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AÇIKLAMALAR 

ALAN Tarım  

DAL Bahçe Bitkileri  

MODÜLÜN ADI Kuru ve Taze Tohumları Yenen Sebzeler 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/36 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/öğrenciye kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin 

yetiştiriciliğiyle ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Ekonomik önemi olan kuru ve taze tohumları yenen 

sebzelerin farklılıklarını ayırt edebileceksiniz.  

2. Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerde, bölgenin 

iklim ve toprak özelliklerini dikkate alarak ekim 

yapabileceksiniz. 

3. Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerde, bölgenin 

iklim ve toprak özelliklerini dikkate alarak bakım 

yapabileceksiniz. 

4. Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerde, hasat 

kriterlerine uygun olarak hasat ve hasat sonrası 

işlemleri yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

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

açık arazi vb.  

Donanım: Fasulye, bakla, bezelye, börülce, toprak, çiftlik 

gübresi, torf, perlit, kum, çakıl, talaş, cocopeat, elek, 

kürek, ilaçlama alet ve ekipmanları, bitki bakım alet ve 

makineleri, traktör, BGD, zirai kimyasallar, sulama 

ekipmanları, hasat alet ve ekipmanları afiş, broşür, sunu, 

projeksiyon cihazı, video, literatür, internet. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde artan dünya nüfusunun en önemli problemlerinden biri yeterli ve dengeli 

beslenmedir. Bunun için insanlar günlük ihtiyaçlarını karşılamak için farklı besin gruplarını 

tüketmek zorundadır. Bu ihtiyacın karşılanmasında önemli besin gruplarından biriside 

sebzelerdir.  

 

Sebzeler (özellikle kuru ve taze tohumu yenen sebzeler) bir insanın günlük 

beslenmesinde ihtiyaç duyduğu karbonhidrat, yağ, protein ve mineral için önemli bir 

kaynaktır. Ancak günlük ihtiyacın tam anlamıyla karşılanabilmesi iyi yetiştiricilik sonucunda 

elde edilen kaliteli tarım ürünü ile mümkün olabilmektedir. 

 

Üreticinin iyi ve kaliteli bir ürün elde edebilmesi için yetiştireceği bitkinin genel 

özelliklerini, ekim, bakım ve hasat işlemlerini iyi bilmesi gerekir. Bu amaçla modülde kuru 

ve taze tohumları yenen sebzelerin yetiştiriciliği ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu modül 

sonunda sizlerde kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin yetiştiriciliği ile ilgili bilgi 

edinecek ve uygulamaları yapabileceksiniz. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Ekonomik önemi olan kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin farklarını ayırt 

edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sebze üretiminde tohumla üretilen bitkiler nelerdir? Araştırınız. 

 Biyolojik üretim materyali olan tohum hangi kısımlardan oluşmaktadır? 

Araştırınız.  

 Bölgenizde yetiştiriciliği yapılan kuru ve taze tohumlu sebzeler nelerdir? 

Araştınız. 

 Araştırmalarınızın sonuçlarını sınıfta öğretmen veya arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. KURU VE TAZE TOHUMLARI YENEN SEBZE 

TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ 
 

1.1. Kuru ve Taze Tohumları Yenen Önemli Sebze Türleri  
 

Bu öğrenme faaliyetinde kuru ve taze tohumları yenen sebzelerden olan fasulye, 

bakla, bezelye, ve börülceden bahsedilecektir.  

 

1.1.1. Fasulye  
 

Fasulye (Phaseolus vulgaris) özellikle sıcak ülkelerde ve ülkemizde geniş şekilde 

tarımı yapılan tek yıllık bir yemeklik baklagil bitkisidir. Fasulye yetiştirilmesindeki kolaylık, 

fasulyenin protein, mineral maddeler ve vitaminlerce zenginliği, insan beslenmesinde yaygın 

olarak kullanılması ve havanın serbest azotunu toprağa tespit eden Rhizobium bakterilerine 

sahip olmasından dolayı fasulye günümüz tarla tarımında önemli bir yere sahiptir.  

