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Bireye / öğrenciye çok yıllık baklagil yem bitkilerini
tanıtmak, bu bitkilerin ekimini, bakımını, hasat ve
muhafaza yapma bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin literatür
bilgilerine göre; kök, gövde, yaprak, çiçek, bakla ve
tohum yapısını açıklayabileceksiniz.
2. Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin ekimini
yapabileceksiniz.
3. Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin bakımını
yapabileceksiniz.
4. Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin pazar isteklerine
göre hasat ve hasat sonrası işlemlerini
yapabileceksiniz.
Ortam: Açık tarım arazisi, sebze bahçesi, sınıf,
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Dünyada ve ülkemizde hayvan beslemesine yönelik kaba ve kesif yemlerin üretimi
tarımsal ürünlerle karşılanmaktadır. İnsan beslenmesinde ise hayvansal ürünler büyük önem
taşımaktadır. Fakat gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında ülkemizde hayvansal ürünlerin
tüketimi oldukça düşüktür. Hayvansal gıdaları yeterli olarak alabilmenin yolu, hayvansal
ürünleri artırmaktan; hayvansal ürünleri artırmanın yolu ise, bol ve kaliteli kaba yemle
hayvanları beslemekten geçmektedir.
Ülkemiz hayvancılığının gelişimi için yem bitkileri üretiminin artırılması gereklidir.
Günümüzde en önemli yem bitkileri baklagil yem bitkileridir. Bunlardan baklagil yem
bitkileri gerek hayvan beslemesinde gerekse toprak yapısının iyileştirilmesinde önemli bir
yer tutmaktadır. Buna rağmen baklagil yem bitkileri üretimi toplam tarım alanlarımızda
yeterli miktarda değildir. Son verilere göre yem bitkileri tarımı yaklaşık olarak 1 milyon
hektarlık alanda yapılmaktadır ve bu rakam toplam tarla bitkileri üretimine oranla düşük bir
rakamdır. Yem bitkileri üretimi toplam bitkisel üretim içerisinde yaklaşık %3 oranındadır.
Bu verilere bakılarak baklagil yem bitkilerinin ekim nöbetine alınarak yetiştirilmesi
ülkemizdeki hayvancılığın gelişimi ve topraklarının organik madde içeriğinin artırılması
bakımından büyük önem taşımaktadır.
Bu modülde, çok yıllık baklagil yem bitkilerinden yonca, üçgül, gazal boynuzu ve
korunganın bitkisel özelliklerini, ekimini, bakımını, hasat ve hasat sonrası işlemlerini
tekniğine uygun olarak öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin literatür bilgilerine göre; kök, gövde, yaprak,
çiçek, bakla ve tohum yapısını açıklayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bölgenizde çok yıllık baklagil yem bitkileri yetiştiren işletmeleri gezerek
yaptıkları yetiştiricilik hakkında bilgiler alınız.



Modern bir yem bitkileri üretim işletmesi kurarken nelere dikkat edileceğini
araştırınız.



Bölgenizde en çok yetiştirilen çok yıllık baklagil yem bitkilerini araştırınız.



Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin özelliklerini karşılaştırınız.

1. ÇOK YILLIK BAKLAGİL YEM BİTKİLERİNİN
GENEL ÖZELLİKLERİ
1.1. Çok Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinin Önemi
Yem bitkileri, hayvan yemi olarak yetiştirilen ancak bunun yanında toprak ve suyu
muhafaza etme, ekim nöbeti içerisinde kendinden sonra gelen ürünlerin verimini artırma
özellikleri taşıyan, doğrudan doğruya veya sonradan yedirilmek üzere hasat edilerek
kurutulan veya silajı yapılan bitkilerdir.
Kaba yem olarak tanımlanan yem bitkileri en ucuz besin kaynağıdır.
Yem bitkileri mineral ve vitamin kaynağı olmaları nedeniyle hayvanların verim ve
üreme performanslarını etkiler. Yem bitkileri, hayvan ve insanların besin olarak
faydalanamadığı karbondioksit, tuz ve diğer mineral maddeler gibi inorganik maddelerin
hayvansal organik maddelere çevirme ekosistemi içerisinde yer alırlar.
İşte bu madde sirkülasyonunda bu kaynakları kullanarak hammaddeden mamul madde
üretebilecek yegâne varlık bitkidir. Bu nedenle tabiatta oluşan bu madde sirkülasyonunda
bitkiye mutlak surette ihtiyaç vardır.
Yem bitkileri kültürünün ekonomik değeri, özellikle hayvansal üretim maddelerinde
görülmektedir. Yüksek besleme değerine sahip yemlerle beslenen hayvanlardan elde olunan
ürünler kalite bakımından yüksek, insan hayatı ve ülke ekonomisi için çok büyük değerler
taşır. Yem bitkilerinin yem olma niteliğinin yanında daha bir çok faydalı yönleri vardır.
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Tarımsal üretimin esas kaynağı olan toprağın yerinde tutulmasında yani toprak ve su
erozyonlarının önlenmesinde en etken silahtır.
Özellikle baklagiller ailesinden olan yonca, korunga ve fiğ gibi yem bitkileri,
köklerinde oluşturdukları boncuk şeklindeki yumrucuklar içerisinde barındırdıkları bakteriler
vasıtasıyla, havanın serbest azotunu toprağa aktararak hiçbir zararlı yan etkisi bulunmayan
tabii bir gübreleme yaparlar.
Yem bitkileri toprağın derin tabakalarında çözünmez hâlde bulunan bazı besin
elementlerini (fosfor gibi) çözündürerek toprağın üst tabakalarına taşıyarak kendinden sonra
gelecek ürün için hazır hâle getirirler.
Yem bitkileri yabancı otların gelişmesine müsaade etmez. Böylece girmiş oldukları
ekim nöbeti sistemi (münavebe) içerisinde toprak verimliliğini artırarak kendinden sonra
gelen ürünün hem veriminin fazla miktarda artmasına hem de kaliteli ve lezzetli ürünlerin
üretilmesine imkân sağlar.
Toprağın organik madde yönünden zenginleşmesi ise özellikle yağışı az olan yerlerde
çok önemli husus olan toprağın su tutma ve besin maddeleri kapasitesini artırır.
İleri gitmiş ülkelerle kıyaslandığında memleketimizde yem bitkisi ekim alanı çok
azdır. İşte tüm bu problemlerin çözümü için yem bitkileri yetiştiriciliğine gereken önem
verilmelidir.

Resim 1.1: Yonca

1.2. Önemli Çok Yıllık Baklagil Yem Bitkileri ve Genel Özellikleri
Çok yıllık baklagil yem bitkileri içinde yonca, üçgül, gazal boynuzu ve korunga yer
almaktadır.

1.2.1.Yonca
Yonca (Medicago sativa), baklagiller familyasından uzun yıllar yaşayan gerek yeşil ot
gerekse kuru ot olarak değerlendirilebilen çok yıllık bir serin mevsim yem bitkisidir.
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Yonca çok yıllık otsu bir bitkidir. Boyu 50–80 santimetredir. Derin bir kök sistemi
vardır. Uygun koşullarda 8-10 metre derine gider. Etkili kök derinliği 120–180 santimetredir.
Bu nedenle, anavatanı olan Ortadoğu Bölgesi’nin şartları ile birebir aynı özelliklere sahip
olup kuraklığa dayanıklıdır. Yonca önemli bir yem bitkisidir. Otlatılmaya da oldukça
dayanıklıdır. Bu nedenle meraların ıslahında diğer bitkilerle karışıma giren ve meranın
kalitesini arttıran bir bitkidir. Ahır besiciliğinde et ve özellikle süt verimini %30'lara kadar
artıran ve yem bitkileri içerisinde en çok besleyicilik değeri olan yoncada 10
kadar vitamin de vardır.
Genelde hasat edilerek hayvanlara yedirilir, daha ender olarak mera ortamında
hayvanlara otlatılır.
Yem bitkilerinin kraliçesi olarak bilinmektedir. Hayvan beslemesinde genellikle kuru
ot olarak değerlendirilmektedir. Son yıllarda silaj yapılarak da değerlendirmektedir. Bu ana
kullanım alanlarının yanında silo yemi, pelet yem, yonca unu, erozyona karşı örtücü bitki ve
yeşil gübre olarak değerlendirilir.
Yonca, Doğu Anadolu’nun çok soğuk koşullarından, Çukurova-Ege-Güneydoğu
Anadolu Bölgesi gibi sıcak koşullara kadar değişik iklimlerde yetişebilen yüksek adaptasyon
yeteneğine sahip bir yem bitkisidir. Uzun ömürlüdür ve bir vejetasyon döneminde birden
fazla biçim vermektedir.

Resim 1.2: Yonca tarlası

Resim 1.3: Yoncanın yem değeri

Yonca vitaminler bakımından çok zengindir. İçeriğinde en az on farklı vitamin
bulunmaktadır. Kuru yonca otunda yaklaşık %17-18 oranında protein bulunmaktadır.
Yonca çok yıllık bir baklagil yem bitkisidir. Bu nedenle ot verimi yüksektir ve
bölgelere göre değişmekle beraber 3-8 arası biçim alınabilmektedir. Ülkemizde en çok biçim
Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde alınmaktadır.
Yonca toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini olumlu yönde etkilemektedir. Derin
kök yapısı nedeniyle toprağın derinlerindeki su ve besin maddelerinden kolayca yararlanır.
Toprağı derince gevşetip taban taşının kırılmasına yardımcı olur. Diğer birçok bitkinin
alamadığı derinlerdeki bitki besin maddelerini üst katmanlara taşır.
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Kendisinden sonra ekilen bitkiler için organik madde ve azotça zengin, su tutma
kapasitesi iyi, ıslah edilmiş bir tarla toprağı bırakır. Ayrıca köklerindeki bulunan ve nodozite
adı verilen yumrucuklar sayesinde toprakta fazla miktarda azot biriktirme özelliğine sahip bir
bitkidir.

Resim 1.4: Sarı çiçekli yonca

Resim 1.5: Şerbetçi otu yoncası

Resim 1.6: Salyangoz yoncası Resim 1.7: Fıçı yoncası

Resim 1.8: Aktaş yoncası

Resim 1.9: Sarı taş yoncası
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1.2.2. Üçgül
Dünyada yayılış gösteren 300 kadar üçgül türü vardır. Üçgüller arasında tarımsal
değeri yüksek olan en önemli türler çayır üçgülü, ak üçgül, İran üçgülü, yer altı üçgülü,
İskenderiye üçgülü, kırmızı üçgül, çilek üçgülü melez üçgüldür. Üçgüller, yoncaya göre daha
ılıman ve yağışlı, nispi nemi daha yüksek olan bölgelere uyum sağlamıştır. Kırmızı üçgül,
üçgül türleri arasında soğuğa en dayanıklı olanıdır.
Üçgüller hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılanmasında, çayır mera bitkisi olarak,
çevre ve peyzaj düzenlemelerinde ve yeşil sahaların yapımında çim türleri ile karışımlar
hâlinde kullanılmaktadır. Üçgüller mera tesislerinde yeşil ot kompozisyonunu ve besin
değerini artırmakta ve meraların otlatma kalitesini yükseltmektedir.

Resim 1.10: Üçgül tarlası

Resim 1.11: Çayır üçgülü

Resim 1.12: Ak üçgül

Resim 1.13: Anadolu üçgülü

Resim 1.14: Melez üçgül
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Resim 1.15: Çilek üçgülü

Resim 1.16: Kafkas üçgülü

Resim 1.17: Kırmızı üçgül

Resim 1.18: İskenderiye üçgülü

Üçgül türlerinden çayır üçgülü, ak üçgül, melez üçgül, çilek üçgülü ve Kafkas üçgülü
çok yıllık, Anadolu üçgülü, kırmızı üçgül, İskenderiye üçgülü ve yer altı üçgülü tek yıllık
üçgül türleridir. Üçgül türleri içerisinde ülkemizde yaygın olarak çayır üçgülü ve ak üçgül
yetiştirilmektedir. Üçgül türleri arasında dünyada en fazla kültürü yapılan tür çayır
üçgülüdür.

1.2.3. Korunga
Korunga bitkisi yaklaşık 80–100 türü bulunan çok yıllık ve anavatanı Asya ve Avrupa
olan baklagil yem bitkisidir. Asya ve Avrupa’da geniş bir coğrafyada yetiştiriciliği
yapılmaktadır. Ülkemizde yetişen yabani türleri bulunmaktadır. Korunga bitkisi içerdiği
besin maddeleri ve lezzet bakımından yoncaya eş değer sayılabilecek bir bitkidir.
Hayvanlarda hazmı olumsuz etkileyen lignin maddesi korungada yoncadan daha az oranda
bulunmaktadır. Korunga bitkisi hayvanlarda şişkinliğe neden olmaz. Korunga otu yaklaşık
%20-25 oranında ham protein içerir. Ayrıca tohumlarında bu oran %36 civarındadır. Bu
nedenle tohumları hayvan yemi olarak kullanılabilmektedir. Korunga bitkisinin çiçekleri
arılar için çok iyi bir bal özü ve polen kaynağıdır.

