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AÇIKLAMALAR 
ALAN Tarım 

DAL Tarla Bitkileri 

MODÜLÜN ADI Endüstriyel Baklagil Bitkileri 

MODÜLÜN SÜRESİ 80/54 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye endüstriyel baklagil bitkilerinin bitkisel 

özelliklerini, ekim, bakım, hasat ve harman yapma bilgi 

ve becerilerini kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Endüstriyel baklagil bitkilerinin literatür bilgilerine 

göre; kök, gövde, yaprak, çiçek, bakla ve tohum 

yapısını açıklar. 

2. Endüstriyel baklagil bitkilerin ekimini yapar. 

3. Endüstriyel baklagil bitkilerin bakımını yapar. 

4. Endüstriyel baklagil bitkilerinin pazar isteklerine göre; 

hasat ve hasat sonrası işlemlerini yapar. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık ortam (tarım arazisi), kapalı ortam (sınıf, 

laboratuvar, atölye). 

 

Donanım: Soya, bezelye bitkileri, CD, resimler, poster, 

afiş, internet, gübre, zirai mücadele ilaçları, traktör, toprak 

işleme aletleri, ekim makinesi, şerit metre, kağıt, kalem, 

terazi, , gübre atma makinesi, sulama sistemi, zirai 

mücadele ilaçları, zirai mücadele ilaçlama makinesi, 

biçerdöver, orak makinesi, harman makinesi, traktör, 

römork, depo, nem ölçme cihazı.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili öğrenci, 

 

Dünyada hızla artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde, karbonhidratların 

yanında proteinli besinlerinde önemli ölçüde tüketilmesi gerekir. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde hayvansal ürünleri maliyetinin yüksek olması sebebiyle bitkilerden protein 

ihtiyacının karşılanması son yıllarda önem kazanmıştır. 

 

Dünyada protein ihtiyacının %70’i bitkisel kaynaklardan sağlanır. Bitkisel proteinlerin 

yaklaşık %20’si baklagillerden sağlanır. Ortalama %22–25 bitkisel protein içeren fosfor, 

demir, kalsiyum, potasyum, vitaminler (A, B, D vitaminleri) bakımından zengin olan 

endüstriyel baklagiller gelişmekte olan ülkelerin beslenmesinde önemli bir yer tutmaktadır.  

 

 Gelişen gıda endüstrisi ve gıda işleme teknikleri farklı ham maddelerin kullanımına 

olanak sağlamıştır. Bunlardan soya ve bezelye gıda endüstrisinde oldukça geniş kullanım 

alanı bulunan iki baklagil bitkisidir. Bu nedenle soya ve bezelye endüstriyel baklagiller 

olarak değerlendirilmektedir. Endüstriyel baklagillerden soya bitkisi tohumundaki yüksek 

yağ oranı ve küspesindeki yüksek protein oranı ile hem gıda hem de yem sanayisi için 

oldukça değerli bir baklagil bitkisidir. Bunun yanında endüstriyel baklagiller gerek beslenme 

değerinin yüksek olması gerekse maliyetinin düşük olması, uzun süre bozulmadan 

saklanabilmesi nedeni ile endüstriyel baklagillere olan talep giderek artmaktadır.  

 

Bu modül ile endüstriyel baklagillerin genel özelliklerini, tohum yatağı hazırlamasını 

ve ekimini, bakımını, hasat ve hasat sonrası işlemlerini öğrenebilecek ve 

uygulayabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

Endüstriyel baklagil bitkilerinin literatür bilgilerine göre; kök, gövde, yaprak, çiçek, 

bakla ve tohum yapısını açıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Baklagillerin insan beslenmesindeki önemi nedir? Araştırınız. 

 Endüstriyel baklagillerin endüstrideki kullanım alanları nelerdir? Araştırınız.  

 Endüstriyel baklagillerin ülkemizde yetiştiği bölgeler neresidir? Araştırınız.  

 Endüstriyel baklagillerin morfolojik özellikleri nelerdir? Araştırıp uyarıcı pano 

hazırlayınız. 

 

1. ENDÜSTRİYEL BAKLAGİLLERİN GENEL 

ÖZELLİKLERİ 
 

1.1. Endüstriyel Baklagil Bitkilerinin Genel Özellikleri 
 

Tarla bitkileri içerisinde önemli bir yer tutan baklagiller (Latince Fabaceae) familyası 

üyeleri kullanım amaçlarına göre kendi içerisinde ayrılmaktadır. Baklagiller taze tüketime 

endüstriyel kullanıma veya hayvan beslenmesine yönelik olarak değişik amaçlar için 

kullanılabilmektedir. Bunlar içerisinde her ne kadar taze tüketimi olsa da daha çok 

endüstride işlenmek ve işlenmiş şekilde tüketilmek için yetiştirilen baklagiller soya ve 

bezelyedir.  

 

 
Resim 1.1: Soya ve bezelye 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Soya Çin ve Kore gibi uzak doğu ülkelerinde yaklaşık 4000 yıllık geçmişi ile 

yetiştirildiği bölgelerde çok büyük öneme sahip olan bir bitkidir. Batının soya ile tanışması 

ise yaklaşık 100-150 yıllık bir periyodu kapsar ve bu süre içerisinde soya sanayi için önemli 

bir endüstriyel ham madde haline gelmiştir. Soyadan çok farklı ürünler elde etmek mümkün 

olması bakımından oldukça değerli bir bitkidir. Özellikle yağ ve protein açısından gıda ve 

yem sanayisi için önemli bir ham maddedir. Günümüzde soyanın sütü, peyniri, filizi, sosu, 

dondurması, eti ve unundan, mürekkebi, mumu ve benzinine kadar pek çok soyalı sanayi 

ürünü bulunabilmektedir. 

 

Bezelye, protein bakımından en zengin baklagillerden bir tanesidir. Bezelye 

ülkemizde belli bir üretim döneminde üretilmesi ve taze olarak tüketilmesinin yanında 

konserve imkanları ile üretim miktarı oldukça artmaktadır. Baklagiller içerinde dünyada 

fasulyeden sonra ikinci sırada yer almaktadır, ülkemizde ise beşinci sırada yer almaktadır. 

Ülkemizde dondurulmuş ürün ve konserve sanayinde sergilenen gelişmeye bağlı olarak, 

bezelye yetiştiriciliğinde de bir gelişme ortaya çıkmıştır. Her ne kadar taze tüketimi de 

mümkün ise de, bezelyenin ana üretim amacı sanayide dondurulmuş veya konserve edilmiş 

ürün olarak işlenmesidir.  

 

Soya ve bezelye iyi bir endüstriyel ham madde olmasının yanında toprağa azot 

kazandırarak önemli derecede gübre tasarrufu sağlar. Soya ve bezelye köklerindeki bakteriler 

ile simbiyotik yaşarlar. Bu bakteriler havadaki serbest azotu bağlayarak toprağa ve 

dolayısıyla bitkiye kazandırırlar. Böylece kendilerinden sonra ekilecek olan ürünlerde verimi 

arttırır ve gübre tasarrufu sağlar. Ekim nöbeti için en uygun bitkilerden birisidir. 

 

Yıllar Bezelye Soya 

2009 95.046 38.442 

2010 90.191 86.540 

2011 103.787 102.260 

2012 101.959 122.114 

2013 107.549 180.000 

2014 105.279 150.000 

 

Tablo 1.1. Türkiye’deki endüstriyel baklagillerin yıllık üretim miktarları (ton) 

 

1.2. Endüstriyel Baklagil Bitkilerinin Tür ve Çeşitleri 
 

1.2.1. Soya 
 

Soya (Glycine max) ana vatanı Uzak Doğu olan önemli bir baklagil ve yağ bitkisidir. 

Tohumunda %18-20 oranında yağ ve küspesinde yaklaşık %40- protein içermesi onu yağ ve 

yem sektörü için önemli bir bitki yapmaktadır. Yağ ve yem sanayisinin haricinde gıda 

alanında soya unu soya sütü, soya peyniri, soya filizi, soya sosu, soya dondurması ve soya eti 

kullanılmaktadır. Soyadan ayrıca mürekkep, mum ve benzin elde etme imkânı 

bulunmaktadır. 
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Günümüzde soya bitkisi üretimindeki en büyük payı %50 oranındaki üretimiyle ABD 

almaktadır. Bu ülkeyi Brezilya, Arjantin ve Çin izlemektedir. Ülkemize soya bitkisi ilk 

olarak 1930’lu yıllarda girmiş ve uzun yıllar boyunca sadece Karadeniz Bölgesi’nde tarımı 

yapılmıştır. Son yıllarda ikinci ürün olarak Akdeniz ve Ege’de yetiştirilmeye başlanmıştır. 

Günümüzde soya ülkemizde ağırlıklı olarak Çukurova Bölgesi’nde yetiştirilmektedir. Adana 

ve Osmaniye, ülkemizin soya üretiminin % 80-85’ini karşılamaktadır. 

 

1.2.2. Bezelye  
 

Bezelye (Pisum sativum) serin ve ılıman iklim baklagil bitkisidir. Ilıman kuşağın 

hemen her yöresinde tarımı yapılmaktadır. Bezelyenin vatanı Batı Asya olarak kabul 

edilmektedir. En geniş ekim alanı ve en fazla üretim Asya kıtasında yapılmasına rağmen en 

fazla verim Avrupa kıtasından alınmaktadır. Bezelye dünyada fasulyeden sonra en fazla 

ekimi yapılan baklagil bitkisi olmasına rağmen ülkemizde nohut, mercimek, fasulye ve 

bakladan sonra 5. en çok ekilen baklagil bitkisidir. Ancak son yıllarda konserve ve 

dondurulmuş gıda sanayinin hızla gelişmesi nedeniyle bezelyenin ekiliş ve üretiminde, 

önemli artışlar sağlanmıştır.  Bezelye insan beslenmesinde oldukça büyük bir öneme sahiptir. 

