprak 
yüzeyleri küçülmekte ve 
yapraklar dökülmektedir.kök 
gelişmesi fazla 
etkilenmemektedir.



• 8-DEMĐR 
NOKSANLIĞI:Genç yapraklar 
sarımsı beyaz bir renk 
alırlar.yaprak damar ları 
başlangıçta yeşil olup 
sonradan sarı renge 
dönüşmekte ve yaprak 
kenarları ölmektedir..Gelişme kenarları ölmektedir..Gelişme 
zayıftır. Çiçekler küçük ve 
beyazdır. Kök kısa ve 
kahverengi olup çok sayıda 
yan kök teşekkül etmektedir. 
Demir fazlalığı mangan 
noksanlığına sebep olur. 
Fosfor nok-sanlığındaki 
arazlar ortaya çıkar.



• 9 - MANGAN NOKSANLIĞI :
Zararlanma daha çok genç 
yapraklarda görülmektedir. 
Yaprak damarları arası benekli 
olmakta yaprak ölmektedir. En 
ince yaprak damarları yeşil renkli ince yaprak damarları yeşil renkli 
kalabilmektedir. Kökler zayıftır 
ve yan kökler çok gelişir. 



• 10 - BAKIR NOKSANLIĞI
: Zararlanma daha çok genç 
yapraklardadır. Yaprak kenar 
ları sarı ve bu yapraklar 
uçlarından itibaren 
kurumaktadır. Yan sürgünler 
çok zayıftır. Yaprak dökümü 
yukarıdan aşağıya yukarıdan aşağıya 
doğrudur.Çiçek teşekkülü çok 
azdır. Çiçekler hareketsizdir. 
Zararlanma özellikle sıcak ve 
güneşli günlerde çok 
görülmektedir. Kök gelişmesi 
de önemli ölçüde 
engellenmiştir.



• 11- BOR NOKSANLIĞI :
Zararlanma genç yapraklarda 
çoktur.Renk önce açık daha sonra 
kahverengiden siyaha kadar 
değişmektedir. Yaşlı yapraklar 
kalınlaşır ve çabuk kırılır. kalınlaşır ve çabuk kırılır. 
Sürgünler küçük kalıp ölürler. 
(Kısa sürgün oluşur) çiçek 
teşekkülü zayıflar.



BESĐN MADDESĐ FAZLALIĞI:
• Fazla miktarda bitki besin 

maddesi kullanımı genelde 
ilk başta fazla etkili 
olmamaktadır çok ilerleyen 
dönemlerde yaprak 
kenarlarında arazlar 
meydana gelir. Kökte 
yanma olur. Ve bitki ölür.
meydana gelir. Kökte 
yanma olur. Ve bitki ölür.
Bazı besin madde 
fazlalıkları diğer bir kısım 
besin maddelerinin alımını 
engeller ve böylece o besin 
madesinin eksikliğinde 
ortaya çıkan arazlar 
kendini gösterir. 





BĐTKĐLERDE HASTALIK VE 
ZARARLILAR
1-Toprak Altı zararlılar

� : Nematodlar, Tel 
kurtları ,Boz kurtlar , 
Danaburnu ...Tüm bu 
hastalık ve 
zararlılarla mücadele 
ederken mutlaka 
zararlılarla mücadele 
ederken mutlaka 
uzmana danışmalı ve 
tavsiyelere mutlaka 
uyulmalıdır. 



2-Yaprak Zararlıları:

� Yaprak bitleri , Yaprak 
bitleri ; Kırmızı 
örümcekler , Beyaz sinek 
Ağ kurdu,Yaprak 
büken,Yüzük kelebeği, büken,Yüzük kelebeği, 
Altın kelebek gibi 
böceklerin tırtılları bitki 
yapraklarını yiyerek zarar 
verirler.Kendilerine ağ 
yada paket örerler. 



3-Hastalık Zararlıları :

� Bitkisel üretimi olumsuz yönde 
etkileyen fak törlerin en başında 
hastalık ve zararlılar gel mektedir. Çok 
çeşitli hastalık ve zararlıların bitkilere 
verdiği zarar bazan yüzde yüzü bu lur. verdiği zarar bazan yüzde yüzü bu lur. 
Verimi son derece düşür me yanında bit 
kinin kalitesinide olumsuz etkiler ler.Bu 
hastalık ve zararlılarla doğru mücadele 
etmek onların doğru teşhisiyle mümkün 
olabilir.  Külleme , Pas, Çökerten 
şeklinde belli başlılarını sıralayabiliriz. 



4-Yabancı Otlar:

� Üretilen bitkilerin suyuna 
besinine ve ışığına ortak 
olarak bitkinin yeterince olarak bitkinin yeterince 
yararlanmasını engelleyen 
bitkilerdir. 





Elmanın Bozulma Aşamaları:





Neofabrae perennans Kienholz 
(anamorph: Cryptosporiopsis perennans 
(Zeller & Childs) Wollenweb.) fungal 
hastalık etmen olup, kisin sert ve yazında 
kuru ve sıcak geçen yerlerde problem kuru ve sıcak geçen yerlerde problem 
olmaktadır. Kanserli dokuların oluşumu 
her yıl tekrarlı olarak gelişim gösterdiği için 
konsantrik halkalar olarak ortaya çıkar . Bu 
hastalık etmenine elma, armut ve ayva 
ağaçlarında rastlanmaktadır.



• Bitkilere gelişmesi için ideal bir beslenme yeri 
oluşturan yaralı kısımlardan ve ezilmiş 
dokulardan giriş yaparlar. Konukçu bitkileri 
arasında domates, marul, salata, biber, patlıcan, 
çilek, bağ, elma, armut, gül, karanfil gibi bir çok 
bitki vardır. Hastalık etmeni konidi, miselyum ve bitki vardır. Hastalık etmeni konidi, miselyum ve 
sclerot gibi değişik formlarda bitki artıkları 
üzerinde toprakta bulunurlar. Yağmur, rüzgar ve 
örtü altında hava akımları yardımıyla 
yayılmaktadır. Hava neminin %95 lerde ve 17-23 
°C sıcak olan ortamlar hastalığın gelişmesi için 
uygundur.



• Penicillium spp. etmenleri, özellikle P. expansum 
elma ve armutlarda yaygın olarak rastlanmakta 
ve mavi küf hastalığına neden olan fungal bir 
hastalık etmendir. Hastalık etmeni elma ve 
armutlarda hasat sonrası ortaya çıkmakta ve 
yumuşak yada ıslak çürüklük olarak da yumuşak yada ıslak çürüklük olarak da 
adlandırılmaktadır. Bu fungal etmen ısıya 
dayanıklı toksinler (patulin) üretirler ve bu 
yüzden de hastalanan meyveler meyve isleme 
yöntemlerinde kullanılmazlar. Fungal etmen her 
türlü meyvenin, yumrunun ve köklerin kesik yada 
yaralanmış yüzeylerinden giriş yapar