Resim 1.19: Korunga tarlası
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Korunga bitkisi günümüzde yeşil ve kuru ot olarak değerlendirilmekte, silo yemi ve
mera karışımlarında kullanılmaktadır. Ayrıca korunga öncü bitki olarak toprak ıslahında
büyük bir öneme sahiptir. Kazık kök sistemine sahip olan korunganın kökleri toprağın
derinlerine kadar işler. Bu sebeple toprağın ıslahına ve kendinden sonra gelecek kültür
bitkilerine elverişli bir gelişme ortamının ve tohum yatağının hazırlanmasına son derece
faydalıdır. Korunga bitkisinin ot verimi fakir ve kıraç topraklarda yonca ve üçgülden daha
fazladır, köklerinin katyon değiştirme kapasitesi yonca, yulaf ve mısırdan daha yüksektir, ot
üretimi için buğdaygil bitkilerle karışık ekilebilir ve münavebe bitkisi olarak kullanılır.

1.2.4. Gazal Boynuzu
Diğer adları; sepik, şerpik, taş yoncası, gazal boynuzu (Lotus corniculatus), baklagiller
(Fabaceae) familyasından çayırlar ve nemli topraklarda yaşayan çok yıllık otsu bir bitki
türüdür. Boyu 40 cm'ye kadar çıkabilen bitkinin çiçek açma dönemi mayıs-ekim aylarıdır.
Çiçekleri uzun bir sapın ucunda küme hâlinde bulunur. Bitkinin arka taç yaprağı yukarı
doğru kalkıktır ve böcekler için bir iniş düzlemi gibidir. Bunun sayesinde tozlaşma kolayca
sağlanır.
Gazal boynuzu çok yıllık bir baklagil yem bitkisi olup anavatanı Akdeniz Bölgesi’dir.
Yaklaşık 100 kadar türü bulunmaktadır. Bu bitkinin yetiştiriciliği ülkemizde son yıllara
kadar pek yapılmamaktaydı. Gazal boynuzu baklagil yem bitkileri içerisinde tuzluluğa en
fazla dayanan bitkilerdendir. Gazal boynuzu otunun besleme değeri yüksektir. Günümüzde
çoğunlukla hayvan otlatma amacıyla saf veya karışımlar hâlinde ekimi yapılmaktadır.

Resim 1.20: Gazal boynuzu tarlası

1.3. Çok Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinin Adaptasyonu
1.3.1.Yoncanın İklim ve Toprak İstekleri
Yonca bitkisinin adaptasyon kabiliyeti çok geniştir. Fakat en uygun büyüme ve
gelişme şartları suyu bol olan, kurak ve sıcak hava şartlarına sahip bölgelerde olmaktadır.
Dolayısıyla yonca, kurak ve sıcak iklim bitkisi sayılabilir. Derin bir kök sistemine sahip olan
yonca bu nedenle kuraklığa dayanıklıdır. Yonca yıllık yağışı 350–450 mm olan yerlerde
sulanmadan yetiştirilebilir.
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Fakat her biçim öncesi ve sonrası yapılacak sulama ile biçim sayısı ve alınacak ot
miktarı artırılabilir. Yonca kar örtüsü olmadan -25 °C’yi bulan soğuklara dayanabilmektedir.
Fakat genç bitkilerin taze sürgünleri kış donlarına karşı dayanıksızdır.
Yonca tınlı, az kumlu ve yeterli miktarda kireç içeren topraklarda daha iyi
gelişmektedir. Kök derinliği fazla olduğundan toprak tabakasının da derin olması gerekir.
Fakat tabanda durgun su olursa bitki köklerinde çürümeler görülebilir. Yonca aşırı tuzlu ve
asitli topraklardan hoşlanmaz. Yonca için uygun toprak pH derecesi 6,5’ten az olmamalıdır.
Asitli topraklarda yonca yetiştiriciliği yapılacaksa ekimden en az 6 ay önce kireç uygulaması
ile toprağın ıslah edilmesi gereklidir.

1.3.2. Üçgül İklim ve Toprak İstekleri
Çayır üçgül bitkisi iklim istekleri bakımından hassastır. Genellikle nemli ve serin
iklime sahip bölgelerde daha iyi gelişmektedir. Gelişme dönemindeki yüksek sıcaklıklar
çayır üçgülünde verim düşüklüğüne neden olur. Su isteği fazla olduğundan kurak ve sıcak
geçen yaz dönemlerinde su verilmezse iyi verim alınmaz. İlkbahar donları çayır üçgülü için
tehlikelidir. Çayır üçgülü deniz seviyesinden 3.000 metreye kadar olan alanlarda
yetiştirilebilir. Gölgeye toleransı yüksektir.
Ak üçgül serin ve nemli iklime sahip bölgelerde daha iyi gelişmektedir. Ak üçgülün
kökleri derine inmediği için kuraklığa fazla dayanıklı değildir. Bu nedenle sıcak ve kurak
bölgeler ile bitki rekabetinin fazla olduğu taban arazilerde yetişememektedir. Soğuklara
dayanıklı bir üçgül türüdür. Ak üçgül yeterli sulama imkânına sahip ve düzenli yağış alan
bölgelerde rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Gölgeye fazla dayanıklı bir tür değildir.
Çayır üçgülü su tutma kapasitesi yüksek, drenajı iyi ve verimli topraklarda daha iyi
gelişmektedir. Kumlu ve hafif yapılı topraklardan pek hoşlanmaz. Tınlı, siltli-tınlı ve orta
derecede ağır yapılı topraklarda daha iyi gelişmektedir. Çayır üçgülü 6-6,5 pH değerleri
arasındaki toprakları tercih eder.
Ak üçgül türü killi ve siltli-tınlı yapıdaki topraklarda iyi gelişmektedir. Fakat organik
maddece zengin kumlu topraklarda da yetiştirilebilir. Ak üçgül 6-7 pH değerleri arasındaki
toprakları tercih etmektedir. Ak üçgül tuzluluğa ve yüksek alkaliliğe toleranslı değildir.

1.3.3. Korunganın İklim ve Toprak İstekleri
Korunga bitkisi her iklimde yetişebilen, kuraklığa ve soğuğa oldukça dayanıklı bir
bitkidir. Sadece ekildiği ilk yıl fide döneminde soğuklara karşı hassastır. Kış donlarına karşı
dayanıklılığı yaşlandıkça artmaktadır. Ülkemizde İç Anadolu Bölgesi’nde yıllık 300 mm
yağış şartlarında da yetişebilmektedir. Aşırı yağış alan veya çok sık sulanan yerlerde kök ve
kök boğazı çürüklüğü hastalıklarına yakalanmaktadır. Ayrıca çiçeklenme döneminde bol ve
sürekli yağmurlar nedeni ile bitki tohum oluşturmayabilir.
Korunga bitkisi toprak isteği bakımından fazla seçici değildir. Bitki, besin
maddelerince fakir, kıraç ve kalkerli yapıdaki topraklarda rahatlıkla yetişebilir. Korunga
genel olarak derin yapılı, geçirgen, gevşek, kireçli ve tınlı-kumlu topraklarda daha iyi gelişir.
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Korunga tuzluluğa dayanıklıdır, fakat asitli ve yaş topraklara iyi uyum sağlayamaz.
Topraktaki kalsiyum (Ca) miktarı arttıkça verim olumlu yönde etkilenir.

1.3.4. Gazal Boynuzunun İklim ve Toprak İstekleri
Gazal boynuzu bitkisi geniş bir adaptasyon kabiliyetine sahiptir. Kurak ve soğuk iklim
şartlarına karşı toleranslıdır. Fakat en iyi gelişimini nemli ve ılıman iklimlerde yapmaktadır.
Gazal boynuzu toprak istekleri bakımından seçici değildir. Yeterli miktarda kireç
içeren, drenajı zayıf, düşük verimli ve asit karakterli topraklarda bile rahatlıkla
yetişmektedir. Fakat verimli topraklar gelişmesini olumlu yönde teşvik etmektedir. Tuzlu
yapıdaki topraklara dayanıklıdır.

1.4. Çok Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinin Morfolojik Özellikleri
Baklagil yem bitkilerinin genel özelliği olarak kökler üzerinde azot bakterilerince
meydana getirilen ve nodozite adı verilen şişkinlikler bulunmaktadır.

Resim 1.21: Köklerde bulunan nodoziteler

1.4.1. Kök


Yoncanın kök özellikleri

Yonca toprakta oldukça derine inebilen kazık kök sistemine sahip bir bitkidir. Fakat
köklerde genellikle az dallanma görülür. Uygun şartlarda bitkinin kök uzunluğu 8-10 m
kadar olmaktadır. Yoncanın etkili kök derinliği ise 1,2-1,8 metredir. Bitkinin kök kalınlığı
yaklaşık 2-2,5 cm’dir. Yoncada ana köke destek olarak yan kökler bulunmaktadır.

Resim 1.22: Yoncanın kök yapısı
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Üçgülün kök özellikleri

Çayır üçgülü, kazık kök sistemine sahip bir türdür. Çayır üçgülünün kökü ilk yılında
toprağın derin tabakalarına inme özelliğine sahiptir. İkinci gelişme yılında iki metre veya
daha derinlere inebilmektedir. Çayır üçgülü çok sayıda ve dallanmış yan köklerle
desteklenmektedir. Ak üçgül, kazık kök sistemine sahiptir. Kazık kök, yan kökler
bakımından zengindir ve toprağın derin tabakalarına inmemekte, üst katlarında kalmaktadır.

Resim 1.23: Üçgül kök yapısı



Korunganın kök özellikleri

Korunga bitkisi ana bir kazık kök ile birkaç kalın veya çok sayıda ince yan köklerden
oluşan bir kök sistemine sahiptir. Ana kök toprağın yaklaşık 10 m derinliğine kadar inebilir.
Korunganın genç kazık kökleri üzerinde çok sayıda nodül bulunmaktadır.

Resim 1.24: Korunga kökü



Gazal boynuzunun kök özellikleri

Gazal boynuzu kazık kök sistemine sahiptir. Fakat kökleri yonca kadar derine inmez.
Köklerde toprağın 0-30 cm’lik derinliğinde fazla miktarda dallanma görülür. Kök tacının
altındaki kısmın yeni kök ve sürgün oluşturma özelliği nedeni ile aşırı soğuk ve kurak
şartlarda bitki hayatta kalabilmektedir.
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Resim 1.25: Gazal boynuzu kökü

1.4.2.Gövde
 Yoncanın gövde özellikleri
Yoncanın sap kısmı genellikle nazik yapılıdır. Yoncada biçim zamanı geciktirilmezse
odunlaşma olayı pek görülmez. Yonca sapı dik yapılıdır ve boyu ortalama 50-80 cm arasında
değişmektedir. İyi bakım şartlarında 90-120 cm’ye kadar boyu uzamaktadır. Yoncanın sap
kısmından veya eski sapların dip kısımlarından çok sayıda filiz meydana gelir.

Resim 1.26: Yonca sapı



Üçgülün gövde özellikleri

Çayır üçgülünde sap uzunluğu 20-120 cm arasında değişmektedir. Bu türde saplar,
yan dalsız ve küçük yan sürgünlere sahiptir. Ak üçgül türünde sap sürünücü tiptedir. Sap
uzunluğu 5-30 cm arasında değişmektedir. Ak üçgülde sap, boğumlardan köklenen ve
sürgünler oluşturan stolonlar meydana getirebilmektedir. Sapın sadece uç kısmı dik gelişme
göstermektedir.
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Resim 1.27: Ak üçgülün sap yapısı



Korunganın gövde özellikleri

Korunga bitkisi taç kısmından çok sayıda sap verir. Sap uzunluğu yaklaşık 100-120
cm kadardır. Sap kesiti yuvarlak yapıdadır. Sapların taban kısmında içi boştur, fakat yukarı
kısımlarda ise içi doludur ve üzeri tüylüdür. Korunga saplarının ilk gelişmesi ve sonbahar
büyümesi rozet şeklindedir. Olgunlaşma döneminde saplar çok çabuk sertleşir.

Resim 1.28: Korunga sapı



Gazal boynuzunun gövde özellikleri

Gazal boynuzu bitkisi, bir taçtan yükselen ve birçok iyi dallanmış gövdeye sahiptir.
Bir taçtan çıkan gövde sayısı 100 adet olabilmektedir. Gazal boynuzu yaklaşık 60-90 cm
boyundadır. Gövde yapısı yoncaya göre daha ince ve yumuşaktır.

