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B�tk�sel hormonlar nelerd�r? B�tk�sel hormonların görevler� nelerd�r? B�tk�ler�n hormon üreten yapıları nelerd�r? Oks�n hormonu
ned�r? Oks�n hormonu görevler� nelerd�r? G�beral�n hormonu ned�r? G�beral�n hormonu görevler� nelerd�r? S�tok�n�n hormonu
ned�r? S�tok�n�n hormonu görevler� nelerd�r? Abs�s�k as�t hormonu ned�r? Abs�s�k as�t hormonu görevler� nelerd�r? Et�len hormon
ned�r? Et�len Hormonu görevler� nelerd�r?

İnsanların ve hayvanların vücut yapılarının çalışması �ç�n s�n�r s�stem� ve endokr�n s�stem ortak çalışma gerçekleşt�r�r. Ancak b�tk�lerde

s�n�r s�stem� ve endokr�n s�stem bulunmamaktadır. B�tk�ler�n s�n�r s�stem� ve endokr�n s�stem bulunmamasına karşın b�tk�lerde

B�tk�sel hormonlar ve Görevler� Nelerd�r?
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büyümey�, gel�şmey� ve yaraların �y�leşmes�n� sağlayan hormonlar bulunmaktadır. B�tk�lerde hormonal denet�m �şlem�n� üstlenen

mer�stemat�k doku, metabol�k yönden akt�f olması ve �k�nc�l �şlev olarakta hormon üret�m�n� sağlamaktadır.

B�tk�lerde hücreler arasındak� haberleşme, b�tk� hormonları �le sağlanır. Hormonlar, b�tk� tarafından çok az m�ktarda üret�len ve

üret�ld�kler� yerden b�tk�n�n d�ğer kısımlarına taşınan k�myasal haberc�lerd�r. B�tk� hormonları, laboratuvar ortamında sentet�k olarak da

üret�leb�l�r.

B�tk� hormonları, kök ve gövde uçlarında, meyvelerde ve genç yapraklarda yer alan hücreler tarafından üret�l�r. Hormonların b�r kısmı

üret�ld�ğ� dokuda etk�l� olur. 

Bazı hormonlar �se etk�s�n� b�tk�n�n farklı bölümler�nde göster�r.

Hormonlar b�tk�lerde hücre bölünmes�, hücre büyümes�, ç�mlenmen�n uyarılması veya engellenmes�, gövde – meyve – yaprak – kök

büyümes�, meyve olgunlaşması, yaprak dökülmes�, Yaraların kapanması, trop�zma g�b� öneml� yaşamsal olayların gerçekleşmes�nde rol

oynayan organ�k maddelerd�r. B�tk�sel hormonlar; oks�n, g�beral�n, s�tok�n�n, abs�s�k as�t ve et�len olmak üzere başlıca beş grupta

�ncelen�r.
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BİTKİSEL HORMONLAR VE GÖREVLERİ

OKSİN

Oks�n hormonu b�tk�de hücre bölünmes�, büyümes�, hücre ve doku farklılaşması g�b� �şlemler� düzenleyen en öneml� hormondur.

B�tk�n�n uç kısımlarında salgılanan oks�n hormonu b�tk�n�n boyuna uzamasını sağlamaktadır. Oks�n hormonu yüksek m�ktarda

salgılanması sonucu ters etk� göstererek büyümey� durdurab�l�r.
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Büyüme ve gel�şmede en etk�l� hormondur. B�tk�n�n sürgün uçlarında, genç yapraklarda, gel�şmekte olan meyve ve tohumlarda

sentezlen�r. Özell�kle büyüme bölgeler�ndek� hücreler tarafından salgılanır. Oks�n, hücre bölünmes�n� hızlandırır ve b�tk�n�n ışığa

yönelmes�n� sağlar. Büyüme, gel�şme, yapraklanma 

�le ç�çek açmada ve meyve oluşumunda görev yapar.

B�r çeş�t eşeys�z üreme olan doku kültürüyle b�tk� üret�m�nde de oks�n hormonundan yararlanılır. Oks�n ayrıca hücre bölünmes�, kes�k

gövde ve yapraklarda saçak kök oluşumunun uyarılması ve ç�çeğ�n açması g�b� 

olayları da etk�ler.

Oks�n hormonunun etk�ler�n� maddeler hal�nde sıralarsak;
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B�tk�ler� güneş ışınlarına doğru yönelmes�ne sağlayan hormondur.

Oks�n hormonu b�tk�de az salgılanması durumunda yaprakların dökülmes�ne neden olur.

Oks�n hormonu b�tk�ler�n meyve oluşumunda büyük etk�s� vardır.

Oks�n Hormonu çek�rdeks�z meyve oluşmasını sağlamaktadır.

Oks�n hormonu döllenme �şlem� gerçekleşm�ş b�tk�ler�n dökülmes�n� önlemekted�r.