 

Fasulye, dünyada ekim alanı ve üretimi yönünden yemeklik tane baklagiller içerisinde 

ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizde ise fasulye, ekim alanı ve üretim yönünden nohut ve 

mercimekten sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Fasulyenin kuru taneleri yanında sebze 

olarak olgunlaşmamış meyve ve taneleri kullanılmaktadır. Taze meyve ve tanelerinde 

yaklaşık %90 su bulunmaktadır. Kuru tanelerinde ham protein oranı çeşit ve yetiştirme 

tekniğine göre değişmekle birlikte ortalama %22’dir.  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Resim 1.1: Fasulye 

 

1.1.2. Bakla  
 

Bakla (Vicia faba) serin iklimde en iyi yetişen tek yıllık ve uzun gün bitkisi olan bir 

yemeklik baklagil bitkisidir. İnsanların beslenmesinde önemli bir yeri olan bakla, içerdiği 

bitkisel proteinin zenginliği nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de farklı 

şekillerde tüketilmektedir. Taze olarak kullanıldığı gibi kuru bakla olarak da insan 

beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Kuru bakla % 20–36 protein içeriği ile hem insan 

hem de hayvan beslenmesinde büyük önemi olan bir sebzedir.  

 

Yeşil baklada protein miktarı %5-7, süt olumundaki yeşil tohumlarda ise %3-10’dur. 

Erken olgunlaşan çeşitlerde protein oranı düşerken, geç olgunlaşan çeşitlerde protein oranı 

artmaktadır. Araştırıcılar tarafından baklanın gen merkezinin Doğu Akdeniz ülkeleri, 

Türkiye, Suriye ve Filistin olduğunu bildirmektedir. 

 

 
Resim 1.2: Bakla 

 

1.1.3. 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 en çok ekilen beşinci baklagil bitkisidir.  
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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. 

 

 
Resim 1.3: Bezelye 

 

1.1.4. Börülce  
 

Börülce (Vigna unguiculata), insan beslenmesinin yanında hayvan yemi olarak da 

değerlendirilen bir baklagil sebzesi olan tek yıllık bir kısa gün bitkisidir. Taze börülcede 

%80-85 su, %15-20 kuru madde bulunur. Yağ miktarı düşüktür. Kuru maddenin % 20-

30’unu proteinler oluşturur. Salatası ve yemekleri özellikle Ege Bölgesi’nde sevilerek 

tüketilir. Ülkemizde insan beslenmesi bakımından börülcenin önemi tam olarak 

bilinmemektedir.  

 

Börülce Ege ve Akdeniz Blgesi’nde tanınmakta olup tarımı da bu bölgelerde 

yapılmaktadır. Börülce sıcak iklim sebzesi olduğu için Afrika, Güney Amerika, Güney Asya 

ve Akdeniz Bölgelerinde yayılmıştır. 

 

 
Resim 1.4: Börülce  

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ9aPb-67MAhXIApoKHfVoDQwQjRwIBw&url=http://www.eksitarif.com/yemek?tarifi=bezelye&bvm=bv.120551593,d.bGs&psig=AFQjCNHKMac8DlNlwv1RUmBob3ZPsKqlEg&ust=1461851583418212
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1.2. Üretimdeki ve Ekonomideki Yerleri 
 

Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin büyük çoğunluğu baklagiller familyasında 

yer almaktadır. Yaklaşık 700 cins ve 18.000 tür içeren baklagiller (Fabaaceae) familyası, 

çiçekli bitkiler içinde en büyük familyadır. Baklagiller familyası, insan beslenmesinde, 

hayvan beslemede, tıbbi bitki olarak ilaç endüstrisinde, mobilya ve kâğıt yapımında, boya ve 

reçine yapımında, kozmetikte, yakacak ve süs bitkisi olarak daha birçok alanda 

kullanılmaktadır. 