Protein, karbonhidrat ve özellikle A, B, D vitaminlerince zengindir. Bezelye taneleri % 18-

20 arasında değişen oranlarda kuru madde içerir. Bunun % 10-12'si karbonhidrat, % 5-8'i ise 

protein hâlindedir. Proteinler açısından en zengin sebzeler arasında yer alır. 

 

1.3. Endüstriyel Baklagil Bitkilerinin Adaptasyonu ve Toprak 

İstekleri 
 

1.3.1. Soya Bitkisinin Adaptasyonu ve Toprak İstekleri 

 
Soya bitkisi farklı iklimlere uyum sağlamış olup dünyanın pek çok yerinde başarıyla 

yetiştirilmektedir. Gelişme döneminde günlük ortalama sıcaklığın 25 °C olması istenir. 18 

°C’nin altındaki ve 40 °C’nin üstündeki sıcaklıklar soya bitkisinin gelişimini olumsuz yönde 

etkiler. Soya bitkisi ışık isteği bakımından kısa gün bitkileri içerisinde yer alır. Bu nedenle 

uzun günlere karşı hassastır. Soyanın gelişme dönemi boyunca 550-600 mm su ihtiyacı 

vardır. Bu nedenle yağışı bol Karadeniz Bölgesi dışında mutlaka sulama yapılması 

gereklidir. 

 

Soya bitkisi toprak isteği bakımından fazla seçici değildir. Çok kumlu topraklardan 

hoşlanmaz. En iyi gelişimi kumlu-killi topraklar üzerinde gösterir. Yetiştiricilik yapılacak 

toprakta iyi bir drenaj yapılmalıdır. Tuzlu ve çorak topraklar soya verimini olumsuz etkiler. 

Toprak asitliliği soya için oldukça önemlidir. Genellikle nötr yapıda (pH 6-6,5) topraklar 

soya için uygundur. Asit karakterli topraklarda soya köklerinde bulunan bakteriler iyi 

gelişemez. 
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1.3.2. Bezelye Bitkisinin Adaptasyonu ve Toprak İstekleri 
 

Bezelye serin iklim bitkisidir. Gelişmesinin ilk devresinde -5 0C’ye kadar dayanabilir.  

Don, ana gövdeyi öldürse bile toprak altındaki boğumlardan yan dallar çıkar. Çiçekler ve 

olgunlaşmamış baklalar dona karşı hassastır. -1 °C veya daha yüksek soğuklarda çiçekler ve 

olgunlaşmamış baklalar dökülür. Yetiştirilme dönemi süresince sıcaklık donma noktasının 

üzerinde olmalıdır. Havaların serin ve nemli olduğu koşullarda çok iyi gelişme göstermesine 

karşılık sıcak ve kuru havalardan hoşlanmaz. Vejetatif devrede ılık bahar ve üreme 

devresinde yeterli serinlik olursa verim artar. Tarla koşullarında toprak sıcaklığı 9 °C ve 

hava sıcaklığı 10-14 °C olduğunda tohumlar 2-3 hafta içinde çimlenerek toprak yüzüne 

çıkar. Bezelye için ideal çimlenme sıcaklığı 18 °C’dir. Çimlenme ile çiçeklenme dönemi 

arasında günlük ortalama sıcaklığın 15-18 °C, çiçeklenme ile olgunluk devresi arasında 

sıcaklığın 18-21 °C olmasını ister. Bezelye yüksek sıcaklıklara karşı da hassastır. tanelerin 

olgunlaşması devresinde sıcaklığın 30 °C üzerine çıkması hâlinde tohumlar canlılıklarını 

kaybeder. Işık yoğunluğu da gelişme ve verim üzerine etkilidir. Işık yoğunluğu artarsa buna 

bağlı olarak çiçek sayısı da artar. Çimlenme döneminde topraktaki yüksek nem tohumun 

zarar görmesine sebep olur. Yetişme dönemi boyunca yağışın düzenli ve yavaş olması 

tanenin yüksek kalitede olmasını sağlar. 

 

Bezelye; toprak isteği bakımından çok seçicidir. Büyük taneli kuru bezelye çeşitleri 

kaliteli toprak istedikleri hâlde küçük taneliler daha az seçicidir. Ağır topraklardan 

hoşlanmaz. Çimlenme döneminde topraktaki yüksek rutubet tohumun çürümesine neden 

olur. Toprağın drenajının iyi olması gerekir. Ağır nemli topraklarda gelişemez ve kök 

çürüklüğü görülür. Erkencilik için kumlu-tınlı topraklar daha uygundur. Erkenciliğin önemli 

olmadığı hâllerde yüksek verim ve kaliteli ürün alabilmek için iyi drene edilmiş killi-tınlı 

topraklar tercih edilmelidir. Düşük pH’lı topraklarda azot ve fosfor alınımının azalması 

nedeniyle tane verimi de azalmaktadır. Bu nedenle toprak pH’nın 6,5-7 civarında olması 

istenir. Humus oranı yüksek topraklarda vejetatif aksamı iyi gelişir ancak kaliteli ve dolgun 

tane elde edilemez. Hafif, az nemli, kumlu topraklarda boy ve baklalar kısa, verim düşük 

olur. 

 

1.4. Endüstriyel Baklagil Bitkilerinin Morfolojik Özellikleri 
 

1.4.1. Kök  
 

Soyada kök; kazık kök sistemine sahip bir bitkidir. Bu kazık köke bağlı olan ve 

kuvvetli yapıda yan kökleri bulunmaktadır. Kökler ortalama 60-70 cm derinliğe iner. Kökler 

üzerinde çiçeklenme başlangıcından itibaren nodül (veya nodozite) adı verilen şişkinlikler 

oluşur bunlar bakteriler ve baklagillerin bir araya gelerek oluşturduğu ortak bir yaşam 

şeklidir. Nodüllerdeki bakteriler havadaki serbest azotu bağlayarak bitkinin azot ihtiyacının 

büyük bir kısmını karşılarlar.  
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Bezelyede kök; bir ana kazık kök ve bundan çıkan ikinci derece kazık köklere 

sahiptir. Ancak kökler daha çok yüzeysel olarak gelişir ve köklerin yaklaşık %80’lik kısmı 

ilk 20 cm derinlikte ye alırlar. Köklerden salgıladığı kimyasallar nedeniyle aynı yerde üst 

üste yetiştirilmesi tavsiye edilmez. Diğer baklagillerde olduğu gibi, köklerinde nodozite 

bulundurur ve havanın serbest azotunu toprağa bağlar. 

 

 
Resim 1.2: Soya ve bezelyede kök  

 

1.4.2. Gövde  
 

Soyada gövde; soya bitkisinin gövdesi çeşit ve bitki boyuna göre değişmek üzere 10-

15 boğumdan meydana gelmiştir. Sap kısmı dik ve sert yapıdadır, üzeri sık tüylerle kaplıdır. 

Bitki boyu 60-150 cm arasında olup çeşit, ekim zamanına ve bakım şartlarına bağlı olarak 

değişmektedir. Seyrek ekilmiş soyada daha fazla dallanma görülür. Erkenci soya çeşitleri 

daha kısa boylu ve az yapraklı, geççi çeşitler ise daha uzun ve bol yapraklıdır. 

 

Bezelyede gövde; bezelyede gövde uzunluğu çeşide göre değişmekle beraber 15-200 

cm arasında değişebilmektedir. Gövdenin içi boştur, köşeli veya yuvarlak şekilde olabilir, 

boğumlar arası mesafe toprağa yakın kısımda az, uca doğru fazladır. Gövde zikzaklı gelişir. 

 

1.4.3. Yaprak 

 
Soyada yaprak; soya bitkisi bileşik yaprak biçiminde olup üç yaprakçıktan meydana 

gelmiştir. Erkenci soya çeşitlerden geççi çeşitlere doğru yaprak iriliği artar. Yaprakların 

üzeri çeşitlere göre değişen renklerde ve sık tüylerle kaplıdır. 

 

Bezelyede yaprak; bezelye yaprağı bileşik yaprak yapısında olup yaprak ekseni, 

kulakçıklar, yaprakçıklar ve sülüklerden oluşur. Yaprakların büyüklüğü, şekli ve rengi ( yeşil 

tonları) çeşitlere ve bölgenin iklimsel durumuna göre değişebilir. 
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1.4.4. Çiçek  
 

Soyada çiçek; soyada çiçekler yaprak koltuklarından çıkar. Çiçekler beyaz veya mor 

renklidir. Çiçeklenme özellikle ikinci ürün ekilişlerinde çıkıştan 25-30 gün sonra başlar ve 

bitki gövdesinde aşağıdan yukarıya doğru 25-30 gün kadar devam eder. Soya bitkisinde 

kendine döllenme görülür. Soya bitkisi 3-5 cm uzunluğunda ve 1 cm kalınlığında baklalara 

sahiptir. Her bakla içinde 2-4 tohum bulunur. Bakla sayısı çeşit ve ekim sıklığına göre 

değişir. Soya bitkisi yassı veya yuvarlak tohumlara sahiptir. Tohum iriliği çeşide ve 

yetiştirme şartlarına göre değişebilir. Soya tohumunun bin tane ağırlığı çeşitlere göre 

değişmekle beraber 100-240 gram arasındadır. 

 

Bezelyede çiçek; bezelyede çiçeklenme boğum sayısı ile bağlantılıdır. İlk 

çiçeklenmeler gövdedeki boğum sayısının yarısından sonra başlar. Yaprak koltuklarından 

başlayan çiçekler çeşitlere göre gövdenin ikinci yarısının üstünde veya sürgün uçlarında 

meydana gelir. Çiçekler tek tek oluşabileceği gibi salkım şeklinde de (2-5 adet çiçek 

birarada) oluşabilir. Çiçeklenme erkenci çeşitlerde 7. boğumdan, geççi çeşitlerde ise 5. 

boğumdan itibaren başlar. Bezelyede yüksek oranlarda kendine döllenme görülür. Yabancı 

döllenme polen yiyen kın kanatlılar vasıtasıyla olur ve daha çok kurak şartlarda görülür. 