Resim 1.29: Gazal boynuzu sapı
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1.4.3. Yaprak


Yoncanın yaprak özellikleri
Yonca yaprakları bileşik üçlü yaprak tipindedir. Yani üç adet yaprakçıktan meydana
gelmiştir. Bu yaprakçıklar ters kalp şeklini andırmaktadır. Ortada bulunan yaprakçık sapı
diğerlerine göre daha kısa durumdadır. Yaprakların uç kısımlarının yaklaşık 1/3’lük kısmı
dişli yapıdadır.

Resim 1.30: Yonca yaprağı



Üçgülün yaprak özellikleri

Çayır üçgülü türünde yaprak, aynı noktadan çıkmış üç adet yaprakçıktan meydana
gelir. Üst kısımda bulunan yapraklar çok kısa, dip kısımda bulunan yapraklar ise 15-20 cm
uzunluğunda saplara sahiptir. Ak üçgülde yapraklar toprak üzerinde yatan stolonlardan dik
olarak yükselmektedir. Yaprak sapları genellikle 30 cm uzunluğundadır. Yaprakçıklar bir
bütün hâlinde olup yaprak sapına aynı noktadan birleşirler. Yaprak uzunluğu 2-3 cm’dir.
Yaprakçıklar aynı noktadan çıkmış olup ters yumurta şeklindedir.

Resim 1.31: Çayır üçgülü yaprağı



Resim 1.32: Ak üçgül yaprağı

Korunganın yaprak özellikleri

Korunga yaprakları, yaprak sapının iki yanına dizilmiş 7-15 çift yaprakçıktan oluşan
bileşik yaprak yapısındadır. Yaprakçıklar uzun yumurta şeklinde olup 2-3 cm uzunluğunda
ve 0,5-1 cm enindedir. Yaprakçıkların üst yüzeyleri çıplak ve düz, alt yüzeyleri ise tüylüdür.
Yapraklar sapının gövdeye birleştiği yerde bulunan kulakçıklar ince zar yapısındadır.
Kulakçıkların ucu sivri üçgen biçiminde olup başlangıçta yeşilimsi kırmızı renktedir. Bitki
olgunlaşınca kahverengiye döner.
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Resim 1.33: Korunga yaprağı



Gazal boynuzu yaprak özellikleri

Gazal boynuzu bileşik yapraklara sahiptir. Bu yapraklar gövde üzerinde almaşıklı
şekilde dizilmişlerdir. Toplam beş adet yaprakçık bulunmaktadır. Bu yaprakçıkların üç tanesi
yaprak sapının ucunda, diğer iki tanesi tabanda bulunmaktadır. Tabandaki yaprakçıklar
diğerlerinden daha küçüktür. Karanlıkta yaprakçıklar yaprak sapının üzerine doğru kapanır.

Resim 1.34: Gazal boynuzu yaprağı

1.4.4. Çiçek Bakla ve Tohum


Yonca çiçeği

Yonca çiçekleri genellikle menekşe veya pembe renklidir. Bazı çeşitlerde çiçek rengi
sarıdır. Yoncada çiçekler sapın uç kısımlarında yer alan yaprak koltuklarından çıkar. Yonca
bitkisinde çiçek uzunluğu 0,5-1 cm arasında değişmektedir. Çiçekler 2-3 mm uzunluğunda
sapçıklarla salkım eksenine bağlanmıştır. Yoncada her salkımda yaklaşık 10-30 arasında
çiçek bulunur.
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Resim 1.35: Yonca çiçeği



Yonca meyvesi

Yoncada meyveler yaprak koltuklarında salkımlar şeklinde yer almaktadır. Meyve
bakla şeklinde olup salyangoz kabuğu gibi birbiri üzerine kıvrılmış bir yapıdadır. Bu
kıvrımlar 1-5 tanedir. Yonca meyvelerinde 2-7 arasında tohum bulunmaktadır.

Resim 1.36: Yoncada meyve yapısı



Yonca tohumu

Yonca küçük tohumlara sahip bir bitkidir. Tohumlar böbrek veya kalp şeklindedir.
Tohum boyu 2-3 mm, kalınlığı ise yaklaşık olarak 1,5 mm’dir. Yoncada bin dane ağırlığı
yaklaşık 2-3 gram gelmektedir.
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Resim 1.37: Yonca tohumu



Üçgül çiçeği

Çayır üçgülünün çiçekleri kömeç hâlindedir (çiçeğin bir sapın tepesinde, yan yana
sıkışık ve çok sayıda sapsız çiçekten olma durumu) ve dalların uç kısımlarında yer alır.
Çiçekler sapsız ve braktesizdir (çiçek sapı veya çiçek durumu sapı tabanında bulunan
yaprakçık). Çayır üçgülünde çiçekler mor-kırmızı renklerdedir. Ak üçgülün çiçekleri de
kömeç hâlindedir. Kömeçlerde genelde 40-100 adet arasında çiçek bulunur. Çiçek sapları
brakteler kadar uzundur. Çayır üçgülünde çiçekler beyaz-sarı renklerdedir.

Resim 1.38: Çayır üçgülü çiçeği

Resim 1.39: Ak üçgül çiçeği

 Üçgül meyvesi
Çayır üçgülü ve ak üçgülün meyveleri bakla şeklindedir. Baklalar 3,5-5 mm uzunluğundadır.

Resim 1.40: Çayır üçgülü meyvesi

Resim 1.41: Ak üçgül meyvesi
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Üçgül tohumu

Çayır üçgülünde meyve içerisinde tek tohum bulunmaktadır ve yumurta şeklindedir.
Çayır üçgülü tohumlarının bin dane ağırlığı 1,5-2 gram gelmektedir. Ak üçgülde ise her
bakla içerisinde 2-4 adet tohum bulunur.

Resim 1.42: Çayır üçgülü tohumu



Resim 1.43: Ak üçgül tohumu

Korunga çiçeği

Korunga çiçekleri salkım şeklindedir. Çiçek topluluğu uzun bir sapın üzerinde yer alır
ve her salkımda 5-80 adet çiçek bulunur. Çiçek taç yaprakları pembe renklidir. Bu sebeple
çiçek pembe renkli görülür. Çiçeklenme salkımda aşağıdan yukarıya doğru oluşur. Korunga
çiçeklerinde çoğunlukla yabancı döllenme görülmektedir.

Resim 1.44: Korunga çiçeği



Korunga meyvesi

Korunga meyvesi tek tohum içeren, kenarları horozibiği şeklinde dişli ve bakla
şeklindedir. Baklanın boyu 5-8 mm ve eni 4-6 mm’dir. Meyvenin üzerinde ağ şeklinde
belirgin damarlar görülür. Olgunlaşmış baklanın rengi koyu kahverengidir ve bakla
olgunlaşınca açılmaz.
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Resim 1.45: Korunga meyvesi



Korunga tohumu

Korunga tohumu böbrek şeklindedir. Tohum yaklaşık 2,5 mm boyunda, 2-3 mm
eninde ve 1,52 mm kalınlığındadır. Tohum renkleri zeytin yeşilinden kahverengi ve siyaha
kadar değişir. Baklalı tohumun bin dane ağırlığı ortalama 23 g, baklasız ise 15 gramdır.
Olgunlaşma sonunda meyve kabuğu açılmaz ve korunga meyve hâlinde ekilir.

Resim 1.46: Korunga tohumu



Gazal boynuzu çiçeği

Gazal boynuzu bitkisinde 4-8 çiçek bir eksen sonunda birleşerek tipik bir şemsiye
şeklinde çiçek topluluğu oluşturur. Çiçekler sarı tonlarda olup üzerinde açık portakal veya
kırmızı çizgiler bulunur. Genellikle yabancı döllenme görülür. Kendine döllenme olsa bile
kendine uyuşmazlık nedeniyle tohum bağlama sınırlıdır.

Resim 1.47: Gazal boynuzu çiçek ekseni

Resim 1.48: Gazal boynuzu çiçeği
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Gazal boynuzu meyvesi

Gazal boynuzu uzun, silindir şeklinde meyvelere sahiptir. Meyveler yaklaşık 2,5-4 cm
uzunluğundadır. Gazal boynuzu bitkisinin 5-6 meyvesi çiçek sapının ucunda birleşerek kuş
ayağını andıran bir görüntü meydana getirir. Bu durum bitkinin tipik özelliklerinden biridir.
Meyveler olgunlaşınca kahverengi veya kırmızı renk almaktadır. Meyve içerisinde yaklaşık
10-15 adet tohum bulunur. Meyveler tozlaşmadan 25-30 gün sonra olgunlaşır. Olgunlaşan
meyveler her iki tarafından da açılarak tohumlarını döker ve yay şeklinde kıvrılır.

Resim 1.49: Gazal boynuzu meyvesi



Gazal boynuzu tohumu

Gazal boynuzu çok küçük tohumlara sahiptir. Tohum bin dane ağırlığı 1-1,3 gram
arasında değişmektedir. Tohum rengi zeytin yeşilinden siyaha kadar değişir. Tohum
kabukları üzerinde siyah noktalar bulunur.

Resim 1.50: Gazal boynuzu tohumu
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin literatür bilgilerine göre; kök, gövde, yaprak,
çiçek, bakla ve tohum yapısını açıklayabilmek için aşağıda verilen işlem basamaklarını
uygulayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin  Üretimi yapılan çok yıllık baklagil yem
ve türlerini gösteren pano
bitkilerinin türlerinin resimlerini çekiniz veya
oluşturunuz.
temin ediniz.
 Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin toprak altı
aksamlarını inceleyiniz.
 Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin  Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin toprak üstü
bitkisel özeliklerini belirleyiniz.
aksamlarını inceleyiniz.
 Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin çiçek ve
meyve durumunu inceleyiniz.
 Sıcaklık isteklerini araştırınız.
 Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin
 Toprak isteklerini araştırınız.
adaptasyon isteklerini belirleyiniz.
 Yağış ve nem isteklerini araştırınız.
 Üretim yapılacak alanları belirleyiniz.
 Bu alanların üretime uygunluğunu araştırınız.
 Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin
 Alet ve ekipmanın üretime uygunluğunu
üretim koşullarını araştırınız.
araştırınız.
 Üretim ve satış ile ilgili faktörleri araştırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Yonca baklagil yem bitkileri içerisinde en yüksek ………………..sahip bir bitkidir.

2.

Üçgüller ülkemizde yeterli ……………alan bölgelerde sorunsuz bir şekilde
yetiştirilebilmektedir.

3.

Topraktaki …………………miktarı arttıkça korunganın verimi olumlu yönde
etkilenir.

4.

Gazal boynuzu …………….kök sistemine sahiptir.

5.

Yonca sapı dik yapılıdır ve boyu ortalama ………………..cm arasında değişmektedir.

6.

Yonca yaprakları …………………….yaprak tipindedir.

7.

Çayır üçgülü tohumlarının bin dane ağırlığı ………………….gram gelmektedir.

8.

Korunga tohumu …………….şeklindedir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test” e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Yemeklik dane baklagil bitkilerinin morfolojik özelliklerini belirleyiniz.


Bitkilerin morfolojik özelliklerini belirleme

Malzemeler
o
Bitkileri tanıma kılavuzu
o
Ölçüm araçları
o
Bitki kısımları
o
İlgili resimler
o
Kayıt defteri

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.

Evet

Hayır

Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin türlerini ayırt ettiniz mi?
Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin kök özelliklerini ayırt ettiniz
mi?
Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin yaprak özelliklerini ayırt
ettiniz mi?
Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin gövde özelliklerini ayırt
ettiniz mi?
Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin çiçek özelliklerini ayırt
ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Çok yıllık
yapabileceksiniz.

baklagil

yem

bitkilerinin

tohum

yatağını

hazırlayarak

ekim

ARAŞTIRMA


Çok yıllık baklagil yem bitkileri yetiştiriciliğinde takip edilen uygulamaları
araştırınız.



Bölgenizde tohumların ne zaman ekildiğini araştırınız.

2. ÇOK YILLIK BAKLAGİL YEM BİTKİLERİNDE
TOHUM YATAĞI HAZIRLAMA VE EKİM
2.1. Çok Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinde Toprak İşleme ve Tohum
Yatağının Hazırlanması
2.1.1.Çok Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinde Toprak İşleme
Toprak işleme, kültür bitkilerinin büyüme ve gelişmesine ortam hazırlamak ve
topraktaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayları hızlandırmak için değişik alet ve
ekipmanlarla toprağın devrilmesi, yırtılması, karıştırılması, kabartılması ve alt-üst
edilmesidir.
Ayrıca iyi bir şekilde hazırlanmış tohum yatağı dikim, bakım ve hasat işlerini
kolaylaştırır.
Bu işlemelerin amacı genel olarak:





İyi bir tohum yatağı hazırlamak,
Yabancı otlarla etkin mücadele yapmak,
Toprağın fiziksel yapısını düzelterek su tutma ve muhafazasını artırmak,
Uygulanan tarım tekniklerinin etkisiyle ortaya çıkabilecek verim farklılıklarını
belirlemektir.