 

Dünyada ekonomik öneme sahip 1000 bitki türü içerisinde 150 baklagil türü 

bulunmaktadır.  

Baklagiller insan ve hayvan beslenmesi ile münavebede oldukça önemlidir.  

 

İnsan beslenmesinde önemli olmasının sebepleri şunlardır: 

 

 Yüksek oranda protein içerirler. 

 Kolesterol seviyeleri çok düşüktür. 

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre; kişi başı günlük protein tüketiminin % 

60’ı bitkisel, % 40’ı hayvansal kaynaklı olursa kaliteli ve dengeli bir beslenmeden 

bahsedilebilir. Türkiye’de bu oranlar % 80 bitkisel ve % 20 hayvansal kaynaklı şeklindedir. 

Türkiye’de bitkisel kaynaklı proteinlerin büyük bölümü fasulye, nohut ve mercimek gibi 

baklagillerden sağlanmaktadır. Baklagiller, kuru tanelerinde bulunan yüksek oranda protein 

bakımından diğer besin gruplarına göre önemli bir üstünlük gösterir. Kalsiyum, demir, fosfor 

gibi elementlerle B1, B2 ve niasin gibi vitaminler bakımından diğer besinlere göre belirgin 

bir üstünlüğü vardır.  

 

Münavebe (ekim nöbeti) önemi ise şöyledir: 

Baklagiller sahip olduğu kazık kök sistemi ile toprağın alt tabakalarında bulunan 

nemden ve besinlerden yararlanabilir. Bitkiler hasat edildikten sonra toprakta kalan köklerin 

bileşiminde %5-20 oranında azot bulunur. Baklagil kökleri uygun şartlarda 1-2 haftada 

mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılabildiği halde tahıl köklerinin aynı şartlarda 

ayrışabilmesi için gereken süre 4-8 hafta kadardır. Baklagillerin münavebeye alınması ile 

sürekli aynı derinlikte toprak işlemesiyle oluşan taban taşının önüne geçilir ve kazık kök 

sistemleri ile toprağın alt katmanlarındaki besin maddelerinin alınması ayrıca zamanla bu 

kazık köklerin çürümesi sonucu toprakta kılcal boşlukların oluşması ve bu şekilde toprağın 

havalanması ve su iletimi iyileştirilmiş olur. Ayrıca baklagil köklerinde bulunan fosfor, 

potasyum ve kalsiyum gibi elementler köklerin ayrışması sonucu serbest hale geçer. 

 

Baklagiller familyasının en önemli özelliği; köklerinde ortak yaşayan Rhizobium cinsi 

bakteriler vasıtasıyla toprak havasında serbest halde bulunan, ancak diğer bitkiler tarafından 

direkt olarak yararlanılamayan azotu yaşadıkları ortama bağlayarak köklerinin yayıldığı 

toprak katlarını organik azotça zenginleştirirler ve kendi ihtiyaçlarının büyük bir kısmını bu 

azottan sağlarlar. Yemeklik tane baklagillerin toprağa bağladıkları azot miktarı; çeşide ve 

çevre koşullarına göre değişmekle beraber, yılda genel olarak 5-20 kg/da dolaylarındadır. 

Baklagiller içerisinde en az azot fikse eden bitki fasulyedir.  
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Dünya’da 63 milyon ha alanda, 58,7 milyon ton baklagil üretimi yapılmaktadır. Bunun 

%60’ını mercimek, kuru fasulye ve nohut oluşturmaktadır. Dünyada üretimi yapılan 

baklagiller arasında fasulye ilk sırada bulunmaktadır. Fasulyeden sonra nohut, bezelye, 

börülce, mercimek ve bakla gelmektedir. Türkiye’de yetiştirilen 8 çeşit baklagil arasında en 

fazla üretimi yapılanlar nohut, kuru fasulye ve mercimektir. Hemen hemen tüm 

bölgelerimizde baklagiller üretilmekle birlikte Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu ve geçit 

bölgeleri ile Marmara Bölgesi’nin güneyi üretimin en yoğun olduğu bölgelerdir. 