 

 
Resim 1.2: Soya ve bezelyede gövde, yaprak, çiçek ve meyve 

 

1.4.5. Meyve 
 

Soyada meyve; soya bitkisi 3-5 cm uzunluğunda ve 1 cm kalınlığında baklalara 

sahiptir. Baklalar tüylü ve hafif boğumludur, her bakla içinde 2-4 tohum bulunur. Baklalar 

yeşil renkte olup olgunlaşma döneminde sarı veya kahverengiye dönüşür. Bakla sayısı çeşit 

ve ekim sıklığına göre değişir. Soya bitkisi yassı veya yuvarlak tohumlara sahiptir. Tohum 

kabuğu kahverengi veya sarı renklidir. Tohum göbeğinin rengi en belirgin çeşit özelliği 

olarak beyaz, sarı, kahverengi, gri, yeşil veya siyah renklerde olabilir. Tohum iriliği çeşide 

ve yetiştirme şartlarına göre değişebilir. Tanelerde yağ oranı %18-20, protein oranı ise % 40-

45 arasında değişir. Soya tohumunun bin tane ağırlığı çeşitlere göre değişmekle beraber 100-

240 gram arasındadır. 
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Bezelyede meyve; bezelye meyveleri bakla şeklindedir. Meyvelerin boyu 3-15 cm eni 

ise 0,5-2,5 cm arasında değişir. Bezelye meyvesinde 1-10 arasında değişen tohum bulunur. 

Bezelye tohumlarının bin tane ağırlığı 100-500 gram arasında değişir. Bir gramında 2-10 

arasında değişen tohum bulunur.  Tohumların şekli ve iriliği, konserve sanayi için önemlidir. 

Çok iri, köşeli ve buruşuk olan tohumlar tercih edilmezler.  

 

 
Resim 1.3: Soya ve bezelyede meyve 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Endüstriyel baklagil bitkilerinin literatür bilgilerine göre; kök, gövde, yaprak, çiçek, 

bakla ve tohum yapısını açıklayabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Endüstriyel baklagil bitkilerinin 

morfolojik özellikleri ile ilgili örnek 

toplayarak ve herbaryum hazırlayınız.  

 Bölgenizde yetişen endüstriyel 

baklagillerin ve çeşitlerinin neler olduğunu 

araştırınız. 

 Araziden yeterli sayıda baklagil örneği 

toplayınız. 

 Bitkilerin morfolojik özelliklerini tam 

gözlemleyebilmek için bitkinin gelişme 

dönemlerini araştırınız. 

 Örnekleri topraktan zarar vermeyecek 

şekilde (çapa vb.) çıkarınız. 

 Söküm esnasında bitkinin morfolojik 

bütünlüğüne zarar vermemeye özen 

gösteriniz. 

 Örneklerinizi gazete kağıtları arasına 

koyup kurutunuz. 

 Kurutma esnasında örneklerin hava 

almasına özen gösteriniz. 

 Kurutmayı hızlandırmak için üzerlerine 

ağırlık koyabilirsiniz. 

 Kuruyan örneklerinizi kağıt bant 

yardımıyla bir karton üzerine 

sabitleyiniz. 

 Sabitlediğiniz örneklerin zarar görmemesi 

için dışını naylon ile kaplayabilirsiniz. 

 Örneklerinizin isimlendirmesini 

yapınız. 

 Morfolojik organları isimlendiriniz. 

 Nereden, ne zaman, kim tarafından 

toplandığını yazınız. 

 Örneğinizin tür ve çeşit isimlerini yazmayı 

unutmayınız. 

 Oluşturduğunuz uyarıcı panoyu ve bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

 

1.  (     ) Endüstriyel baklagillerin köklerinde yaşayan bakteriler havadaki serbest 

potasyumu bağlayarak toprağa ve dolayısıyla bitkiye kazandırırlar. 

2.  (     ) Bezelye; toprak isteği bakımından çok seçici değildir. 

3.  (     ) Soya kazık kök sistemine sahip bir bitkidir. 

4.  (     ) Soya (Glycine max) ana vatanı uzak doğu olan önemli bir baklagil ve yağ 

bitkisidir. 

5.  (     ) Bezelyenin en geniş ekim alanı ve en fazla üretim Asya kıtasında 

yapılmasına rağmen en fazla verim Avrupa kıtasından alınmaktadır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6.  Her ne kadar taze tüketimi olsa da daha çok endüstride işlenmek ve işlenmiş şekilde 

tüketilmek için yetiştirilen baklagiller ……………….. ve ………………..dir. 

7.  ……………….. ve ……………….., ülkemizin soya üretiminin % 80-85’ini 

karşılamaktadır. 

8.  Dünyada fasulyeden sonra en fazla ekimi yapılan baklagil bitkisi 

……………………….. 

9.  Bakteri aşılaması sonucu endüstriyel baklagil bitkilerinin köklerinde oluşan 

şişkinlik veya yumrulara …………………………… adı verilir. 

10.  Soyada çiçekler yaprak koltuklarından çıkar. Çiçekler ……………. veya 

…………………….. renklidir. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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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. 

 

UYGULAMALI TEST 
 

 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 Evet Hayır 

1.  Endüstriyel baklagil bitkilerinin türlerini ayırt ettiniz mi?   

2.  
Endüstriyel baklagil bitkilerinin kök özelliklerini ayırt ettiniz 

mi? 
  

3.  
Endüstriyel baklagil bitkilerinin yaprak özelliklerini ayırt 

ettiniz mi? 
  

4.  
Endüstriyel baklagil bitkilerinin gövde özelliklerini ayırt 

ettiniz mi? 
  

5.  
Endüstriyel baklagil bitkilerinin çiçek özelliklerini ayırt 

ettiniz mi? 
  

6.  
Endüstriyel baklagil bitkilerinin meyve 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 
 

 

 

Endüstriyel baklagil bitkilerinin ekimini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bölgenizde endüstriyel baklagillerin ekimi ne zaman yapılmaktadır? Araştırınız. 

 Endüstriyel baklagil ekiminde bakteri aşılamasının yapılma amacı nedir? 

Araştırınız. 

 

2. ENDÜSTRİYEL BAKLAGİLLERİNDE TOHUM 

YATAĞI HAZIRLAMA VE EKİM 
 

2.1. Endüstriyel Baklagil Bitkilerinde Toprak İşleme 
 

Endüstriyel baklagillerde yüksek verim alınabilmesinde etkili faktörlerin başında, 

birim alanda yeterli sayıda bitkinin bulunması gelmektedir. Bu durumda iyi bir toprak 

işlemeye, topraktaki nemin korunmasına, tohum yatağının hazırlanmasına, yeterli ve kaliteli 

tohum ekimine ve gübrelemeye bağlıdır.  

 

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 

belirlemek. 

 

2.1.1. Soyada Toprak İşleme 
 

 Ana ürün için toprak hazırlama 

 

 Normal Ekim 

Soya ekimi yapılacak tarla sonbaharda pullukla derin sürüm yapılır. Taban taşı 

varsa dipkazan ile patlatma sürüm yapılır. Bu işlem 4-5 yıl ara ile yapıldığında 

yeterli olmaktadır. Kışı bu şekilde geçiren tarla, ilkbaharda (mart ayında) 

kültüvatör denilen aletler ile karıştırılır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Ekim zamanına kadar bu şekilde bekletilen toprak, ekim zamanı geldiğinde, 

gübre ve yabancı ot ilaçlarının uygulanmasından sonra, tekrardan goble-disk 

veya kültüvatör geçirilerek karıştırılır. Daha sonra, üzerinden tapan geçirilerek 

tarla yüzeyi düzlenir ve toprak sıkıştırılır. Topraktaki rutubet (tav, gönen, darbız 

) durumuna göre çekilecek tapan veya sürgü sayısı değişmektedir. Genellikle iki 

tapan yeterli olmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarlaya vakit geçirilmeden ekim 

yapılmalıdır. 

 

 Sırta Ekim 

Soya ekimi yapılacak tarla sonbaharda pullukla veya patlatma (çizel) ile iki defa 

sürülmekte ve arkasından goble disk geçirilerek oluşan kesekler 

parçalanmalıdır. Daha sonra sırt yapma pullukları ile sırtlar çekilir. Kışı bu 

şekilde geçiren tarlada; ilkbaharda sırtların üzerinde oluşan otlar tıraşlanır, 

arkasından gübre ve herbisit atılır ve daha sonra sırtlar yenilenir. Ekim öncesi; 

sırtlar üzerinden özel yapılmış tapan geçirilerek sırtların üzeri bastırılır ve ekim 

için düzgün hale getirilir.  

 

 İkinci ürün için toprak hazırlama  

 

İkinci ürün soya tarımında toprak hazırlama çok önemlidir. Tarla hazırlığı haziran 

ayında yapıldığı için, toprak tavının korunması zorlaşmaktadır. İyi bir çıkış için tohumun 

nemli (tavlı) toprağa ekilmesi gerekmektedir. 

 

 Normal ekim 

Buğday hasadından sonra toprakta yeterince tav yok ise, anız iyice 

parçalanmalı ve tarla goble-disk ile yüzlek olarak işlenmelidir (yüzlek işleme 

mutlak zorunlu değildir, üreticinin tercihine bağlıdır). Tarla içerisinde yeterli 

sayıda tavalar çekilerek (seddeler oluşturularak) uygun bir sulama yapılmalıdır. 

Toprak tava gelir gelmez, goble-disk ile yüzlek bir sürüm yapılır. Gübre ve 

yabancı ot ilaçlarının uygulanmasından sonra, goble-disk ile normal derinlikte 

ikinci bir işleme daha yapılır. Arkasından en az iki veya üç defa tapan geçirilir. 