2.1.2.ÇokYıllık Baklagil Yem Bitkilerinde Tohum Yatağının Hazırlanması
Toprak hazırlığında ilk işlem ön bitki hasadı sonrası bitki artıklarının toprağa
gömülerek organik maddece zenginleşmesini sağlayan (anız bozma) işidir. Anız bozma ve ilk
sürümün mutlaka sonbaharda yapılması gerekir.
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İlk sürümün sağlıklı yapılabilmesi için hububat hasadından hemen sonra gölge tavı
'toprak rutubeti' kalkmadan toprağın sürülmesi ve anızın karıştırılması gerekir. Bu konuda en
pratik ölçü pulluğun devirdiği toprağın kalıp şeklinde değil, devrildiği anda dağılabilen
yapıda olmasıdır.







Yağışlı ve sulanan bölgelerde ilk toprak işleme sonbaharda toprağın pullukla 2025 cm derinden devrilerek işlenmesi ile yapılmaktadır.
Sonbaharda fırsat bulunursa dipkazan türü aletlerle bir toprak işlemesi daha
yapılmalıdır.
İlkbaharda, toprak kültivatör ve diskaro gibi aletlerle işlenerek havalandırılır ve
kesekler parçalanır.
Daha sonra diskli tırmık ve sürgü (tapan) çekilerek toprak ekime hazır hâle
getirilir.
İlkbahar toprak işlemelerinde gereksiz fazla toprak işlemelerinden kaçınmalı,
tava ekim yapılacaksa kesinlikle pullukla sürüm yapılmamalıdır.
İyi hazırlanmış bir tohum yatağında; üst kısımda 2-3 cm’lik gevşek bir toprak,
onun altında sert bir kısım (tohumun bırakıldığı yer) ve daha derinde ise gevşek
bir toprak tabakası olmalıdır.

Araştırmalar ve gözlemler; toprağın sonbaharda soklu pulluk ile sürülmesi ve
ilkbaharda kazayağı + tırmık kombinasyonu ile yapılan toprak hazırlığından sonra mibzerle
yapılacak ekim, verimi önemli ölçüde artırmıştır. Toprağa atılacak gübre tırmık çekilmeden
önce verilir ise hem tarlada yapılacak işlem sayısını azaltır hem de toprağın fazla
çiğnenmesine ve fazla işlemeden dolayı tavının kaçmasına engel olunmuş olur.
Kışlık ekimi yapılacak baklagiller için tohum yatağı hazırlamada; örneğin kışlık
mercimek ekimi yapılacak ise bu dönemde gelen yağış sonrasında soklu pullukla sürüm
yapmak en iyi yöntemdir. Yağmur gelmiyor ise buğday hasadından hemen sonra gölge
tavında soklu pullukla fazla derin olmayan bir sürüm ve ekim öncesi kazayağı tırmık ile
tohum yatağı hazırlığı yeterli olacaktır.
Ekim zamanını çok fazla geciktirmemek kaydıyla sonbahar ilk yağışlarının arkasından
tavında soklu pullukla sürüm ve ekimden öncede kazayağı tırmıkla toprak hazırlığı yapılarak
mibzerle ekim her zaman için avantajlı bulunmuştur. Burada en önemli olan husus yabancı
ot kontrolünün yapılmasıdır. Mibzerle ekimlerde hububat sapları çoğu zaman problem
yaratmaktadır. Bunun için hububat hasadında anız yüksekliğinin fazla bıraktırılmaması ya da
tarladaki sapların sürüm esnasında veya sürümden önce yok edilmesi gerekmektedir.
Toprak sonbaharda tavında iken kulaklı pullukla 20-25 cm derinlikten sürülmelidir.
İlkbaharda toprak tava geldiğinde kazayağı-tırmık kombinasyonu çekilerek gevşek bir tohum
yatağı hazırlanarak tarla ekime hazır hâle getirilmelidir.
Yonca yetiştiriciliğinde, toprak işleme ve iyi tohum yatağı hazırlama oldukça
önemlidir. Yonca tohumlarının çok küçük olması nedeni ile ekim yapılacak üst toprak yüzeyi
toprak nemini muhafaza edecek şekilde iyice ufalanarak iyi bir tohum yatağı hazırlanmalıdır.
Ekim yapılacak toprak ağır yapılı ise ufalanan toprak yüzeyi kaymak tabakası bağlayabilir.
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Bu sorunun önüne geçmek için dekara ortalama iki ton iyi yanmış çiftlik gübresi
verilmelidir. Yonca yetiştiriliciliği yapılacak tarlanın tesviyesi iyi yapılmalı ve drenaj sorunu
çözülmelidir. Çünkü taban suyu yüksek arazilerde, yoncada verim düşüklüğü ve seyrekleşme
görülmektedir.

Resim 2.1: İyi hazırlanmış tohum yatağı

Yonca derin bir kök sistemine sahip olduğundan sonbaharda derin bir toprak işleme
yapılmalıdır.

Resim 2.2: Pulluk ile derin sürüm

Kışı bu hâlde geçiren tarla, ilkbaharda hem iyi bir tohum yatağı hazırlamak hem de
yabancı otları öldürmek amacıyla diskaro ve kazayağı ile yüzeysel olarak işlenmeli, daha
sonra ince tırmık ile toprağın iyice ufalanması sağlanmalıdır. Bu işlemin ardından toprak
yüzeyi merdane geçirilerek bastırılmalıdır. Toprağa gübre verilecekse (çiftlik gübresi ve
fosforlu gübre) sonbahardaki toprak işleme sırasında verilmelidir.

Resim 2.3: Diskaro ile yüzeysel sürüm
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Korunga yetiştiriciliğinde iyi hazırlanmış bir tohum yatağı gereklidir. Korunga derin
köklü bir bitki olduğu için toprak sonbaharda derin sürüm yapılmalı, ilkbaharda tarladaki
kesekler kırılmalı ve toprak bastırılmalıdır. Korunganın ekildiği yıl rekabet gücünün çok
düşük olması nedeni ile tohum yatağının mutlaka yabancı otlardan temizlenmesi gereklidir.

Resim 2.4: İlkbaharda toprak işleme

2.2. Çok Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinin Ekiminde Dikkat Edilecek
Hususları


Ekim

Tohumun toprağa belirli bir zamanda, belirli bir derinlikte, belirli bir sıklıkta ve belirli
bir miktarda gömülmesidir.
Toprak hazırlığı ve tohum yatağı hazırlığından sonra tohumluk hazırlanır.
Tohumluğun çeşidi, üretim amacına göre seçilmeli ve sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır.
Verimi belirleyen ana etkenlerden biri de kullanılan tohumluğun kalitesidir. Tohumluk
kalitesi ile anlatılmak istenen; çeşit, sağlık durumu, fizyolojik yaş, yumru boyu ve filiz
gelişimi gibi verimi doğrudan etkileyen özelliklerdir.
Ekim yapılacak alan, her şeyden önce drenajlı ve tesviyeli olmalıdır. Aksi hâlde
yüksek taban suyu ve durgun su yoncada verim düşüklüğüne ve giderek de seyrekleşmeye
neden olmaktadır. Fazla eğimli arazilerde yonca yetiştirilmek istenirse önce teraslama, sonra
da tesviye gereklidir.
Toprak ekime hazırlanırken ilk ele alınacak konu arazinin yabancı bitkilerden
temizlenmesidir. Çünkü yonca fideleri, diğer bitki fidelerinden daha yavaş gelişmekte,
zamanla yonca bastırılmakta ve yok olmaktadır.
Toprakta alt tabakaların da gevşek yapılı olması istenir. Alt toprakta sıkışma varsa,
önce “dipkazan” denen aletle pulluk tabanı yırtılarak gevşetilmelidir. Bu işlemden sonra
toprak önce yüzlek olarak sürülür ve yabancı bitki tohumlarının çimlenmesine ortam
hazırlanır. Sonra da derin sürüm yapılarak yabancı bitkiler toprağa gömülür.
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Ekilen tohumların küçük olması nedeniyle, ekim yapılacak tarla çok iyi
hazırlanmalıdır. Pullukla sürümden sonra, toprağın iyice ufalanması için diskharrow veya
toprak frezesi çekilmeli, tırmık merdane veya sürgü ile de toprak düzeltilerek tohum yatağı
hazırlanmalıdır.
Ekim yapılacak toprak ağır killi bir yapıdaysa toprağın sıkışmasını önlemek için ya
ekimden 1 yıl önce öncü bitki olarak bir çapa bitkisi yetiştirilir ve bu bitki dekara 3-5 ton
hesabı ile ahır gübresi ile gübrelenir ya da olgunlaşmış ve yanmış olmak koşulu ile 2-3 ton
ahır gübresi doğrudan yonca toprağına verilir.
Kullanılacak tohumlar sertifikalı olmalı, küsküt içermemeli safiyeti %95’in, çimlenme
gücü ise %85’in üzerinde olmalıdır.
Toprak işleme ve tohum yatağı hazırlığından sonra ekim işlemine geçilir.
Baklagillerde istenen kalitede yeterli ürün alabilmek için ekimden önce tohuma bakteri
aşılama ve ilaçlama işlemleri yapılmalıdır.
Ekim öncesi gazal boynuzu bitkisine aşılama işlemi yapılmalıdır. Ekim alanında daha
önce gazal boynuzu yetiştirilmişse aşılama yapmaya gerek yoktur. Eğer gazal boynuzu ekimi
ekim yapılmamışsa mutlaka aşılama yapılmalıdır. Çünkü gazal boynuzu köklerinde nodozite
oluşturan bakteri kültürü özel bir gruptur ve diğer baklagil yem bitkilerinin bakterileri gazal
boynuzunda etkisizdir.
Tohum ilaçlamanın amacı, ekilecek olan tohumları özellikle mantarla ilgili
hastalıklara ve toprak altı zararlılarına karşı korumaktır. Burada dikkat edilecek konu
ilaçlamanın bakterilere vereceği zararı önlemek için ilaçlama ile aşılama aynı anda
yapılmamalı, tohum ilaçlama yerine derin sürüm yapılıp toprak iyi bir şekilde
havalandırılarak tohum ilaçlamasının vereceği fayda sağlanmalıdır.
Bakteri aşılamanın amacı, bitkinin ihtiyacı olan azot elementinin hiçbir ekstra girdiye
gerek olmadan temin edilmesidir. Önceden hiç baklagil yetiştirilmemiş bir tarlada baklagil
tarımı yapılacak ise ekimden önce tohumlarının bakteri ile aşılanması gerekmektedir.

2.3.Çok Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinin Ekimi
2.3.1. Yonca Ekimi
Toprak işlemesi sonrasında yonca ekimi yapılmalıdır. Yonca ekiminde öncelikle ekim
zamanı belirlenmelidir. Yonca ekimi sonbaharda ve ilkbaharda yapılabilir. Serin ve soğuk
iklim şartlarına sahip bölgelerde sonbahar ekimi bazı riskler taşır. Sonbahar ekiminde
çimlenen yonca fideleri ekildikleri yıl soğuklara karşı çok hassastır. Bu nedenle sonbaharda
ekilen yonca fideleri gelişimlerini tamamlamadan kışa girecekleri için meydana gelecek
soğuktan çok zarar görebilir. İlkbahar ekimleri ise ilkbahar geç donlarının sona erdiği ve
ilkbahar yağışları ile toprağın belli bir sıcaklığa ve tava geldiği dönemde yapılmalıdır.
Yoncada iyi bir kök ve gövde gelişimi için kurak dönemden en az bir ay önce ekim
yapılmalıdır. Ekilecek yonca tohumu hastalıksız ve sertifikalı olmalıdır.
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Resim 2.5: Sertifikalı yonca tohumu

Yonca ekim makineleri (mibzer) ile sıraya veya serpme ekim yöntemi ile
ekilmektedir. Mibzer ile yonca ekiminde yetiştirme şartları ve bölgelere göre değişmekle
beraber ortalama sıra aralığı mesafesi 18-20 cm olmalıdır. Yonca bitkisi küçük tohumlara
sahip olduğundan ağır yapılı topraklarda 1,5-2 cm, hafif yapılı topraklarda ise 2,5-3,5 cm
derinliğe ekilmelidir. Aksi durumda tohum çimlenebilmesi için gereken su, oksijen ve
sıcaklığı yeteri derecede karşılayamaz ve çimlenemez.