 

1.3. Kuru ve Taze Tohumları Yenen Sebzelerin Fizyolojik, 

Morfolojik ve Fonolojik Özellikleri 
 

1.3.1. Fasulye  
 

 Kök 

Yerlerine ekilen tohumlar çimlenmeden sonra bir kazık kök ile bunun etrafında zengin 

saçak kökler oluşturur. Kazık kök normal toprak şartlarında 60-70 cm kadar derine iner. Kök 

büyümesi ve gelişimi çiçeklenme zamanına kadar hızlı, sonraki dönemde yavaş olur. 

 

Bu familya (Fabacecae) bitkilerinin kökleri Rhizobium adı verilen bakterilerle 

simbiyotik ilişki kurarlar. Bu ilişkide köklerde oluşan nodoziteler (şişkinlikler) bakteriler için 

korunma ortamı sağlarken bakterilerde havanın serbest azotunu toprağa kazandırırlar. 

Böylece hem toprağın yapısında iyileşme hem de azotlu gübrelerin kullanımında azalma 

sağlanır. 

 
Resim 1.5: Fasulye kökü 

 

 

 Gövde ve dallar 

Fasulye gövdesi otsu yapıda dik veya sarılıcı, boğumlu ve hafif tüylüdür. Bitkinin 

boyu sırık ve yer çeşidi oluşlarına göre değişir. Bodur tiplerde 20–50 cm, sırık formlarda, 

150–300 cm arasındadır. Bodur tiplerde boğum sayısı fazla ve boğum araları kısadır. Dal 

uçlarında sülük, yaprak koltuklarında çiçek salkımı bulunur. Baklaların olgunlaşması eş 

zamanlı olmayan sarılıcı formlar daha çok yeşil sebze amacıyla yetiştirilen bahçe tarımına 

uygun tiplerdir.  
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Buna karşılık sırık fasulyelerinde boğum araları uzundur ve boğum sayısı da 

sınırsızdır. Sırık fasulyelerinde gövde sarılıcı bir özelliğe sahiptir. Anormal şartlar 

oluşmadıkça genellikle tek gövde şeklinde gelişir. Buna karşılık yer fasulyelerinde gövde bir 

kaç dallı olarak gelişir. Fasulyelerde gövde rengi kırmızı, pembe ve yeşil olabilir. Gövde 

rengi ile çiçek rengi arasında da ilişki vardır. Renkli gövdelilerde çiçek de renklidir.  

 

 
Resim 1.6: Bodur ve sırık gövdeli fasulye 

 

 Yaprak 

Fasulyede gelişme süresince iki tip yaprak görülür. Bunlardan birincisi, tohumun 

çimlenip toprak yüzüne çıkışında görülen kotiledon yapraklardır. Fasulyede çimlenmeden 

sonra kotiledon yapraklarının üzerinde, kalp biçiminde karşılıklı iki adet yaprakçıktan oluşan 

ilk yapraklar ortaya çıkar. Bu yapraklara ilk basit yaprak veya kotiledon yaprak ismi verilir. 

Daha sonra üç yaprakçıklı asıl yapraklar görülür. Orta yaprakçık şekli çeşitlere göre 

değişiklik gösterip ucu oval, sivri veya kısa olabilmektedir. Fasulyelerde yapraklar üçlü 

bileşik yaprak şeklinde bulunur. Yaprakların uçları genellikle sivri olup yaprak kalp 

şeklindedir. Genellikle yapraklar üçlü gruplar hâlinde gövdeye yukarıya bakan bir açı yapan 

yaprak sapı bağlanırlar. Yaprak sapının dala birleştiği yerde iki, iki yaprakçığın yaprak 

sapına birleştiği yerde iki, orta yaprakçığın kendi sapına birleştiği yerde iki olmak üzere, her 

yaprakta üçgen şeklinde altı kulakçık bulunmaktadır. Yaprak tüylülüğü çeşitlere göre 

değişmekle birlikte yaprakların alt yüzeyi, üst yüzeye göre daha tüylüdür.  