Toprak hazırlığı tamamlandıktan sonra, vakit geçirilmeden en kısa sürede ekim 

tamamlanmalıdır. Yağmurlama sisteminin olması halinde, tarla sulanmadan 

kuru olarak işlenmelidir. Bu şartlarda anızın yakılması gerekli 

olmayabilmektedir (sapların toplanması şartıyla). Toprak işleme goble-disk ile 

yapılmalıdır. Ekim yüzlek olmalı (4-5 cm) ve arkasından yağmurlama 

kurulmalıdır. Ekimde geç kalınmadığı sürece, tohum kuruya ekilip, üzerine 

yağmurlama kurulması önerilmemektedir. Kaymak tabakası oluşabilir ve 

çıkışlar tehlikeye düşer. Ayrıca, ekimde kullanılan bakteriler canlılığını 

yitirebilir. En ideal ekim, tohumun tavlı toprağa düşürülmesidir.  

 

 Sırta ekim 

Buğday hasadından sonra toprakta yeterince tav yok ise, 3 tarla goble-disk ile 

normal derinlikte işlenmelidir. Hemen arkasından; gübre uygulanmalı ve 

goble-disk ile toprağa karıştırılmalıdır. Daha sonra sırt yapma (lister) pullukları 

ile sırtlar çekilmeli ve tavalar çekilerek tav suyu verilmelidir.  
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Toprak tava geldikten sonra, sırtların üzeri tıraşlanmalı ve sırtlar 

yenilenmelidir. Arkasından herbisit uygulanmalı ve tapan çekilerek tarla ekime 

hazır hale getirilmelidir. Toprak hazırlığı tamamlandıktan sonra, vakit 

geçirilmeden en kısa sürede ekim tamamlanmalıdır. 

  

 
Resim 2.1: Soyada farklı ekim şekilleri (A) düze ekim, (B) sırta ekim 

 

Toprak hazırlığı tamamlandıktan sonra toprak sıcak, nemli, yeteri kadar hava sağlayan 

ve hızlı çimlenme için toprak ile tohum arasında en iyi teması sağlayan yapıda olmalıdır. 

 

2.1.2. Bezelyede Toprak İşleme 
 

İlkbahar üretimlerinde topraktaki azot bakterileri ve mikroorganizmaların faaliyetlerini 

kolaylaştırmak için toprak sonbaharda 20-25 cm derinlikte bir iki defa pullukla sürülerek 

havalandırılır. Ekim sonbaharda yapılacak ise tarla anız bozumunu takip eden sürümden 

sonra ekim öncesinde tekrar sürülmelidir. Toprağın çok iyi işlenmesi gereklidir. Büyük 

işletmelerde hasat makine ile yapıldığından tarla yüzeyinin çok düzgün olması gerekir. Hem 

sonbahar hem de ilkbahar ekimlerinde işlenen toprak tırmıkla düzeltilerek ekime hazır hâle 

getirilir.  

 
Resim 2.2: Bezelyede toprak işleme 

 

Otlu ve geniş alan ekimleri için toprak işlemesi sonbaharda yapılmalıdır. Sonbaharda 

toprak işlemesi ilkbaharda erken ekim yapma imkânı sağlar. Kurak bölgelerde ise ilkbaharda 

fazla nem kaybı olmaması için toprak yüzlek işlenmelidir. Toprak işlemeden sonra seçilen 

uygun çeşit tohumluklar ekilir.  
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Toprak hazırlığından sonra seçilen bezelye tohumları azot birikmesini teşvik etmek, 

daha yüksek verim almak ve protein oranını artırmak için ekimden önce bakteri kültürü ile 

aşılanır. 

 

Hasadın elle yapıldığı işletmelerde tohum ekimi önceden hazırlanmış masuralara 

(karık), makineli hasadın uygulandığı işletmelerde ise düze yapılır. Ekimin mutlaka toprak 

tavında iken yapılması gerekir. Yetiştirme döneminde düzenli yağış alan veya yağmurlama 

sulama imkânı olan tarlalara düze ekim daha uygundur. Yetiştirilecek bezelye sırık çeşidi ise 

masuralara ekim yapılmalıdır. Yer çeşitleri düz tarlaya mibzerle ekilmelidir. 

 

2.2. Endüstriyel Baklagil Bitkilerinin Ekimi 
 

2.2.1. Soyada Ekim  
 

Çeşit seçimi; Çukurova ve Akdeniz Bölgelerinin iklim durumu uygun olduğundan 

daha geççi çeşitler ekilebilir. Ancak kuzeye doğru gidildikçe erkenci çeşitlerin tercih 

edilmesinin daha doğru olacağı unutulmamalıdır. İkinci üründe ve geciken ekimlerde daha 

erkenci çeşitler tercih edilmelidir. Sertifikalı tohumluğun kullanımı tercih edilmeli, çiftçi 

kendi ürününden tohumluk ayırmak zorunda kalıyorsa; hastalıksız, kaliteli ve çimlenme 

oranı yüksek tohumlukları kullanmalıdır.  

 

Bakteri aşılaması; baklagillerin en büyük özelliklerinden birisi Rhizobium adı verilen 

bakterilerle simbiyotik (birlikte yaşam) ilişki kurmalarıdır. Bakteriler bitkinin köklerinde 

nodüller oluşturarak havanın serbest azotunu bağlayarak bitkinin ihtiyaç duyduğu azotun 

büyük kısmını kazanmasını sağlar. Bu da toprak yapısını iyileştirmeye, ürün protein 

kalitesinin yüksek olmasına ve azotlu gübrelemeden tasarruf edilmesine olanak sağlar. 

Oluşan yumrularda dekara 7-12 kg. kadar saf azot biriktirilmesine olanak sağlar. 

 

Ekimden önce bakteri baklagil tohumlarına bakterilerin bulaşmasını sağlama işlemine 

bakteri aşılaması denir. Bu işlem sırasında dikkat edilecek konular şöyledir: 

 

 Aşılama kültürü, ekilecek baklagil çeşidine etkin nodülasyon oluşturabilecek 

bakteri ırkını içermelidir.  

 Aşılama kültürü taze olmalıdır.  

 Bakteri kültürleri nemlerini muhafaza edebilmeleri için serin koşullarda 

(+4˚C‘de)buzdolabında saklanmalıdır.  

 Aşılama materyali tohumlukla iyice karıştırılmalıdır.  

 Aşılanan tohumlar serin ve gölge bir yerde saklanmalı ve nemli bir toprağa 

ekilmelidir.  

 Ekim, bakteri aşılamasından sonra, 24 saat içerisinde, en mümkün olan kısa 

sürede yapılmalı, eğer ekim bu süre içerisinde yapılmamışsa aşılama mutlaka 

yenilenmelidir.  

 Aşılanmış tohumlar ile asit ve iz elementler içeren gübreler karıştırılmamalıdır.  

 Aşılanmış tohumlar ekilirken pestisitler ile muamele edilmemelidir.  

 Nitrat ve nitrit içeren gübreler, nodülasyona engel olduklarından bu gübrelerden 

sakınılmalıdır.  
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 Aşılanmış tohumların ekileceği toprak özellikleri fosfor ve potasyum 

bakımından zengin olmalıdır. 

 

 
Resim 2.3. Bakteri aşılaması  

 

Ekim zamanı; soya tohumları toprak sıcaklığı 13-15°C'yi bulduğu zaman normal 

olarak çimlenebilmektedir. Ana ürün olarak soya ekimi nisan ayı ortalarında başlamakta ve 

mayıs ayı sonuna kadar devam etmektedir. Çok erken dönemde (20 nisandan önce) ekim 

yapıldığında, bitkiler hasat zamanı yeşil kalmaktadırlar. İkinci ürün soya ekimi ise buğday 

hasadından sonra 1-30 haziran tarihleri arasında yapılmalıdır. Ekim zamanı geciktikçe, 

tohum veriminin azalması yanında, ilk meyveler toprağa çok yakın oluşacağı için, hasat 

kaybı da artmaktadır. İkinci ürün soya ekimi 30 hazirana kadar bitirilmelidir.  

 

Ekim sıklığı; soyada ekim sıklığı, çeşide ve ekim zamanına bağlı olarak 

değişmektedir. Ana üründe; 25-30 bin/da, ikinci üründe ise 30-45 bin/da bitki olacak şekilde 

ekim sıklığı ayarlanmalıdır. Bu bitki yoğunluğuna ulaşabilmek için; ana ürün ekimlerinde 

sıra arası 70 cm, ikinci ürün ekimlerinde ise 65-70 cm olmalıdır. Ayrıca, sıra arası uzaklığına 

bağlı olarak, sıra üzeri aralığı ise; birinci üründe 5-6 cm, ikinci üründe ise 3-5 cm olmalıdır.  

 

Tohumluk miktarı; dekara atılacak tohumluk miktarı; ekim sıklığına, tohumun 1000 

tane ağırlığına ve tohumluk değerine göre değişmektedir. Dekara atılacak tohumluk miktarı; 

6.5-8.0 kg arasında değişmektedir. Dekara atılacak tohumluk miktarı hesaplanırken; ekim 

zamanı, buna bağlı olarak ekim sıklığı ve kullanılacak çeşit dikkate alınmalıdır. Ülkemizde 

soya ekimi, pamuk mibzeri veya havalı mibzerler ile yapılmaktadır.  

 

Ekim derinliği; ekim derinliği, toprağın tav (gönen) durumuna ve yapısına göre 

değişmektedir. Ağır topraklarda yüzlek ekim, hafif topraklarda ise, biraz daha derine ekim 

yapılmalıdır. Soyada ekim tavlı toprağa yapılacak ise, derinlik 5-6 cm olmalıdır. Toprak tavı 

biraz geçmiş ise, ekim derinliği 7-8 cm’ye kadar çıkartılabilmektedir. Soya ekimi kuru 

toprağı yapılacak ve üzerine yağmurlama kurulacak ise, ekim derinliği 4-5 cm olmalıdır.  

 

2.2.1. Bezelyede Ekim  
 

Ekim zamanı; tohum ekim zamanı bölgenin iklim şartlarına bağlıdır. Kasım ayından 

mayıs ayına kadar tohum ekimi yapılabilir. Ülkemizde tohum ekimi genellikle şubat ve mart 

aylarında yapılmaktadır. Erkenci çeşitlerde ekim şubat başından 15 marta kadar, yarı erkenci 

çeşitler nisan başına kadar, sıcağa dayanıklı çeşitler 15 nisandan sonra ekim yapılmalıdır. 