Resim 2.6: Yonca ekimi

Birim alana atılacak tohum miktarı toprak ve iklim şartları, ekim yöntemi ve tohumun
biyolojik değerlerine göre belirlenmelidir. Yonca ekimi mibzerle yapılacaksa 2-3 kg/da,
serpme ekim yapılacaksa 3-4 kg/da tohum kullanılmalıdır. Bazı durumlarda yonca; arpa,
buğday, yulaf veya yıllık buğdaygiller gibi hububatla karışık olarak ekilebilir. Bu durumda
ekilecek tohum miktarı, üretimin amacına ve yalnız veya karışım hâlinde yetiştirilmesine
göre değişmektedir. Tohum üretimi amacıyla ekim yapılacaksa kullanılacak tohum miktarı,
ot üretimi amacıyla yapılacak ekime oranla daha az olmalıdır.

2.3.2. Üçgül Ekimi
Çayır üçgülü ekimi kışı sert geçen bölgelerde ilkbaharda, ılıman iklime sahip
bölgelerde ise sonbahardaki yağışlardan hemen sonra yapılmalıdır. Fakat olumsuz iklim
şartlarına karşı ilkbahar ekimi tercih edilmedir. Kullanılacak tohum miktarı, ekim yöntemine
göre değişmektedir. Ekim makineleri ile sıraya ekim yapılacaksa dekara 1,5-2 kg tohum,
serpme ekim yapılacak ise dekara 2,5 kg tohum kullanılmalıdır. Çayır üçgülünde ekim
derinliği 1-2 cm olmalıdır. Mibzerle ekimde sıra araları 20-30 cm olarak ayarlanmalıdır.
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Resim 2.7: Mibzerle ekim hazırlığı

Kullanılacak tohum sertifikalı olmalı, küsküt içermemeli safiyeti %95’in, çimlenme
gücü ise %85’in üzerinde olmalıdır. Çayır üçgülü diğer yem bitkileri ile birlikte karışık
ekilecekse dekara 1 kg tohum atılmalıdır.

Resim 2.8: Ekim sonrası çimlenme

Ak üçgül genellikle buğdaygillerle birlikte karışık olarak ekilir. Yalnız ekilecekse
dekara 0,4-0,6 kg tohum kullanılmalıdır. Serpme ekim yöntemi uygulanacaksa kullanılacak
tohum miktarı artırılmalıdır. Karışık ekimde dekara 0,2-0,4 ak üçgül tohumu ve 8-10 kg
buğday veya arpa tohumu kullanılmalıdır. Mibzerle ekimlerde sıra aralığı 20-30 cm
olmalıdır. Ak üçgül ekiminde ekim derinliği 1,3 cm olmalıdır. Ekim öncesi ve ekim sonrası
toprak uygun bir merdane ile bastırılmalıdır. Ak üçgülde ekim öncesi aşılama yapılmalıdır.

2.3.3.Korunga Ekimi
Ekim öncesi korunga tohumlarının havanın serbest azotunu köklerinde nodoziteler
oluşturarak toprağa bağlayan bakteri kültürü ile aşılanması gereklidir. Aşılanan tohum gölge
bir yerde kurutulduktan sonra en geç 24 saat içinde ekilmelidir.
Korunga bitkisinde ekim zamanı iklim şartlarına bağlıdır. Korunga fideleri yavaş
geliştiği ve ilk yıl soğuklardan zarar gördüğü için en iyi ekim zamanı ilkbahar aylarıdır.
Korunga ekimi mibzerler ile yapılmalıdır. Korunga iri tohumlara sahip olduğu için hububat
mibzeri kullanılabilir. Ekim derinliği toprak tipine bağlı olarak 2,5-7,5 cm arasında değişir.
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Korunga ekiminde dekara atılacak tohumluk miktarı, korunga yetiştirme amacına göre
değişir. Normal şartlarda ot üretimi için 1 m2lik alanda 100 adet bitki bulunması için dekara
2,8 kg kabuklu tohum ekilmesi gerekir. Fakat ekilecek tüm tohumların çeşitli sebeplerden
dolayı çimlenemeyeceği düşünülerek dekara yaklaşık 5-6 kg tohum ekilmesi gerekir. Serpme
ekimde sıra arası 40-60 cm arasında olmalıdır. Karışık ekimlerde, ikili karışım yapılmışsa
sıra arası mesafe 20 cm, üçlü karışımlarda ise 20-60 cm olmalıdır. Mibzerle korunga ekimi
yapılacaksa sıra arası mesafe 12,5 cm olmalı ve tohumlar 2-5 cm derinliğe ekilmelidir.
Mibzerle ekimde dekara yaklaşık 6-10 kg tohum kullanılmalıdır.

Resim 2.9: Korunga ekimi

2.3.4.Gazal Boynuzu Ekimi
Gazal boynuzu ekimi iklim şartlarına bağlı olarak değişmektedir. Kış mevsiminin sert
geçtiği bölgelerde ekim ilkbaharda erken yapılmalıdır. Kış mevsiminin daha ılıman geçtiği
diğer bölgelerde ise sonbaharda yapılmalıdır.
Gazal boynuzu bitkisinin ekimi serpme olarak veya özel olarak geliştirilmiş ekim
makineleri ile yapılabilir. Sadece gazal boynuzu ekilecekse dekara 500-700 gram tohum
atılması yeterli olmaktadır. Karışık ekim yapılacaksa dekara 500-600 gram tohum
atılmalıdır. Mibzerle ekim yapılacaksa ekim derinliği 1-1,5 cm olarak ayarlanmalıdır. Yine
mibzerle ekimde sıra aralığı mesafe 20-40 cm olarak ayarlanmalıdır.

2.4.Çok Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinin Ekim Sonrası İşlemler
Ekimden sonraki ilk işlem, kaymak tabakasının kırılmasıdır. Ekimden sonra yağmur
yağmış ve ön bitkiye ahır gübresi verilmemiş ise killi topraklar kaymak bağlamaktadır. Bu
durumda iyi bir çıkışın sağlanması için toprağın dişli ve hafif bir merdane ile işlenmesi,
dolayısıyla da oluşan kaymak tabakasının kırılması gereklidir.
Ekimden sonra en önemli bakım işlerinden birisi de, yabancı ot mücadelesidir. Yonca
ilk gelişme döneminde yabancı otlarla rekabet edemez. Gerekirse mekanik veya kimyasal
(ilaçla) yöntemlerle mücadele yapılmalıdır. Geniş alanlarda ot mücadelesi için yoncanın ilk
biçimi erken yapılmalıdır. Buna “temizleme biçimi” denir.
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Resim 2.10: Yabancı ot ilaçlaması

Küsküt bitkisi yoncanın en önemli asalağıdır. Küçük sahaları kaplamış ve tohum
bağlamamışsa bu bitkiler sökülüp tarlanın dışında yakılmalıdır. Küçük sahaları kaplayan ve
az miktarda bulunan küsküt tohum bağlamış ise bu yoncalık, birkaç yıl devamlı, küsküt
görülünce erkenden biçilmelidir.
Geniş alanlarda yağmurlama sulama başarı ile uygulanır. Salma sulamada suyun
dengeli dağılımı için tarlanın düzgün olması gereklidir. Ayrıca fide döneminde mümkünse
yağmurlama sulama yapılmalı, salma sulama yapılacak ise dikkatli ve kontrollü yapılmalıdır.
Genel olarak bitkiye biçimden bir hafta önce ve sonra olmak üzere her biçim için iki
kez su verilmelidir. Temmuz-ağustos aylarında haftada bir sulama yapılmalıdır. Su ihtiyacı
eksikliği olan bitkilerde yapraklar koyu-mavimsi renk alır, yapraklar hafifçe pörsür ve
alttakiler sararmaya başlar.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin ekimini yapabilmek için aşağıda verilen işlem
basamaklarını uygulayınız.

İşlem Basamakları

 Çok yıllık baklagil yem
bitkilerinin tohum yatağını
hazırlayınız.

 Tohum ekimi yapınız.

 Ekim sonrası bakım işlemlerini
yapınız.

Öneriler





















Arazi seçimini yapınız.
Araziyi tesviye ediniz.
Toprak analizi yaptırınız.
Toprak yapısını uygun hâle getiriniz.
Toprağı derin sürünüz.
Tohum ekim zamanını tespit ediniz.
Tohumluk miktarını tespit ediniz.
Tırmıkla toprak yüzeyini düzeltiniz.
Toprağa merdane çekiniz.
Ekim makinesini traktöre bağlayınız.
Ekim normu ayarını yapınız.
Sıra arası mesafesini ayarlayınız.
Ekim derinliğini ayarlayınız.
Tekniğine uygun olarak ekim yapınız
Toprağın tavlı olmasına özen gösteriniz.
Sulama yapınız.
Kaymak tabakasını kırınız.
Gübreleme yapınız.
Yabancı ot mücadelesi yapınız.
Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Yonca yetiştiriciliğinde, ……………… ve ………………… hazırlama oldukça
önemlidir.

2.

Korunganın ekildiği yıl rekabet gücünün çok düşük olması nedeni ile tohum yatağının
mutlaka ………………………temizlenmesi gereklidir.

3.

Ekim öncesi gazal boynuzu bitkisine ……………………yapılmalıdır.

4.

Yonca ekiminde öncelikle …………….belirlenmelidir.

5.

Yonca

ekimi

mibzerle

yapılacaksa……………,

serpme

ekim

yapılacaksa

……………tohum kullanılmalıdır.
6.

Çayır üçgülünde ekim derinliği ………….olmalıdır.

7.

Kullanılacak tohumlar sertifikalı olmalı, küsküt içermemeli safiyeti % ………….’in,
çimlenme gücü ise % ………….’in üzerinde olmalıdır.

8.

Ekimden sonraki ilk işlem, …………..tabakasının kırılmasıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST


Tohum Ekimi

Araç gereçler
o
Tohum
o
Ölçüm araçları
o
Tohum ekim makinesi
o
Gübre
o
İlgili resimler
o
Kayıt defteri

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evet

Hayır

Tohum temin ettiniz mi?
Ekilecek tohum miktarını ayarladınız mı?
Makinenin norm ayarını yaptınız mı?
Ekim mesafesini ayarladınız mı?
Ekim derinliğini ayarladınız mı?
Ekim hızını hazırladınız mı?
Güvenlik tedbirlerini aldınız mı?
Ekim kontrolü yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin bakımını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çok yıllık baklagil yem bitkilerindeki

toprak işlemede kullanılan alet ve

makineleri inceleyiniz.


Çevrenizdeki çok yıllık baklagil yem bitkileri yetiştirilen işletmelerde bakım
işlemlerinin nasıl ve ne zaman yapıldığını araştırınız.



Sulama yöntemlerini ve sulama zamanlarını araştırınız.



Bölgenizde yetiştirilen çok yıllık baklagil yem bitkilerinde en yaygın olan
hastalıkları ve yapılan zirai mücadele yöntemlerini araştırınız.

3. ÇOK YILLIK BAKLAGİL YEM BİTKİLERİNDE
BAKIM
Çok yıllık baklagil yem bitkileri yetiştiriciliğinde yapılan başlıca bakım işlemleri
sulama, gübreleme, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele olarak sıralanabilir.

3.1. Çok Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinde Sulama
Çok yıllık baklagil yem bitkileri bitkiye ve sulama imkânlarına bağlı olarak sulama
yöntemlerinden biri seçilmelidir.

3.1.1.Yoncada Sulama
Yonca su ihtiyacı fazla olan bir bitkidir. Yoncada verim sulama ile doğru orantılıdır.
Yonca gelişme mevsimi uzun olan ve bir mevsimde birden fazla biçilen bir bitkidir. Her
biçimde fazla miktarda yeşil aksam meydana getirir ve hızlı büyür. Bu nedenle 1 kg kuru
madde üretebilmek için yaklaşık 800 litre su tüketir. İşte bu nedenlerden dolayı yonca
bitkisinin yetişme süresince yağışı yetersiz olan yerlerde mutlaka sulanması gereklidir.
Yoncanın su ihtiyacı bitkinin yaşına, gelişme dönemine, yağış ve toprak durumuna
bağlı olarak değişir. Yoncanın su ihtiyacı pratik olarak yaprakların koyu mavi-yeşilimsi renk
alması veya hafifçe solmaya başlamasıyla da anlaşılabilir.
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Genel olarak yonca biçimden bir hafta önce ve biçimden bir hafta sonra olmak üzere
her biçimde iki defa sulanmalıdır. Her sulamada etkin kök bölgesi olan 0-120 cm derinlikteki
toprak tarla kapasitesine getirilecek şekilde sulanmalıdır.

Resim 3.1: Yağmurlama sulama

3.1.2. Üçgülde Sulama
Üçgüller sulama imkânı olan arazilere ekilmelidir. Çayır üçgülünde çıkış sonrası
yeterli miktarda yağış olmaması durumunda imkân varsa yağmurlama sulama, imkân yoksa
salma sulama yapılmalıdır. Salma sulamada bitkilerin yatmamasına dikkat edilmelidir. Çayır
üçgülü biçimden 4-5 gün önce bir defa sulanmalı, biçimden iki hafta sonra başlamak
suretiyle 10’ar gün arayla her biçimde en az 2 sulama yapılmalıdır. Ak üçgülün sulaması da
çayır üçgülünde olduğu gibidir. Ak üçgülde biçimden 4-5 gün önce bir defa sulanmalı,
biçimden iki hafta sonra başlamak suretiyle 10’ar gün arayla her biçimde en az 2 sulama
yapılmalıdır.