Oks�n hormonu ovaryum gel�şmes�ne öneml� b�r role sah�pt�r.

Oks�n hormonu b�tk�ler �ç�n öneml� olan kamb�yumun gel�şmes�nde rol alır.

Sentet�k olarak oluşturulan oks�n hormonu yaban� b�tk�ler�n ve otların öldürülmes�nde kullanılmaktadır.

GİBEReLİN

B�tk�sel hormonlar arasında yer alan g�berel�n hormonunun en öneml� ve d�kkat çeken özell�ğ� tohumların ç�mlenmes�n� uyarmalarıdır.

Köklerde, genç yapraklarda ve b�tk�ler�n embr�yolarında üret�l�r. Hücre bölünmes� ve hücre büyümes�n� uyararak gövde ve yaprak

uzamasını, ç�çeklenmey� teşv�k eder. Hücreye su alımını kolaylaştırarak hücreler�n gen�şlemes�n� ve uyku hal�ndek� tohumun uyanmasını

sağlar. Tohumun ç�mlenmes�nde de etk�l�d�r.

G�berel�n hormonunun d�ğer öneml� görevler� �se;

G�berel�n hormonu b�tk�n�n gövde kısmının uzamasını sağlamaktadır.

G�berel�n hormonu b�tk�lerdek� meyveler�n büyümes�n� hızlandırmaktadır.

G�berel�n hormonu b�tk�ler�n ç�çek açma olayını düzenlemekted�r.

NOT: G�berell�n, tarımda kullanılan öneml� b�r hormondur. Çek�rdeks�z meyve oluşumunu

sağlamak, salkım seyreltmek ve tane �r�l�ğ�n� artırmak amacıyla başta üzüm olmak üzere çeş�tl�
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meyvelerde kullanılır. Üzümler�n daha �r� olması, genet�k ıslahın yanı sıra üzüme büyüme hal�ndeyken ver�len g�berell�n hormonu �le

sağlanır

SİTOKİNİN

Kök uçlarında sentezlen�r ve ks�lemle mer�stem dokulara, tohum, yaprak ve meyvelere taşınır. Hücre bölünmes� �ç�n uyarıcı görev yapar.

İk�nc�l mer�stemler�n akt�f hale gelmes�n� ve gövden�n alt kısımlarında kökler�n oluşmasını sağlar.

S�tok�n�n hormonu, ç�çekç�ler tarafından b�tk�n�n yaşlanmasını gec�kt�rmek �ç�n de kullanılır. D�ğer b�tk�sel hormonlarla ortak çalışır.

B�tk�lerde büyümede, tohum üret�m�nde, zedelenen dokunun onarımında, tomurcuk gel�ş�m�nde ve yaprakların geç dökülmes�nde rol

oynar.

S�tok�n�n hormonu ve Görevler� ;

B�tk�n�n hücre bölünmes�n� uyarmaktadır.

B�tk�n�n tomurcuk gel�şmes�nde etk�l� olmaktadır.

B�tk�lerde yaprakların geç dökülmes�n� sağlama şekl�nde olayların gerçekleşmes�nde rol oynamaktadır.

ABSİSİK ASİT

Abs�s�k as�t hormonunun b�tklerdek� en öneml� görev� uygun olmayan ortamda tohumun ç�mlenmes�n� engellemek ve böylece

tohumun uyku hal�n� devam etmes�n� sağlamaktır.

Uygun olmayan ortamda tohumun ç�mlenmes�n� engelleyerek, tohumun uyku hal�n� devam ett�r�r. Ayrıca stomaların açılıp kapanmasını

düzenley�c� etk�s� vardır.
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ETİLEN

B�tk�lerde kuraklık, su baskını, mekan�k basınç ve enfeks�yon g�b� streslere yanıt olarak üret�len b�r hormondur. Aynı zamanda meyve

olgunlaşması sırasında da et�len üret�l�r. Et�len�n etk�s�yle, hücre çeper�n�n yapısındak� maddeler 

enz�mlerle parçalanır. Bu durumda, n�şastanın ve as�tler�n şekere dönüşümü meyvey� tatlandırır.

Böylece meyve olgunlaşır. Ancak olgunlaşma tamamlandıktan sonra, et�len üret�m� devam ederse meyve çürür. Et�len b�r gaz

olduğundan ve bulunduğu ortamda kolayca yayılab�ld�ğ�nden d�ğer meyveler�n de çürümes�ne neden olur.

Et�len b�tk�sel hormon ve Görevler�;

B�tk�ler�n meyve olgunlaşmasını sağlamaktadır.

B�tk�ler�n yaprak dökümüne yol açmaktadır.

B�tk�ler�n ç�çekler�nde solmaya neden olma şekl�ndek� olayların düzenlenmes�nde görev yapmaktadır.
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