Ege ve Akdeniz sahil kuşağında kışlık olarak ekim, kasım veya aralık ayında,  
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Orta Anadolu ve geçit bölgelerinde kış sonu ve erken ilkbaharda ekim yapılabilir. 

İlkbahar ekimlerinde ekim zamanı geciktirilmemelidir. İlkbaharda ekimin geciktirilmesi 

verim kayıplarına neden olur. Tohum ekimi ılıman iklim bölgelerinde sonbahar ve 

ilkbaharda, soğuk bölgelerde ilkbaharda yapılır.  

 

Ekim sıklığı; bodur bezelyeler sıravari ekildiğinde sıra arası 30-40 cm, sıra üzeri 5-10 

cm, yatık ve sarılıcı tiplerde sıra arası ve sıra üzeri mesafeler daha geniş tutulmalıdır. 

Herekleme yapılacak ekimlerde sıra arası 50-80 cm, sıra üzeri ise 15-25 cm olmalıdır. Sırığa 

alınacak çeşitler masura şeklinde ocakvari ekilir. Bu şekilde ekimde her ocağa 4-5 tohum 

atılır.  
 

Tohumluk miktarı; ortalama dekara 10-12 kg arasında tohum ekilir. Ekilecek 

tohumluk miktarı, çeşide, tanenin iriliğine ve tohumun saflığına bağlı olarak değişir. Dekara 

ortalama olarak küçük tanelilerde 12 kg, orta irilikteki tanelilerde 19-20 kg, iri tanelilerde 24 

kg tohumluk ekilir.  
 

Ekim derinliği; genellikle 3-5 cm derinliğinde ekilen bezelye tohumlarının ekim 

derinliği sonbahar ekimlerinde 7-8 cm, erken ilkbahar ekimlerinde 5-6 cm, ilkbahar 

ekimlerinde 4-5 cm civarında olabilir. Yazlık ekim bezelye fidelerinin çıkışında erkencilik 

sağlar. Kuş zararı tehlikesi olan yerlerde ekim derin yapılmalıdır. Bakteri aşılanmış tohumlar 

ise bakterilerin kurumamasını sağlamak için yüzlek ekilmelidir. 

 

Bezelyede ekim şekli, ocak usulü ve sıra usulü olmak üzere iki çeşittir. 

 

 Ocak usulü yetiştiricilik 

Ülkemizde çok kullanılan bu yöntem özellikle küçük alanlarda yapılan 

üretimlerde uygulanır. Ocak usulü ekim sırık çeşitlerde kullanılan bir 

yetiştiricilik şeklidir. Masuraların boyun noktalarına 50-80 cm aralıklarla 15-25 

cm sıra üzeri mesafelerle ocaklar hazırlanır ve tohumlar bu ocaklara ekilir. Ocak 

usulü yetiştirmede ocaklara normal olarak 3-5 tohum atılır. Ekimde tohumlar 

iriliklerine ve toprak karakterlerine göre 3-5 cm kadar derine bırakılır. Ortalama 

olarak m²de 30-40 adet çimlenebilecek tohum bulunmalıdır. Daha sonra üzeri 

mümkünse harçla karıştırılmış toprakla örtülür ve hafifçe bastırılır. Uygun 

şartlarda tohumlar 7-10 gün içerisinde çimlenerek toprak yüzüne çıkmaya 

başlar. 

 

 Sıra usulü ile yetiştiricilik 
Yetiştirme döneminde düzenli yağış alan veya yağmurlama sulama imkânı olan 

tarlalara düze ekim daha uygundur. Yetiştirilecek bezelye sırık çeşidi ise 

masuralara ekim yapılmalıdır. Yer çeşitleri düz tarlaya mibzerle ekilmelidir. 

Düze ekimlerde sıra arası 30-40 cm, sıra üzeri 5-10 cm olacak şekilde tohum 

ekimi yapılmalıdır. Sırık çeşitlerde ise sıra arası 50-80 cm, sıra üzeri ise 15-25 

cm olmalıdır. Büyük boyutlu üretimlerde düz tarlaya mibzerle ekim yapılır. Bu 

üretim şekli konserve endüstrisi, sofralık, tohum ve kuru tane üretimi için olsun 

uygulanan modern ekim şeklidir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek endüstriyel baklagil bitkilerinin ekimini 

yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yetiştirme ortamlarının hazırlığını 

yapınız. 

 Derin  sürüm yapmayınız. 

 Gereğinden fazla sayıda sürüm 

yapmayınız. 

 Yüzeysel sürüm yaparken yabancı ot 

mücadelesi yapınız. 

 Toprak tavında iken sürüm yapınız. 

 Yüzeysel sürümü ekimden hemen önce 

yapınız. 

 Tohumluk seçimi yapınız 

 Yöreye uygun çeşitleri seçiniz. 

 Sertifikalı tohumluk seçiniz. 

 Uyku döneminde olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Tohum ilaçlaması yapınız. 

 Uygun ilaç kullanınız. 

 Uygun miktar ve zamanda kullanınız. 

 Çevreye duyarlı olunuz. 

 Ekim yapınız. 

 Ekimi geciktirmeyiniz. 

 Ekim zamanında toprağın tavında 

olmasına dikkat ediniz. 

 Ekimi düzgün sıralar hâlinde yapınız. 

 Ekim sırasında markör ayarına dikkat 

ediniz. 

 Ekim sonrası işlemleri yapınız.  Toprağı bastırınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

 

1.  (     ) Taban taşı varsa dipkazan ile patlatma sürüm yapılır. 

 

2.  (     ) İkinci ürün olarak ekilen soyanın iyi bir çıkış için tohumun nemli (tavlı) 

toprağa ekilmesi gerekmektedir. 

 

3.  (     ) Bezelye yetiştiriciliğinde hasadın elle yapıldığı işletmelerde tohum ekimi 

düze ekim, makineli hasadın uygulandığı işletmelerde ise sırta ekim yapılır.  

 

4.  (     ) Bakteriler bitkinin köklerinde nodüller oluşturarak havanın serbest fosforunu 

bağlayarak bitkinin ihtiyaç duyduğu azotun büyük kısmını kazanmasını 

sağlar. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

5.  Soyada ana ürün ekimlerinde sıra arası ……… cm, ikinci ürün ekimlerinde ise 

……… cm olmalıdır. 

 

6.  Soyada ekim tavlı toprağa yapılacak ise, derinlik ……….. cm olmalıdır. 

 

7.  Bezelyede erkenci çeşitlerde ekim ………….. başından ………… kadar 

 

 bodur bezelyeler sıravari ekildiğinde sıra arası …………….. cm olmalıdır. 

 

8.  Bezelye yetiştiriciliğinde ……………………………….. ekim sırık çeşitlerde 

kullanılan bir yetiştiricilik şeklidir. 

 

9.  Bezelye yetiştiriciliğinde yetiştirme döneminde düzenli yağış alan veya 

yağmurlama sulama imkânı olan tarlalara …………. ekim daha uygundur. 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

 Tohum ekimi 

 Araç ve gereçler 

o Tohum (Soya ve bezelye tohumu) 

o Ölçüm araçları 

o Bakteri kültürü (aşılama için) 

o Tohum ekim araç ve gereçleri 

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 Evet Hayır 

1 Tohum temin ettiniz mi?   

2 Ekilecek tohum miktarını ayarladınız mı?   

3 Tohumları bakteri ile aşıladınız mı?   

4 Makinenin norm ayarını yaptınız mı?   

5 Ekim mesafesini ayarladınız mı?   

6 Ekim derinliğini ayarladınız mı?   

7 Ekim hızını hazırladınız mı?   

8 Güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

9 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 
 

 

Endüstriyel baklagil bitkilerinin bakımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde ekilen endüstriyel baklagillerde yapılabilecek bakım işlemleri 

nelerdir? Araştırınız.  

 Endüstriyel baklagillerde bakım işlemleri ne zaman yapılmaktadır? Araştırınız. 

 Çevrenizde endüstriyel baklagil yetiştiriciliği yapılan üreticileri ziyaret ederek 

bakım işlemleri ile ilgili bilgi alınız. 

 

3. ENDÜSTRİYEL BAKLAGİL BİTKİLERİNDE BAKIM  
 

İyi bir çıkış yapan bitkinin hasat edilene kadarki sürede iyi bir gelişme sağlaması 

bakım işlemlerinin yeterli ve zamanında yapılmasına bağlıdır. 

 

 Yapılan bakım işlemleri arasında 

 Sulama 

 Gübreleme 

 Yabancı ot mücadelesi ve çapalama 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele etme sayılabilir. 

 

3.1. Sulama  
 

3.1.1. Soyada Sulama 
 

Soya bitkisinin su ihtiyacı iklim ve gelişme dönemi koşullarına bağlı olarak ortalama 

su ihtiyacı 450-550 mm arasında değişmektedir. Soyada yağışın yetersiz olduğu dönemde 

topraktaki nem durumuna bakılarak sulama yapılır. Ancak bitkinin belli bazı dönemlerinde 

sulamanın yapılması gerekmektedir. Bunlar:  

 

 Birinci sulama bitki boyu 8-10 cm olunca yapılır. İlk su geç verilirse, bitki boyu 

kısa kalır ve ilk bakla yüksekliği de düşük olur. Bu durumda hasat kayıplarının 

artmasına sebep olur. 

 İkinci sulama ilk çiçekler görülmeye başladığı zaman yapılır.  

 Üçüncü sulama baklalar şişmeye başladığında yapılır.  

 Dördüncü sulama gerekirse üçüncü sulamadan 10-15 gün sonra yapılır.  

 

Soyanın gelişim dönemleri içinde suya en fazla ihtiyaç duyulan devre, çiçeklenme ve 

özellikle bakla oluşumu devresidir. Bu nedenle sulama zamanlarını kaçırmamak gerekir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Sulama zamanının geldiği bitkinin morfolojik görünümüne ve toprak tavının 

durumuna bakılarak yapılır.  