Resim 3.2: Üçgül tarlası

3.1.3. Korungada Sulama
Korunga, su ihtiyacı fazla olmayan bir bitkidir. Ülkemizin pek çok bölgesinde
sulanmadan yetiştirilebilir. Sulama imkânı bulunan yerlerde verimde yaklaşık %50-100
oranında artış görülmektedir. Korunga bitkisi ekim sonrası 5 gün içerisinde çimlenmeye
başlar. Çimlenme, çıkış ve fide döneminde toprağın üst tabakasının nem oranının korunması
gereklidir. Bu sebeple ekim sonrası 15-20 günlük süre içerisinde sık aralıklarla fakat az
miktarda sulama yapılması gereklidir. Daha sonraki gelişim aşamalarında ise sulama sayısı,
toprak yapısı, yağış durumu ve buharlaşma oranına bağlı olarak yapılmalıdır.
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3.1.4.Gazal Boynuzunda Sulama
Gazal boynuzu gelişme süresi boyunca yılda en az 3–4 defa sulanmalıdır. Biçimden
4-5 gün önce bir kere, biçimden iki hafta sonra başlayarak onar gün arayla her biçimde en az
iki defa sulama yapılmalıdır.

3.2. Çok Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinde Gübreleme
3.2.1.Yoncada Gübreleme
Yonca gübrelemesi ekim zamanı ve ekimden sonrası olmak üzere iki dönemde yapılır.
Yonca bir baklagil yem bitkisi olduğundan genellikle tesis yılı haricinde azotlu gübre
uygulanmasına gerek yoktur. Fakat ekim sonrası da 3-4 kg saf azot uygulaması verim
artışına neden olur. Ekim öncesi toprak işlemesi sırasında 12-16 kg/da saf fosfor uygulaması
yapılmalıdır. Ekim sırasında ise 4 kg/da saf azot ve 12-20 kg/da saf potasyum verilmesi
uygundur. Ekim sonrası yonca en fazla fosfora ihtiyaç duymaktadır. Fosforlu gübreler
yoncada kalitenin artmasına neden olmaktadır. Genel olarak her yıl sonbaharda 6-8 kg/da saf
fosfor uygulaması yapılmalıdır. Kireç bakımından fakir arazilerde dekara 50-60 kg jips
maddesi verilmelidir. Kimyasal gübrelerin yanında iyi yanmış ve küsküt tohumu içermeyen
çiftlik gübresi 3-5 ton/da miktarında toprağa uygulanmalıdır. Yonca ekimi karışık olarak
yapılmışsa, karışımdaki buğdaygil yem bitkilerinin oranı dikkate alınarak azotlu gübre
uygulaması yapılmalıdır.

Resim 3.3: Gübreleme

3.2.2. Üçgülde Gübreleme
Çayır üçgülü gübrelemesinde, ilk tesis gübresi dekara 3-4 kg saf azot verilmelidir. Bu
miktar 15-20 kg/da amonyum sülfat gübresi ile karşılanabilir. İlk tesis gübrelemesinde
toprağa çiftlik gübresi verilmişse azotlu gübrelemeye gerek yoktur. Tesis gübresi olarak
dekara 8-10 kg fosforlu gübre (20-25 kg/da triple süper fosfat) verilmelidir. Daha sonraki
yıllarda azotlu gübre uygulamasına gerek yoktur. Fosforlu gübre olarak dekara 12-15 kg saf
fosfor (30-40 kg/da triple süper fosfat) verilmelidir. Ak üçgül gübrelemesinde, ilk tesis
gübresi dekara 3-4 kg saf azot (15-20 kg/da amonyum sülfat) verilmelidir. Tesis gübresi
olarak dekara 6-8 kg fosforlu gübre (15-20 kg/da triple süper fosfat) verilmelidir. Daha
sonraki yıllarda fosforlu gübre olarak dekara 12 kg saf fosfor (30 kg/da triple süper fosfat)
verilmelidir.
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3.2.3. Korungada Gübreleme
Korunga yetiştiriciliği yapılacak tarlaya toprak hazırlığı öncesi iyi yanmış çiftlik
gübresi verilmelidir. Genel olarak ekimle beraber bitkiye 12 kg/da Diamonyum fosfat (DAP)
gübresi verilmelidir. Azotlu gübrenin ikinci yıldan sonra verilmesine gerek yoktur. Fakat
topraktaki duruma göre her yıl sonbaharda ortalama 10-15 kg/da fosforlu gübre uygulaması
yapılmalıdır.

3.2.4. Gazal Boynuzunda Gübreleme
Ağır yapılı topraklarda dekara en az 2 ton iyi yanmış çiftlik gübresi uygulanmalıdır.
Çiftlik gübresi uygulanmış bir tarlaya azotlu gübre uygulanmasına gerek yoktur. Aksi
durumda ilk tesis gübresi olarak 3-4 kg saf azot (15-20 kg/da amonyum sülfat gübresi)
verilmelidir. Yine tesis gübrelemesinde 6-8 kg saf fosfor (15-20 kg/da triple süper fosfat)
verilmelidir. Daha sonraki yıllarda dekara 15-20 kg saf fosfor (37,5-50 kg/da triple süper
fosfat) gübresi uygulanmalıdır. Azotlu gübre uygulamasına bitki köklerindeki nodül oluşumu
dikkate alınarak karar verilmelidir.

3.3.Çok Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinde Hastalık Zararlı ve
Yabancı Otlarla Mücadele
3.3.1. Hastalık ve Zararlılarla Mücadele
Bitki koruma ya da zirai mücadelede; kültürel, mekanik, fiziksel, kanunsal, biyolojik,
entegre, biyoteknik, genetik ve kimyasal önlemler uygulanmaktadır. Yukarıda sayılan bütün
mücadelez yöntemleri arasında, hızlı ve pratik uygulama kolaylığı, gözle görülebilir sonucu
nedeniyle en çok tercih edilen yöntem kimyasal mücadeledir. Yabancı otlara karşı “herbisit”,
bakteriyal hastalıklara karşı “bakterisit”, fungal veya mantari hastalıklara karşı “fungusit”,
nematotlara karşı “nematosit”, kırmızı örümceklere karşı “akarisit” ve böceklere karşı
“insektisit” olarak adlandırılan pesitisitler kullanılır.
Çok yıllık baklagil yem bitkilerinde yaygın görülen başlıca hastalıklar mildiyö, kök
çürüklüğü, yaprak uyuzu ve mozaik virüsü hastalıklarıdır.
Yoncanın en önemli hastalık etmeni virüstür. Virüsten sakınmak için en etkili önlem;
sertifikalı tohum, daha önceden virüsle bulaşık olmayan toprak ve temiz sulama suyu
kullanmaktır. Üçgüllerde ise üç gül kanseri görülür.
Korunga bitkisinin hastalıkları üzerinde fazla çalışma yapılmamıştır. Yetiştiricilikte
bazı bölgelerde kök çürüklüğüne ve solgunluğa neden olan bazı hastalıklar tespit edilmiştir.
Gazal boynuzu bitkisinde kök ve yaprak hastalıkları önemli oranda ekonomik
zararlara neden olabilir. Bitkinin kök bölgesinde kök çürüklüğüne neden olan hastalık
etmenleri fusarium türleri, verticillum türleri, Macrophomina phaseoli ve Mycoleptodiscus
terrestris isimli funguslardır.Yoncanın en önemli iki zararlısı yaprak biti ve yonca hortumlu
böceğidir.
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Korunga bitkisinin, korunga kök boğaz kurdu ve korunga çiçek tomurcuğu zararlısı
olmak üzere iki önemli zararlısı bulunmaktadır.
Üçgüllerde baklagil tohum böceği (Bruchus trifolii ve Bruchus altierii alt türlerinin)
ve lygus böcekleri zararı görülür.
Gazal boynuzu bitkisinde zarar meydana getiren başlıca böcekler, köpüklü
ağustosböceği, yonca tohum kapsidi, yaprak piresi ve baklagil arıcığı isimli böceklerdir.

Resim 3.4: Yonca hortumlu böceği ergini

Resim 3.5: Yonca hortumlu böceği larvası

Resim 3.6: Yonca hortumlu böceğine karşı ilaçlama

3.3.2. Yabancı Otlarla Mücadele
Yabancı otlar; kültür bitkilerinin verim ve kalitesini düşüren, kültürel işlemleri
zamanında ve istenilen etkinlikte yapılmasını engelleyen, zehirli tohumlarını ürüne
karıştırarak insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkileyen, hastalık ve zararlılara konukçuluk
yapan bitkilerdir. Bu nedenle tarım yapılan alanların tamamına yakınında yabancı ot
mücadelesi yapılmaktadır. Yabancı otların neden olduğu zararlardan en önemlisi, kültür
bitkisi ile su, ışık, mineral besin maddeleri ve yer bakımından rekabetleridir. Özellikle kültür
bitkisi henüz yeterli büyümeyi gerçekleştirmeden, yabancı otlar kısa zamanda gelişmekte ve
mücadele edilmediklerinde hızla tarlaya yayılarak verimi önemli oranlarda azaltmaktadır.
Bazı yabancı otlar, bazı ürünlere özleşmişlerdir ((yonca tarlalarında küsküt (Cuscuta
spp.) ve çim alanlarında ayrıkotu (Cynodon dactylon) gibi)). Bu birliktelik; yabancı ot ve
ürün fenolojisinde benzerlik, botanik akrabalık, yetiştirme tekniklerine adaptasyon, benzer
büyüme özelliği ve en önemlisi uygulanan yabancı ot mücadele yöntemlerine dayanıklılık ya
da uyum sağlama gibi nedenlerdir. Bu birliktelik ekim nöbeti, ekim zamanı ve mücadele
yönteminin değiştirilmesi ile ortadan kaldırılabilir.

40

Yabancı ot mücadelesindeki başlıca amaç, yabancı otların oluşturdukları olumsuz
etkileri ekonomik zarar seviyesinin altında tutmaktır. En başta kültürel, mekanik, fiziksel ve
biyolojik yöntemlerle, zorunlu durumlarda ise kimyasal yöntemle yabancı otlar kontrol altına
alınmalıdır.
En önemli kültürel, mekanik ve fiziksel mücadele yöntemleri; toprak işlemeyi
zamanında ve tekniğine uygun olarak yapmak, ekim nöbeti uygulamak, solarizasyon ve
malçlama yapmak, tarla kenarındaki yabancı otları temizlemek, yabancı otları tohum
dökmeden önce biçmek veya söküp atmak, yabancı otların toprak altı rizom, stolon ve kök
parçalarını toplayıp imha etmektir. Tarlada çıkıştan sonra sıra aralarının kazayağı veya
rotavatör gibi aletlerle sürülmesi, sıra üzerindeki yabancı otların ise çapayla alınması, yoğun
yabancı ot saldırısı altında olan tarlaları nadasa bırakmak, örtücü bitkilere yer vermek,
karışık ekim yapmak, anız yakmak veya alevle yakmak gibi yöntemler de yabancı otlarla
mücadelede uygulanan yöntemlerdir.
Yabancı ot mücadelesinde bulaşmayı önlemek için uygulanabilecek yöntemler
aşağıda maddeler hâlinde özetlenmiştir:







Tarlaya atılacak çiftlik gübreleri mutlaka iyi yanmış olmalı, hayvanların
sindirim sisteminden canlı olarak gübreye karışan yabancı ot tohumlarından ari
olmalıdır.
Tarım alet ve makineleri (özellikle hasat harman makineleri) kullanımdan önce
iyice temizlenmelidir.
Sulama suyu yabancı ot tohumu içermemeli, mümkünse sulama kanallarına
filtre sistemi takılmalı, kanal çevresindeki yabancı otlar tohum bağlamadan yok
edilmelidir.
Tohumluk, yabancı ot tohumlarıyla bulaşık olmamalı, selektörden geçirilerek
yabancı ot tohumlarından temizlenmelidir.
Sadece tarla içindeki değil, tarla kenarındaki yabancı otlarla da mücadele
yapılmalı; bu yabancı otlar tohum bağlamadan önce biçerek, sökerek veya
yolarak yok edilmelidir.
Ayrıca rüzgârla yabancı ot tohumlarının taşınmasını önlemek için tarla
kenarlarına rüzgâr kıranlar yapılmalıdır.