 

  

Resim 3.1. Soyada karık sulama ve yağmurlama sulama  

 

3.1.2. Bezelyede Sulama 
 

Sonbaharda ekimi yapılan bezelye tarımında bitkinin gelişme dönemi, genellikle 

yağışlı zamana denk geldiğinden yeterli yağış olması durumunda sulamaya ihtiyaç yoktur.  

 

İlkbahar ekimlerinde iyi bir gelişme sağlayabilmek için hava ve toprak şartlarına bağlı 

olarak düzenli aralıklarla sulama yapılmalıdır. İlkbahar ekimlerinde su eksikliği, tane 

verimini ve tane kalitesini olumsuz etkiler. Bezelyede çiçeklenmeden öncesi ve meyve 

tutumundan sonraki dönemlerde en az iki defa sulama yapılmalıdır. Ancak havanın çok sıcak 

veya kuraklığın fazla olduğu dönemlerde üçüncü bir sulama yapılabilir. Sulama, karık usulü, 

yağmurlama ve damlama şeklinde yapılır. Çiçeklenme başlangıcımdaki sulama, bakla 

sayısını ve bakladaki tane sayısını artırarak verimi yükseltirken ikinci sulama tane dolum 

devresinde tane verime olumlu yönde etki eder. 

 

3.2. Gübreleme 
 

Endüstriyel baklagil yetiştiriciliğinde gübreleme yapmadan önce aşağıdaki durumların 

göz önünde bulundurulması gerekir: 

 

 Topraktaki bitki besin maddesi durumu 

 Bitkinin bitki besin maddesini alma durumu 

 Bakteri aşılmasının yapılıp yapılmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Topraktaki ve bitkideki bitki besin maddesi durumunun kontrol edilebilmesi için 

toprak ve bitkiden örnekler alınarak bitki besin maddesi içeriği yönünden analiz edilmesi 

gerekmektedir. Eğer bitkide besin maddesi eksikliği söz konusu ise ihtiyaca göre toprağa 

veya bitkiye bitki besin maddesi takviyesi yapılması gerekir. Buna gübreleme adı verilir. 
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3.2.1. Soyada Gübreleme 
 

Soyada yapılacak bir gübrelemede ana etken azotlu gübrelemedir. Çünkü bitkinin 

ekimi esnasında yapılan bakteri aşılamasının bitki gelişimi ile beraber köklerde nodoziteler 

meydana getirerek havanın serbest azotunu bağlayacağı unutulmamalıdır. Ancak ilk 

gelişmeyi artırmak için dekara 2.5-3 kg saf azot verilebilir. Ancak fazla azotlu gübreleme 

yapılması; 

 

 Köklerdeki nodül oluşumunu azaltır. 

 Bakterilerin tembelleşmesine sebep olur. 

 Bakteriler aracılığı ile azot kazanımında azalma meydana gelir. 

 

Çıkıştan 2-3 hafta sonra kökler incelendiğinde, bakterinin faaliyeti sonucu 

yumrucuklar (nodozite) oluştuğu görülür. Kökleri zedelemeden sökülen soya köklerinde, 5-

10 adet yumru görülmesi ve içlerinin pembe olması gereklidir. Eğer yumru oluşmamış veya 

var olan yumruların iç rengi yeşil veya siyah renge dönmüşse, bakterilerin ölmüş olduğunu 

anlarız. Bu durumda ilk sulama öncesinde dekara 20 kg amonyum nitrat veya 10 kg üre verip 

sulama yapılmalıdır.  

 

Soya yetiştiriciliğinde azottan sonra en çok kullanılan bitki besin elementi fosfordur. 

Bu nedenle dekara saf olarak 6 kg fosfor verilmesi yeterlidir. Azotlu, fosforlu ve potasyumlu 

gübreler ekimle birlikte verilebilir. 

  

 
Resim 3.2.Soyada azot eksikliği 

 

3.2.2. Bezelyede Gübreleme 
 

Bezelye bitkisi de soya bitkisinde olduğu gibi azot bağlayıcı bakteriler ile simbiyotik 

ilişki kurarak havanın serbest azotunu toprağa kazandırırlar. Bu nedenle bakteri gelişimini 

teşvik için 2-4 kg/da saf azot verilebilir. Ancak fazla azot verilmesinin bakterileri 

tembelleştireceği ve azot bağlama miktarını azaltacağı unutulmamalıdır. Bezelyenin fosforlu 

gübreye olan ihtiyacı saf madde olarak 8-10 kg/dekardır. Kumlu topraklarda bu miktar biraz 

daha artırılmalıdır. Fosforlu gübrelerin gerektiğinden fazla verilmesi tane verimini ve tanenin 

protein bileşimini azaltır. Fosforlu gübre ile birlikte potaslı gübrelerin de verilmesi 

köklerdeki yumru sayısını ve köklerdeki bakterilerin azot tespit etme yeteneklerini arttırır.  
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Toprağın potasça fakir olduğu bilinirse dekara 15- 20 kg potaslı gübre verilmelidir. 

Azotlu, fosforlu ve potasyumlu gübreler ekimle birlikte verilebilir. 

 

Fosfor ve potasyum oranı yüksek topraklarda yetiştirilen bezelyelerin pişmesi, 

potasyum ve fosfor oranı düşük olanlardan daha iyidir. Ayrıca bezelyede azotlu ve fosforlu 

gübreler protein oranını artırır. Gerek olmadıkça bezelye için toprağa çiftlik gübresi 

verilmemelidir. Ahır gübresi hem yabancı ot gelişimini artırır hem de bitkinin vejatatif 

olarak fazla büyümesine neden olur.  

 

 
Resim 3.4: Bezelyede azot eksikliği 

 

3.3. Yabancı Ot Mücadelesi ve Çapalama 
 

3.3.1. Soyada Yabancı Ot Mücadelesi ve Çapalama 
 

Soya bitkisi gelişmesinin ilk devresinde yabancı otlardan fazlaca etkilenmektedir. Bu 

nedenle sıra aralarında traktörle, gerekirse sıra üzerinde de el çapası ile ot mücadelesi 

yapılmalıdır. Ot probleminin yoğun olduğu yerlerde kimyasal ilaçlarla ot mücadelesi 

yapılmalıdır.  

 

Bitkinin gelişme devresine göre, birinci veya ikinci sudan sonra da ara çapası 

yapılmalı ve toprak sıkışıklığı nedeniyle bitkilerin strese girmesi önlenmelidir. Çapalama 

esnasında boğaz doldurma yapmamaya dikkat edilmelidir. Çünkü bu işlem ilk bakla 

yüksekliğinin düşmesine ve hasatta kayıplara neden olur. 

 

 
Resim 3.5. Çapalanmış soya  
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3.3.2. Bezelyede Yabancı Ot Mücadelesi ve Çapalama 
 

Bitkiler 4-5 yapraklı olduğu dönemde ilk çapalamayla birlikte yapılmalıdır. İlk 

çapalama yüzeysel yapılmalı ve köklere zarar verilmemelidir. Birinci çapadan yaklaşık 20 

gün sonra bitkilerin 25–30 cm boylandıkları ve yabancı otların fazlalaştığı dönemde ikinci 

çapa yapılır. Bitkide gövdenin ve meyvelerin ıslak toprakla temasını önlemek için ikinci 

çapalamada boğaz doldurması da yapılır. Genellikle ikinci çapalama zamanı çiçeklenmeden 

önceki dönemdir. Genelde iki çapa yeterlidir ancak kaymak tabakası ve yabancı otların 

oluşması hâlinde üçüncü bir çapalama yapılabilir. 

 

Tohumların çimlenip bitkilerin toprak yüzüne çıkarak gelişmeye başladığı ilk hafta 

içinde büyümeleri çok yavaştır. Yabancı otla mücadele, bitkiler 4-5 yapraklı olduğu 

dönemde ilk çapalamayla birlikte yapılmalıdır. 

 

Yabancı ot mücadelesinde tohum yatağı hazırlama sırasında ekimden önce yabancı ot 

ilaçları (herbisitler) ile ilaçlanır veya yabancı otlar 2-4 yapraklı devrede iken herbisitlerle 

ilaçlanarak öldürülür. 

 

3.4. Destek Sistemi Kurma 
 

Sırık bezelyelerde ikinci çapa ile birlikte herekleme işlemi de yapılır. Kafes tellerle, 

zikzaklı gergin iplerle, kargı veya sırıklarla bitkilere herek verilir. Herekler, bitkilerin 

rüzgârdan ve toprakta bulunan nemden zarar görmemesini sağlar. Bitkiler, hereklere büyüme 

uçlarındaki sülüklerle çok sağlam tutunur. 

 

Kafes tellerle desteklemede 3-4 m’de bir dikilen kazıklara kafes teller meyilli şekilde 

duvar gibi çekilir. Bezelye bitkileri bu kafes telleri üzerinde çok iyi gelişir. Düzenli hasat 

yapılarak kaliteli düzgün meyveler elde edilir. Özellikle bu yöntem küçük aile 

işletmelerinde, sofralık taze bezelye üretiminde önemli ölçüde fayda sağlar. 

 

 
Resim 3.6. Bezelyelerin desteğe alınması ve bağlanması 
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3.5. Hastalık ve Zararlılar 
 

3.5.1. Soyada Hastalık ve Zararlılar  
 

Soya yetiştiriciliğinde görülen başlıca hastalıklar; tomurcuk yanıklığı ve kömür 

çürüklüğüdür. Tomurcuk yanıklığı hastalığının etmeni bir virüs olup bitkilerin yeşil 

kalmasına, cüceleşmesine ve baklalarda şekil bozukluklarına yol açar. Tomurcuk yanıklığı 

hastalığının mücadelesinde sağlıklı tohum kullanımı ve virüslü bitkilerin imha edilmesi 

gerekir. Bu hastalığın kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır. Kömür çürüklüğü hastalığına 

karşı kültürel önlem olarak toprak sıkışıklığını önleyici tedbirler alınmalı, derin sürüm 

yapılmalı ve sulama sonrası ara çapa yapılarak toprağın havalanması sağlanmalıdır. 

Kimyasal mücadele ise uygun ilaçlar seçilerek tekniğine uygun şekilde ilaçlama 

yapılmalıdır. 

 

Resim 3.7: Tomurcuk yanıklığı hastalığı 

Kömür çürüklüğü hastalığı, fungal kökenli olup kök ve sapları kurutarak bitkilerin 

ölmesine ve baklaların boş kalmasına yol açar. 

 

Resim 3.8: Kömür çürüklüğü hastalığı 

 

Bu hastalıkların dışında mildiyö, tohum çürüklüğü, fide hastalıkları, kök ve gövde 

çürüklüğü, gövde ve bakla hastalıkları antraknoz, yaprak yanıklıkları ve sarı mozaik hastalığı 

bulunmaktadır. 
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Soya bitkisinde görülen başlıca zararlılar; beyazsinek, kırmızı örümcek, yeşil kurt, 

prodenya ve pis kokulu yeşil böcektir. Beyazsinek, özellikle Çukurova’da yoğun zararı 

görülen ancak son yıllarda pamuk ekim alanlarının azalmasına paralel olarak yoğunluğu 

azalan bir zararlıdır. Mücadelesinde kültürel önlem olarak dayanıklı çeşit kullanılmalıdır. 

Soya zararlıları ile mücadelede uygun zaman ve dozda ilaçlama yapılmalıdır. 

 

 
Resim 3.9: Beyazsinek 

 

3.5.2. Bezelyede Hastalık ve Zararlılar  
 

Bezelyeye zarar veren başlıca hastalıklar; kök çürüklüğü, solgunluk, külleme, mildiyö, 

antraknozdur. Bezelye zararlıları ise kırmızı örümcekler, yaprak bitleri ve tohum böcekleri 

(bruchuslar) dir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek endüstriyel baklagil bitkilerinin bakımını 

yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bitkiler toprak üstüne çıkış yaptıktan 

yabancı ot mücadelesi ve çapalama 

yapınız. 

 Bitkilere sorun olan yabancı otları tespit 

ediniz. 

 Yabancı otlarının en zararlı olduğu 

dönemleri belirleyiniz. 

 Ekim öncesinden itibaren yabancı ot 

mücadelesine başlayınız. 

 Yabancı otlarla mücadelede kültürel 

tedbirleri uygulayınız. 

 Kimyasal mücadele yöntemlerini 

uygulayınız. 

 Boğaz doldurması yapınız. 

 Toprağın ilk daldan aşağıda olmasına dikkat 

ediniz. 

 Çapalamada kullanılan aracın bitkiye zarar 

vermemesine dikkat ediniz 

 Sulama yapınız. 

 Bitkilerin kritik dönemlerini belirleyiniz. 

 Toprak tavını kontrol ediniz. 

 Bitkinin genel görünümünü kontrol ediniz. 

 Bitkinin su ihtiyacını belirleyiniz. 

 Sulama yöntemini belirleyiniz. 

 Gübreleme yapınız. 

 Toprak analizi yaptırınız. 

 Analiz sonucuna göre verilecek gübreleri 

belirleyiniz. 

 Gübre normunu ayarlayınız. 

 Ekim öncesi gübreleme yapınız. 

 Bitkiler çıkış yaptıktan sonra bitkinin ve 

toprağın durumuna göre gübreleme yapınız. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele 

ediniz. 

 Ekim öncesi tohum ilaçlaması yapınız. 

 Yetiştirdiğiniz endüstriyel baklagilin en 

önemli hastalık ve zararlıları ile zarar 

şekillerini araştırınız.  

 Ekim sonrası kültürel ve kimyasal mücadele 

yöntemlerini uygulayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

 

1.  (     ) Soya bitkisinin su ihtiyacı iklim ve gelişme dönemi koşullarına bağlı olarak 

ortalama su ihtiyacı 1000-1500 mm arasında değişmektedir. 

2.  (     ) Soyada birinci sulama bitki boyu 8-10 cm olunca yapılır.   

3.  (     ) Bezelyede çiçeklenmeden öncesi ve meyve tutumundan sonraki dönemlerde 

en az iki defa sulama yapılmalıdır. 

4.  (     ) Bitkide besin maddesi eksikliği söz konusu ise ihtiyaca göre toprağa veya 

bitkiye bitki besin maddesi takviyesi yapılması gerekir. Buna sulama adı 

verilir. 

5.  (     ) Soyada azotlu gübreleme yapılması bakterilerde azot bağlama aktivitesini 

artırır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6.  Bezelye bitkisi de soya bitkisinde olduğu gibi azot bağlayıcı bakteriler ile 

………………….. ilişki kurarak havanın serbest azotunu toprağa kazandırırlar. 

7.  Bezelyede bitkiler …………………… olduğu dönemde ilk çapalamayla birlikte 

yapılmalıdır.  

8.  …………………… bezelyelerin rüzgârdan ve toprakta bulunan nemden zarar 

görmemesini sağlar. 

9.  Soyada görülen ……………………………. hastalığının etmeni bir virüs olup 

bitkilerin yeşil kalmasına, cüceleşmesine ve baklalarda şekil bozukluklarına yol 

açar. 

10.  Soya yetiştiriciliğinde azottan sonra en çok kullanılan bitki besin elementi 

……………………………… 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

 Endüstriyel baklagillerde bakım 

 Malzemeler 

o Yetiştirilmiş soya ve bezelye bitkileri 

o Çapa 

o Sulama sistemleri 

o Gübre 

o Gübre dağıtım araç ve gereçleri 

o Kimyasal ilaçlar 

o İlaç dağıtım araç ve gereçleri 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.  Endüstriyel baklagillerde boğaz doldurma yaptınız mı?   

2.  Endüstriyel baklagillerde yabancı ot mücadelesi yaptınız mı?   

3.  Endüstriyel baklagillerde sulama zamanını belirlediniz mi?   

4.  Endüstriyel baklagillerde sulama yaptınız mı?   

5.  Endüstriyel baklagillerde gübreleme yaptınız mı?   

6.  
Endüstriyel baklagillerde hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama 

yaptınız mı? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

Endüstriyel baklagil bitkilerinin pazar isteklerine göre hasat ve hasat sonrası 

işlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bölgenizde yetiştirilen endüstriyel baklagillerin hasadı ne zaman yapılmaktadır? 

Araştırınız.  

 Hasat edilen endüstriyel baklagiller için hangi depolama sistemleri 

kullanılmaktadır? Araştırınız. 

 

4. ENDÜSTRİYEL BAKLAGİL BİTKİLERİNDE HASAT 

VE DEPOLAMA 
 

4.1. Endüstriyel Baklagil Bitkilerinde Hasat Kriterleri 
 

4.1.1. Soyada Hasat 
 

Hasat olgunluğuna gelen soyada yapraklar sararır ve dökülür, baklalar çeşide göre kirli 

sarı veya esmerimsi bir renk alır ve tohumlar sertleşir. Yaprakların dökülmesinden 3-4 gün 

sonra hasada başlanabilir. Hasat zamanında yapılmalıdır. Aksi takdirde baklalar çatlar ve 

ürün kaybı olur. Soya ana ürün olarak yetiştiriliyorsa hasat eylül ortası, ikinci ürün olarak 

yetiştiriliyorsa ekim ayı ortasında yapılabilir. Hasat döneminde tanedeki nem oranı %13-14 

civarında olmalıdır. Nem oranı yüksekse hasat sırasında tohumlar zarar görür, daha düşük ise 

taneler dökülür veya çatlar. 

 

 
Resim 4.1: Hasat olgunluğuna gelmiş soya 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Soya hasadı biçerdöverle yapılır. Biçim yüksekliği alt baklaları alacak şekilde 

ayarlanmalıdır. Soya sık ekilmişse biçerin tıkanmasını ve tohumların kırılmasını azaltmak 

için biçerdöver hızı azaltılmalıdır. Biçerdöverle hasatta yukarıdan biçim yapılırsa alt baklalar 

toprakta kalır ve hasat kayıpları artar. Normal şartlarda soya verimi; birinci ürün olarak 

ekilmişse 300-400 kg/da, ikinci üründe ise 250-350 kg/da’dır. 

 

 
Resim 4.2: Biçerdöverle soya hasadı 

 

Hasat edilen soyada nem oranı mutlaka %13’ün altına düşürülmelidir. Bu amaçla 

kurutma yapılmalıdır. Soya direkt güneş altında kurutulmamalıdır. Aksi takdirde tohumlarda 

çatlamalar meydana gelir. Bu nedenle kurutma gölge bir yerde yapılmalıdır. 

 

Hasat edilen ve kurutulan ürün depolanacaksa aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 

 Tohumların bozulmasını ve kızışmasını önlemek için depo sıcaklığı 20-22 ºC 

olmalıdır. 

 Depo havasının nispi nemi % 60’dan düşük olmamalıdır. 

 Depolanan ürünün yığın kalınlığı 30-40 cm’den yüksek olmamalıdır. 

 Yığın, düzenli aralıklarla karıştırılmalıdır. 

 Tohumdaki nem oranı % 13-14’ten fazla olmamalıdır. 

 Depoda hastalık ve zararlılara karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 

4.1.2. Bezelyede Hasat 
 

Bezelyede hasat, baklaların ve gövdenin kuruyup kahverengiye döndüğü, baklaların 

sertleştiği, elle oyulduğunda kırıldığı devrede yapılır. Ancak baklalar çatlamadan önce 

hasada başlanmalıdır. 

 
Resim 4.3: Meyvenin olgunlaşması 
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Hasat olgunluğuna gelmiş baklalar en geç iki üç gün içinde hasat edilmelidir. 

Özellikle kuru ve sıcak havalarda taneler çok çabuk olgunlaşır. Hasat zamanında yapılamaz 

geç kalınırsa taneler unlu bir durum alır ve konservecilik kalitesi düşer. Konservelik 

bezelyeler genellikle geniş alanlarda yetiştirilir ve hasat bir seferde ve makineli olarak 

yapılır.  