Kültür bitkileri ekim alanlarında ve özellikle yoncada en önemli problemlerden
biride parazit bitkilerdir. Bu parazit bitkilerin başında ise küsküt gelir.
Küsküt, bazı yerlerde şeytansaçı, verem otu, kızıl ot gibi adlarla tanınır. Cuscu-ceae
familyasının tek üyesi cuscuta cinsidir. Dünyada 200 civarında türü yayılış gösterir.
Klorofilsiz, sarınıcı tam parazit bitkilerdir. İpliksi gövdeleri ile konukçularına sarılarak
emeçleriyle onlardan su ve besin maddeleri alırlar.
Bir küsküt bitkisi genellikle 3.000-25.000 adet tohum verir. Tohumlarının bir kısmı
olgunlaşıp toprağa düşer ve hemen çimlenir. Birçoğu da toprak üstüne yakın kısımda kalıp
5-15 yıl durgun bir hâlde çimlenme gücünü kaybetmeden durur; ortamını bulunca hemen
çimlenir. Bitki üzerinde tutunup gelişmiş küskütün iplik dallarında çok sık top şeklinde çiçek
açar. Her tip top çiçek yüzlerce tohum taşır.
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Küskütler parazit bitkilerdir. Tohumla çoğaldığı gibi, saç gibi sarınıcı dallarının
parçaları ile de çoğalırlar. Toprağa düşen tohumlar ilkbaharda hava koşullarına göre
çimlenir, uygun bulduğu yoncayı yakalar, uzanır, topraktan ilişkisini keser ve gelişmesine
devam eder. Yoncada daldan dala uzanır, bitkinin içinde besin maddelerini emeçleri ile
alarak bitkinin zayıflamasına, kurumasına, bodurlaşmasına neden olur. Ayrıca bitki tohum
bağlayamaz. Yoğun yerde tüm ürünü yok edebilir, yoncanın yeşil hayvan yemi verimini ve
tohum alınacak yoncalarda tohum verimini düşürür, yoncalığı tamamen kaplamış yoncalıkta,
%80-90 küsküt tohumu elde edilir.


Küskütle mücadele


Kültürel önlemler
şey den önce temiz yoncalıkların ve yeni yonca tesislerinin küskütle bulaşmasını
önleyici önlemlerin üreticiye iyi bir şekilde öğretilmesi gerekir.
Her


Kimyasal mücadele
Yoncada küskütle mücadelede başarı, ancak kültürel önlemlerin tam alınması
mekaniksel mücadele yöntemi ve kimyasal mücadelenin birbirini tamamlayıcı olarak
kullanılmasıyla mümkündür. Yoncalarda kümeler hâlinde görülen küskütler, ocaklar hâlinde
yonca ile birlikte derinden biçilir, daha sonra ilaçlama yapılır.

Yoncada küsküte karşı herbisit uygulaması ile beraber, küskütün yayılmasına engel
olacak önlemlerin alınması, kültürel metotların uygulanması da gerekir.

Resim 3.7: Yoncada küsküt zararı

Resim 3.8: Küsküt zararı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin bakımını yapabilmek için aşağıda verilen işlem
basamaklarını uygulayınız.

İşlem Basamakları









Öneriler

 Uygun toprak işleme aleti kullanınız.
 Yabancı otlara karşı toprağı işleyiniz.
Çok yıllık baklagil yem bitkilerinde  İlkbaharda toprağı 8-10 cm derinliğinde
toprak işlemesi yapınız.
işleyiniz.
 Kurak ve tavsız zamanda toprak işleme
yapmayınız.
 Toprak analizine göre atılması gereken gübre
 çeşit ve miktarını tespit ediniz.
Çok yıllık baklagil yem bitkilerinde  Kullanılacak gübreyi temin ediniz.
gübreleme yapınız.
 Gübreleme yöntemini belirleyiniz.
 Gübreleme zamanını belirleyiniz.
 Tekniğine uygun olarak gübreleme yapınız.
 Sulama sistemine karar veriniz.
 Bitki gelişim durumuna göre sulama sayısını
Çok yıllık baklagil yem bitkilerinde
ayarlayınız.
sulama sistemini kurunuz.
 Bitkileri fazla su içinde bırakmayınız.
 Sulamayı sabah ve akşam serinliğinde yapınız.
 İş güvenliği kurallarına uyunuz.
 Hastalık ve zararlıları tespit ediniz.
Çok yıllık baklagil yem bitkilerinde
 Uygun mücadele metodunu uygulayınız.
bitki sağlığı uygulamalarını
 İlaçları dozunda ve zamanında kullanınız.
yapınız.
 Kültürel mücadeleye özen gösteriniz.
 Yabancı otlarla mücadele ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Yoncada verim …………ile doğru orantılıdır.

2.

Çayır üçgülü biçimden …………..önce bir defa sulanmalıdır.

3.

Korunga bitkisinde ekim sonrası ……… gün içerisinde çimlenmeye başlar.

4.

Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin sulanmasında …………..sulama veya
…………sulama yöntemleri uygulanır.

5.

Yonca bir baklagil yem bitkisi olduğundan genellikle tesis yılı haricinde
………………gübre uygulanmasına gerek yoktur.

6.

Yoncanın en önemli zararlısı yonca ……………..isimli bir böcektir.

7.

Yonca

alanlarında

en

fazla

zarar

meydana

getiren

yabancı

ot

……

……………...bitkisidir.
8.

Salma sulama yönteminde bitkiler uzun süre ……………bırakılmamalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin pazar isteklerine göre hasat ve hasat sonrası
işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde yetiştiricilik yapan çiftçileri ziyaret ederek ürünleri ne zaman ve
hangi yöntemlerle hasat ettikleri hakkında bilgi alınız.



Bölgenizde yetiştirilen

çok yıllık baklagil yem bitkilerinin hasat sonrası

işlemlerini gözlemleyiniz.


Çevrenizde varsa hasat alet ve makinelerini inceleyiniz; yoksa farklı
kaynaklardan araştırınız ve bunların çalışma ilkelerini öğreniniz.

4. ÇOK YILLIK BAKLAGİL YEM BİTKİLERİNDE
HASAT VE HASAT SONRASI İŞLEMLER
4.1. Çok Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinin Hasat Zamanı


Yoncanın hasat zamanı

Yoncadan uzun yıllar yüksek ve kaliteli ot verimi alabilmek için yoncanın uygun bir
dönemde biçilmesi gerekir. Yonca bitkisinde hasat (biçim) genel olarak bitkilerde 1/10
oranında çiçeklenme görüldüğünde yapılmalıdır. Biçim, çiçeklenmenin 1/3 olduğu döneme
kadar yapılabilir. Fakat biçimin geciktirilmesi kartlaşmaya ve ot kalitesinin düşmesine neden
olur. Yoncada 1/10 çiçeklenme döneminde yapılacak biçim bitkide yaprak oranının en
yüksek olduğu zamandır. Bu dönemde sap ve yaprakların besleme değeri oldukça yüksektir.
Tohum üretimi yapılacak yoncalıkta genellikle ilk iki biçim ot üretimi için yapılmalı,
daha sonra tohuma bırakılmalıdır. Tohumluk için üretimde yüzey sulama tercih edilmelidir.
Başlangıçta yeşil olan meyveler gittikçe koyulaşır ve kahverengiye döner. Tohum üretimi
için yeşil olan meyvelerin koyulaşıp kahverengiye döndüğü, meyvelerin büyük bir kısmının
esmerleştiği (%65-75) zaman hasat yapılmalıdır.


Üçgülün hasat zamanı

Üçgül hasadı hem tohum amaçlı hem de ot amaçlı yapılmaktadır.
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Üçgül hasadı tohum için yapılıyorsa, kömeçteki çiçeklerin çoğunluğunun
kahverengiye dönmesi beklenir. Bu dönemde çiçekler elle ovulmak suretiyle tohumlar açığa
çıkar. Elde edilen tohumlar sert yapıda ve mor renktedir. Üçgüllerde tohum verimi üçgülün
türü ve üretimde tozlanma amacıyla arı kullanılmasına bağlı olarak sulu ve susuz şartlar göz
önünde tutulduğunda 10–100 kg/da arasında değişmektedir.
Üçgülde yeşil ot amacıyla yapılacak hasat, -türlere göre değişmekle beraber- %30–65
arasında çiçeklenme olduğunda yapılmalıdır. Bu dönemde yapılacak biçimde elde edilecek
otta yüksek oranda protein bulunmaktadır. Bu dönemde yapılan biçim hem daha sonraki
gelişmeye zarar vermemekte hem de en fazla ürün alınmasını sağlamaktadır. Ancak gelişme
ilerledikçe bir taraftan protein oranı düşmekte, bir taraftan da yaprak dökülmesi ve
olgunlaşma artmaktadır. Üçgüllerin biçilen kısımlarının büyük bir kısmını yapraklar ve çiçek
oluşturur. Odunlaşmış kaba gövde yapısı olmadığı için otunun besleme değeri çok yüksektir.
Bu nedenlerden dolayı yeşil ot olarak biçilmesi tercih edilmektedir.


Korunganın hasat zamanı

Korunga bitkisi hem tohum hem de ot elde etmek amacıyla yetiştirilmektedir. Bu
sebeple hasat zamanları farklı dönemlerde yapılabilir. Tohum elde etmek amacıyla korunga
yetiştiriciliğinde hasat baklalar kahverengi bir renk aldığında ve ilk tohumlar dökülmeye
başladığı zaman yapılmalıdır. Hasadın geciktirilmesi durumunda olgunlaşan baklalar
dökülür, başaklar kırılır, tohum kaybı artar ve verimde düşüşler görülür.
Kuru ot elde etmek amacıyla korunga hasadı çiçeklenme başlangıcında yapılmalıdır.
Bu dönemde korunga bitkisi yaklaşık %10 oranında çiçek açmıştır. Hasat geciktirilecek
olursa korunga sapları sertleşir, selüloz oranı artar ve ham protein oranı düşer.


Gazal boynuzunun hasat zamanı

Gazal boynuzu bitkisi ot elde etmek amacıyla yapılıyorsa biçim, bitkide çiçeklenme
başladıktan sonra yapılmalıdır.

4.2. Çok Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinin Hasadında Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar
Yonca biçiminde dikkat edilecek önemli hususlardan birisi biçim yüksekliğinin yerden
yaklaşık 5-10 cm arasında olmasıdır. Bu mesafeden daha aşağı veya daha yukarıdan biçim
bitkiye zarar verir. Fakat kıştan önce yapılan son biçimde, bitkinin kışı daha güvenle
geçirmesine ve ilkbaharda rahat bir gelişme göstermesine imkân sağlamak amacıyla biçim
yüksekliğinin 15 cm kadar olması gerekir.
Yonca öğle sıcaklığında değil sabah veya öğleden sonra serinde biçilmelidir. Biçme
sırasında özen gösterilecek bir diğer konu da özellikle nemli havalarda, yoncalığın fazla
çiğnenmemesidir. Aksi hâlde yoncalığın toprağı sıkışmakta ve verim düşmektedir.
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Yoncanın her biçiminden, dekara ortalama olarak 1.000 kg yeşil ot alınabilir. Bu yeşil
otun kuru ot olarak karşılığı ise 250-350 kg/da’dır.
Biçilen ot tarlada zaman zaman ters düz edilerek kurutulur. Kuru ot verimi bölgelere
göre değişmektedir. Orta Anadolu Bölgesinde 4-5 biçim alınmaktadır. Her biçimden
ortalama dekara 800-1.000 kg yeşil ot veya 300-350 kg kuru ot verimi alınabilir.
Tohum üretimi yapılacak yoncalıkta genellikle ilk iki biçim ot üretimi için yapılmalı,
daha sonra tohuma bırakılmalıdır. Üretilen tohumluklar iyice kurutulduktan sonra
depolanmalıdır. Tohum verimi, sulu şartlarda 30-100 kg/da, kıraçta ise 10-30 kg/da'dır.

Resim 4.1: Çayır biçme makinesi

Üçgül biçimi çayır biçme makineleri ile yapılmaktadır. Çayır üçgülünde biçim
yüksekliği ilk iki biçim için 7,5-10 cm, son biçimde ise 15 cm olmalıdır. Ak üçgülde ise ilk
iki biçimde 3-5 cm, son biçimde ise 10 cm olmalıdır. Biçim sonrası elde edilen otun bir
kısmı yeşil yem olarak değerlendirilirken bir kısmı da kurutularak hayvanlara verilmektedir.
Korunga biçimi çayır biçme makineleri ile yapılmalıdır. Biçim yüksekliği 3-4 cm
olmalıdır. Bir tarladan iklim ve toprak koşullarına bağlı olarak yılda 1-3 biçim alınabilir.
Korunga bitkisinden alınacak toplam ot veriminin yaklaşık %70-80’i birinci biçimden alınır.
Bir korunga tarlasından dekara yaklaşık 200–600 kg kuru ot alınmaktadır.