 

Resim 4.4: Hasada hazır bezelyeler 

 

İlkbaharda ekilen bezelyeler 12-16 hafta, sonbaharda ekilen bezelyeler 32 hafta sonra 

hasat edilmeye başlanır. Küçük işletmelerde hasat olgunluğuna gelmiş bezelyeler 3-4 gün ara 

ile düzenli olarak bitkilere zarar vermeden elle hasat edilir. 

 

Genellikle küçük işletmelerde sırık bezelyeler, büyük işletmelerde ise bodur 

bezelyeler yetiştirilir. Bezelyede verim çeşidinin yer ve sırık oluşuna, baklada bulunan tane 

sayısı ve iriliğine, ekolojik şartlara bağlı olarak değişir. Bir dekar alandan baklalı taze 

bezelye olarak 1500-2000 kg, taze iç bezelye olarak ise 500-800 kg arasında ürün alınır. 

Hasadın kademeli olarak elle yapılması kalite ve verimi olumlu yönde etkiler. 

 

Tane için yapılacak hasatta gövdenin kırılmasını, baklaların çatlamasını en aza 

indirmek için bitki nemli iken biçilmelidir. Sabah erken saatlerde veya akşama doğru biçim 

yapılmalıdır. Hasat edilen bitkiler tarlada veya harman yerinde kurumaya bırakılır. Tarlada 

hasat olgunluğuna gelmiş bezelye bitkileri biçilerek veya sökülerek konserve fabrikalarına 

getirilir, özel makineler ile tanelenir ve boylara ayrılır. Konserve sanayinde kullanılan 

bezelye taneleri büyüklüklerine göre en küçükten başlayarak 0-1-2-3 gibi numaralar ile 

gruplandırılır. 

 
Resim 4.5: Hasat sonrası bezelyeler 
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Kuruyan bezelyelerin harmanı küçük işletmelerde dövülmek suretiyle, büyük 

işletmelerde ise makineyle yapılır. Harmanlama makine ile yapılacak ise makinenin devir 

sayısı azaltılarak çarpma sonucu tanelerin kırılması engellenmelidir. Harmanlamadan sonra 

ürün yabancı ot tohumlarından ve olgunlaşmamış bezelye tohumlarından temizlenir. 

Bezelyede harmandan elde edilen saman çok değerli bir hayvan yemi olarak değerlendirilir. 

 

 
Resim 4.6: Ayıklanmış bezelye taneleri 

 

4.2. Endüstriyel Baklagil Bitkilerinde Depolama 
 

4.2.1. Soyada Depolama  
 

Soyanın içerisinden çıkarılan taneler kurutulduktan sonra temizlenir, ayıklanır ve 

gerekirse böceklere karşı ilaçlanır. Çuval, torba veya sandıklara doldurularak depolara alınır. 

Amaçlanan depolama süresine göre depo şekli ve depo koşulları düzenlenir. Uzun süre 

depolama yapılacaksa nem, sıcaklık ve havalandırmaya daha fazla dikkat edilmelidir. 

Depolamada sıcaklık düştükçe kızışma, böcek ve mantar zararı azalır.  

 

4.2.2. Bezelyede Depolama 
 

Pazara sevk edilen bezelyeler 5-10 °C sıcaklıklarda 2-3 günlük bir süre bekleyebilir. 

Sürenin uzaması hâlinde zararlanmalar görülür. 0-1°C’de %85-90 nemde bezelyeler baklalı 

olarak 4-6 hafta kadar muhafaza edilebilir. Kuru tanelerin muhafaza süresi daha uzundur. 

Bezelye tohumlarının zarar görmeden depolanabilmesi için tohumlardaki nem oranının 

%16’dan fazla olmaması gerekir. 5°C sıcaklıkta, %50-55 nemde kuru tane içerisindeki nem 

%10-12 civarında olduğunda saklama süresi 1-2 yıl arasında değişir. Ancak sıcaklık ve nem 

birlikte yükselirse bu süre hızla kısalır. Ürün depolanmadan önce özellikle tohum 

böceklerine (bruchuslara) karşı fumigasyon yapılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Endüstriyel baklagil bitkilerinin pazar isteklerine göre hasat ve hasat sonrası 

işlemlerini yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yetiştirdiğiniz endüstriyel baklagilin 

hasada gelip gelmediğini 

değerlendiriniz. 

 Yetiştirdiğiniz baklagilin hasat kriterlerinin 

neler olduğunu araştırınız. 

 Bitkinizin hasat kriterlerini taşıyıp 

taşımadığına karar veriniz. 

 Yaptığınız kontroller neticesine göre hasadın 

yapılıp yapılmayacağına karar veriniz.  

 Yetiştirdiğiniz endüstriyel baklagilin 

hasadı için hazırlığını ve hasadını 

yapınız. 

 Yetiştiriciliğini yaptığınız çeşidin hasat 

yöntemini belirleyiniz.  

 Seçtiğiniz hasat yöntemine gerekli alet ve 

makineyi kullanıma hazır hale getiriniz. 

 Ürünün nem içeriğine göre hasat saatinizi 

belirleyiniz. 

 Tekniğine uygun olarak hasadı 

gerçekleştiriniz. 

 Yetiştirdiğiniz endüstriyel baklagili 

harman edip depolayınız. 

 Hasat ettiğiniz baklagili uygun yöntemleri 

kullanarak harman ediniz. 

 Harman ettiğiniz baklagilin tohumları hala 

istenilen nem düzeyinde değilse nem 

içeriklerini depolanacakları nem içeriğine 

kadar kurutunuz.  

 Kurutma açıkta yapılacaksa yığın 

yüksekliğini ayarlayınız ve gün içerisinde 

tekrarlayınız.  

 Ürün makinede kurutulacaksa sıcaklık ve 

hava akım hızı ayarlanır.  

 Kurutma işleminden sonra, saklama 

torbalarına veya çuvallarına doldurunuz. 

 Depolama için depoyu temizleyip haşere ve 

zararlılara karşı önlem alınız. 

 Depoya giren ürünü kayıt altına alınız.  

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

 

1.  (     ) Soya ana ürün olarak yetiştiriliyorsa hasat eylül ortası, ikinci ürün 

olarak yetiştiriliyorsa ekim ayı ortasında yapılabilir. 

2.  (     ) Soyanın hasat döneminde tanedeki nem oranı %30-35 civarında 

olmalıdır.  

3.  (     ) Soyanın hasat edildikten sonra tohumların bozulmasını ve kızışmasını 

önlemek için depo sıcaklığı 20-22 ºC olmalıdır. 

4. (     ) Depolanan ürünün yığın kalınlığı 100 cm’den yüksek olmamalıdır. 

5.  (     ) İlkbaharda ekilen bezelyeler 12-16 hafta, sonbaharda ekilen bezelyeler 

32 hafta sonra hasat edilmeye başlanır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6.  Genellikle küçük işletmelerde ……………… bezelyeler, büyük işletmelerde ise 

……………………. bezelyeler yetiştirilir. 

7.  Kuruyan bezelyelerin harmanı küçük işletmelerde …………………… suretiyle, 

büyük işletmelerde ise …………………… yapılır. 

8.  0-1°C’de %85-90 nemde bezelyeler baklalı olarak ……… hafta kadar muhafaza 

edilebilir. 

9.  Hasat olgunluğuna gelen soyada yapraklar ……………… ve ……………, baklalar 

çeşide göre kirli sarı veya esmerimsi bir renk alır ve tohumlar sertleşir. 

10  Soya direkt ………………… altında kurutulmamalıdır. Aksi takdirde tohumlarda 

çatlamalar meydana gelir. 

 

 

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. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

37 

UYGULAMALI TEST 

 

 Endüstriyel baklagillerde depolama 

 Malzemeler 

o Hasat ve harman edilmiş soya ve bezelye 

o Saklama torbaları veya çuval 

o Haşere ilaçları 

o Depo (ürünün saklama koşuluna göre) 

o Tartı 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Endüstriyel baklagil bitkilerini hasat ettiniz mi?   

2. Endüstriyel baklagil bitkilerini harman ettiniz mi?   

3. Endüstriyel baklagil bitkilerini saklama torbaları veya 

çuvallara doldurdunuz mu? 

  

4. Endüstriyel baklagil bitkilerinin muhafaza edeceğiniz 

depoları temizlediniz mi? 

  

5. Endüstriyel baklagil bitkilerini muhafaza ederken kayıt 

altına aldınız mı? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise modül değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu modül kapsamında sürgünleri ve soğanları yenen sebzeleri yetiştirmek için aşağıda 

listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır 

kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Endüstriyel baklagillerin genel özelliklerini açıkladınız mı?   
2. Endüstriyel baklagillerin ekimi için tohum yatağını hazırladınız 

mı? 
  

3. Endüstriyel baklagillerde tohum aşılaması yaptınız mı?   

4. Endüstriyel baklagillerin bakımını yaptınız mı?   

5. Endüstriyel baklagillerin hasat kriterlerine göre hasat ettiniz mi?   

6. Endüstriyel baklagillerin harmanını yaptınız mı?   

7. Endüstriyel baklagilleri uygun koşullarda muhafaza 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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

Öğrenme Faaliyeti-1 Öğrenme Faaliyeti-2 

1 Y 1 D 

2 Y 2 D 

3 D 3 Y 

4 D 4 Y 

5 D 5 70, 65-70 

6 Soya-bezelye 6 5-6 cm 

7 Adana-Osmaniye 7 Şubat-15 Mart 

8 Bezelye  8 30-40 cm 

9 Nodül(Nodozite) 9 Ocak  

10 Beyaz-Mor 10 Düze ekim 

 

 

Öğrenme Faaliyeti-3 Öğrenme Faaliyeti-4 

1 Y 1 D 

2 D 2 Y 

3 D 3 D 

4 Y 4 Y 

5 Y 5 D 

6 Simbiyotik  6 Bodur-sırık 

7 4-5 yapraklı 7 Dövülerek-makine ile 

8 Herek  8 4-6 hafta 

9 Tamurcuk yanıklığı 9 Sararır-dökülür. 

10 Fosfor  10 Güneş 

 
 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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