Resim 4.2: Korunga biçimi
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Biçilen korunga otları olduğu yerde bir gün soldurulur. Daha sonra soldurulan bu otlar
akrobat tırmık kullanılarak namlu yapılır ve balyalamaya hazır hâle getirilir. Tırmıklama
işlemi, yaprak ve çiçek dökülmesine engel olmak için sabah serin vakitlerde yapılmalıdır.
Korunga bitkisi sehpalar üzerinde kurutulmalıdır. Korunga biçildikten sonra bir gün
kurutmaya bırakılır. Çünkü fazla kurutulduğu zaman ürün kaybı artar ve yapraklar dökülür.
Otlar az kurutulacak olursa kızışma, küflenme ve çürüme meydana gelir. Biçilmiş korunga
otları %18 nem oranında muhafaza edilebilir. Eğer güneşte kurutulup yığın hâlinde
depolanırsa besin maddelerinin %30-40’ını kaybeder. Kurutma süresi kısaltıldığında bu
kayıplar belli bir ölçüde azaltılabilir.
Çayır biçme makineleri ile biçilen gazal boynuzu otlar tarlada bir dün soldurulduktan
sonra, akrobat tırmıklar yardımı ile çevrilip namlu hâline getirilmelidir. Tarlada kurutulan
otlar daha sonra balya makineleri ile balya hâline getirilerek muhafaza edilecekleri depolara
taşınmalı ve düzenli bir şeklide istif edilmelidir.
Gazal boynuzu bitkisinden dekara alınacak kuru ot miktarı ekimde kullanılan çeşit,
çevre koşulları ve uygulanan bakım işlemlerine bağlı olarak 400-1.000 kg arasında
değişmektedir. Kuru ot amacı dışında biçilen otlar silaj yapımında da kullanılabilmektedir.
Uygun şartlar altında gazal boynuzu yılda 2-3 defa biçilebilmektedir.

Resim 4.3: Biçim

Resim 4.4: Namlu yapımı

4.3. Çok Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinin Depolanması


Yonca


Yoncanın kurutulması

Biçim sonrası yoncada kurutma işlemi yapılmalıdır. Kurutmanın amacı biçim sonrası
yoncanın hayvanlarda şişkinlik yapmasını engellemektir. Kurutma, ot kalitesi açısından çok
önemlidir. Kurutma dikkatli yapılmazsa ürün kaybına ve ot kalitesinin düşmesine neden olur.
Kaliteli yonca otu, yoncanın bol yapraklı olmasına bağlıdır. Az yapraklı yoncanın ot değeri
çok düşer. Kurutulmuş yonca otunda yaklaşık %17-18 oranında protein bulunur. Bu değer
hayvan beslemesinde çok önemlidir. Yonca kurutma işlemi haricinde silajlık olarak da
değerlendirilebilir. Ayrıca olumsuz iklim şartlarının olması durumunda hayvanlara yeşil yem
olarak yedirilebilme imkânı vardır. Yoncada yerde kurutma, sehpada kurutma veya suni
kurutma olmak üzere üç türlü kurutma işlemi uygulanır.
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o

Yerde kurutma yöntemi

Bu kurutma yönteminde biçilen yoncalar tarlada soldurulur ve kurutulur. Biçilen
yoncalar güneş altında 1-2 gün soldurulmalıdır. Kurutma işlemi sırasında namlu hâline
getirilmiş yoncaların çevrilmesi gerekir. Çevirme işleminde akrobat tırmık adı verilen aletler
kullanılır. Bu aletle otlar hem çevrilir hem de daha büyük namlu yapılır.

Resim 4.5: Tarlada kurutma

Resim 4.6: Ot toplama tırmığı

o

Resim 4.7: Tırmıkla çevirme ve namlu yapılması

Sehpalarda kurutma yöntemi

Bu yöntem çok yağış alan bölgelerde uygulanır. Biçilmiş yoncalar üçayaklı sehpalar
üzerine taşınarak serilir ve kurutulur.
o

Suni kurutma yöntemi

Bu yöntemde biçilen yoncalar kurutma tesislerinde kurutulur. En kaliteli kurutma
yöntemidir. Fakat ilk tesis masrafları ve işletme giderleri yüksek bir yöntemdir. Bu nedenle
suni kurutma genellikle yonca unu üretimi yapılan tesislerde kullanmaktadır.


Yoncada balyalama

Kurutma işleminden sonra yonca balyalama makineleri ile balya hâline getirilmelidir.
Balyalama ile yoncanın nakliyesi ve muhafazası daha kolay olmaktadır. Balya yapılmadan
önce yoncanın uygun bir kuruma aşamasına gelmesi gerekir. Bu amaçla balya yapılmaya
uygun kuruma seviyesine geldiği kontrol edilir. Uygun kuruluktaki biçilmiş yonca
balyalanır. Balya makinesinin özelliğine göre dikdörtgen prizma veya rulo şeklinde balyalar
yapılmaktadır.

49

Resim 4.8: Balya makinesi ile balya yapımı

Balyalanan yoncalar traktörler veya diğer nakliye araçları ile depolanacakları yerlere
taşınırlar.

Resim 4.9: Balyaların römorka yüklenmesi

Resim 4.10: Balyaların depoya alınması



Yoncanın depolanması

Depolama için en uygun alanlar kapalı depolardır. Bu depoların havalandırması uygun
olmalı ve yağış almamalıdır. Ülkemizde genellikle üzeri kapalı, yan kısımları açık depolar
kullanılmaktadır.
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Resim 4.11: Kapalı depo

Eğer böyle bir imkân yoksa yonca balyaları açık ortamlarda da depolanabilir. Açıkta
depolanan yoncaların üzeri branda, naylon gibi bir örtüyle kapatılmalıdır.
Yonca balyaları üst üste düzgün bir şekilde istiflenerek depolanmalıdır. Böylece
depoya daha fazla yonca balyası konulur ve balyaların alımı sırasında ot zayiatı en az
seviyeye indirilir.

Resim 4.12: Düzenli şekilde istifleme

Depolanacak balyalar nemli olmamalıdır. Eğer ıslak ise kızışma ve çürümeler
görülebilir. Islak olan ve kızışma görülen balyalar kurutularak depolanmalıdır. Depolanmış
ürünler ise depoda kontrol edilmelidir. Bu işlem için depodaki balyalara demir çubuklar
sokulur ve 15 dakika beklenir. Buradan çıkarılan demirde ısınma var ise depodaki yonca
balyaları dışarı çıkartılarak dağıtılır ve kuruması sağlanır.

Resim 4.13: Balyalarda demir çubukla kızışma kontrolü

Özellikle sıcak yaz günlerinde depolarda yangına karşı gerekli emniyet tedbirleri
alınmalıdır. Depolanmış otların yağışlardan zarar görerek bozulmaması için üzeri mutlaka
kapatılmalıdır.
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Üçgül

Hasat edilen üçgüller 1-2 gün tarlada kurumaya bırakılır. Kurutma iyi yapılmazsa
çürümeler meydana gelir. Bu amaçla kurutma esnasında akrobat tırmıklarla ot birkaç defa
çevrilmelidir. Bu çevirme işlemi üçgül yaprakların kırılıp dökülmesini önlemek amacıyla
sabah erken saatlerde yapılmalıdır. Biçilen üçgüller %20-25 oranında soldurulmalıdır.
Soldurulan üçgül otu balya hâline getirilir. Sulu şartlarda yetiştirilen çayır üçgülünden yılda
1.200-1.600 kg/da, ak üçgülden 500-600 kg/da kuru ot elde edilir.
Balya hâline getirilen otlar depolarda muhafaza edilmelidir. Depolama şartları yonca
ile aynıdır. Balyalar depolanırken dış faktörlerden mümkün olduğunca korunmalıdır. Açıkta
depolanan otların güneş, yağmur ve rüzgârdan zarar görmesini önlemek amacıyla üzeri
kapatılmalıdır. Aksi takdirde çürüme ve besin kaybı meydana gelir.

Resim 4.14: Balyaların açıkta istiflenmesi



Korunga

Biçilen, kurutulan ve namlu hâline getirilen korunga otlarının balya hâline getirilmesi
gereklidir. Bu işlem balya makineleri ile yapılır. Balyalama işlemi, yaprak ve çiçek
dökülmesine engel olmak için bir an önce yapılmalıdır. Balya hâline getirilen korunga otu
depoya taşınır. Balyalar depoya düzenli bir şekilde istif edilmelidir.
Balyaların muhafaza edileceği depo ürünü alabilecek büyüklükte bir kapasiteye sahip
olmalı, doldurma ve boşaltma işlemleri rahatlıkla yapılabilmeli, sağlam olmalı, ürüne zarar
verebilecek canlıların depoya girişini engellenecek şekilde olmalı, nem olmamalı ve yağmur
suları depoya sızmamalıdır. Ayrıca depolarda özellikle yangınlara karşı gerekli emniyet
tedbirleri alınmalıdır.


Gazal boynuzu

Depo şartları diğer baklagil yem bitkilerine benzer şekilde olmalıdır. Ayrıca depolarda
yangınlara gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin pazar isteklerine göre hasat ve hasat sonrası
işlemlerini yapabilmek için aşağıda verilen işlem basamaklarını uygulayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Çok yıllık baklagil yem bitkilerinde hasat
zamanına karar veriniz.
 Çok yıllık baklagil yem bitkilerinde
hasatta kullanılabilecek alet ve
ekipmanları temin ederek kullanıma hazır
hâle getiriniz.

 Çiçeklenme durumunu kontrol ediniz.

 Yapacağınız hasada uygun alet ve
malzeme temin ediniz.
 Hasat aletlerinin bakımlarını yapınız.
 Gerekli güvenlik önlemlerini alınız.
 Biçim yapınız.
 Biçilen otu güneş altında soldurunuz ve
kurutunuz.
 Namlu yapınız.
 Çok yıllık baklagil yem bitkilerinde hasat
 Balya yapınız.
yapınız.
 Balya yapmadan önce otun kuruluğunu
kontrol ediniz.
 Tarlada kalan artıkları uygun tırmık
kullanarak toplayınız.
 Balyaları depolama alanına taşıyınız.
 Depolama alanını hazırlayınız.
 Çok yıllık baklagil yem bitkilerinde
 Balyaları düzgün bir şekilde istifleyiniz.
depolama yapınız.
 Balyalarda kızışma olup olmadığını
kontrol ediniz.
 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Yonca bitkisinde hasat (biçim) genel olarak bitkilerde ……………..oranında
çiçeklenme görüldüğünde yapılmalıdır.

2.

Üçgül hasadı hem ………… amaçlı hem de …………. amaçlı yapılmaktadır.

3.

Tohum elde etmek amacıyla korunga yetiştiriciliğinde hasat baklalar …………….bir
renk aldığı zaman yapılmalıdır.

4.

Yonca biçiminde dikkat edilecek önemli hususlardan birisi biçim yüksekliği yerden
yaklaşık ……………….cm arasında olmalıdır.

5.

Korunga biçimi ……………….makineleri ile yapılmalıdır.

6.

Kaliteli yonca otu, yoncanın ……………olmasına bağlıdır.

7.

Biçilen, kurutulan ve namlu hâline getirilen korunga otlarının ……………….hâline
getirilmesi gereklidir.

8.

Hasat edilen üçgüller ………… gün tarlada …………. bırakılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

4.

Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin bitkisel özelliklerini ayırt
ettiniz mi?
Çok yıllık baklagil yem bitkilerinin istediği iklim ve toprak
özelliklerini ayırt ettiniz mi?
Çok yıllık baklagil yem bitkileri yetiştireceğiniz araziyi ekim
dikime hazır hâle getirdiniz mi?
Bitki gelişim durumuna göre sulama sayısını ayarladınız mı?

5.

Bitkileri fazla su içinde bırakmamaya özen gösterdiniz mi?

6.

Yonca tohumunda aşılama ve ekim yaptınız mı?

7.
8.
9.

Yabancı otlara karşı mücadele ettiniz mi?
Hasatta kullanılan alet, ekipman ve makineleri temin edip
bunları kullanıma hazır hâlde tuttunuz mu?
Hasat kriterlerine uygun olarak hasat zamanını belirlediniz mi?

10.

Hasat sırasında uyulması gerekli kurallara uydunuz mu?

11.

Hasat edilen bitkileri usulüne uygun kuruttunuz mu?

1.
2.
3.

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

yem değerine
yağış
kalsiyum (Ca)
kazık
50-80
bileşik üçlü
1,5-2
böbrek

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

toprak işleme ve iyi
tohum yatağı
yabancı otlardan
aşılama işlemi
ekim zamanı
2-3 kg/da, 3-4 kg/da
1-2 cm
95, 85
kaymak

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

sulama
4-5 gün
5
yağmurlama, salma
azotlu
hortumlu böceği
küsküt
su altında

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

1/10
tohum , ot
kahverengi
5-10
çayır biçme
bol yapraklı
balya
1-2, kurumaya
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