 

Bodur formlarda bitkinin ilk boğumlardaki yapraklar büyük olup, sonraki boğumlarda 

giderek küçülür. Olgunlaşma sonunda, yaprak alanı az bir düşme göstermekle birlikte çok 

sayıda yaprak, bitki üzerinde kalmaktadır.  

 

Sarılıcı formlarda ise çiçeklenmenin başlaması ile birlikte yapraklar aşağı yukarıya 

doğru dökülmeye başlar ve gelişmenin sonunda tüm yaprakçıklar dökülür.  

 

 
Resim 1.7: Fasulyede kotiledon yaprak ve asıl yapraklar 
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 Çiçek 

Yer fasulyelerinde çiçekler gövdenin son boğumundan bir salkım şeklinde, sırık 

fasulyelerinde ise yaprak koltuklarından yine genellikle ikili salkım şeklinde meydana 

gelirler. Fasulye çiçeğinin yapısı nedeniyle mutlak kendini döllerler. Bu nedenle izolasyona 

gerek kalmadan yan yana yetiştirme yapılarak güvenle tohum alınabilir. Fasulye çiçekleri 

çeşide göre beyaz, morumsu, kırmızı veya sarı olmak üzere değişik renk tonlarına sahiptir.  

 

 
Resim 1.8: Fasulye çiçeği 

 

 Meyve 

Fasulyelerde meyve bakla şeklindedir. Çiçeklerde döllenme olduktan sonra oluşan 

hava sıcaklıklarına bağlı olarak meyve gelişmeye başlar. 30 °C’nin üzerindeki sıcaklıklar ve 

kuraklık (düşük hava nemi) söz konusu ise döllenme olduğu, bakla meydana geldiği halde 

meyve gelişmez ve dökülür. Meyve gelişmesi için ideal sıcaklıklar 15-25 °C’dir.  

 

Baklalar çeşit özelliklerine bağlı olarak 6-90 cm uzunluklarda, 0.8-3.5 cm genişlikte 

yassı, yuvarlak ve oval şekilli olabilirler. Renk bakımından büyük farklar gösterirler. 

Baklalar etli yapıda olduğu gibi ince, kılçıklı, kılçıksız, iplikli veya ipliksiz olabilirler. 

Kılçıklılık dominant  (baskın) bir özelliktir. İpliklilik meyve yaşlanması ile belirgin hale 

gelir. Bazı çeşitlerde ipliklilik belirgin olduğu halde bazı çeşitlerde ise görülmez. Bakla rengi 

de çeşitlere göre önemli farklılık gösterir. Baklanın şekli orak şeklinde kıvrık baklalı 

olabildiği gibi kalem gibi düzgün baklalara sahip çeşitler de vardır. Düzgün şekilli baklalara 

sahip çeşitler birçok bakımdan tercih edilir.  

 

 
Resim 1.9: Fasulye meyvesi 

 

  



 

9 

 Tohum 

Fasulye tohumları baklalar içinde meydana gelir. Çeşide göre baklalar içerisinde 4-10 

arasında değişen tohum bulunur. Bakladaki tohum sayısı döllenme şartları ve bakımla 

yakından ilgilidir. Tohumlarda beyaz, bej, koyu bej, siyah, kahverengi, kırmızı lekeli renkler 

olmak üzere çok çeşitli tiplere rastlanır. Sırık fasulye çeşitlerinde taneler yer fasulyelerine 

oranla biraz daha iridir. Fasulye tohumları normal şartlarda çimlenme kabiliyetlerini 3-4 yıl 

muhafaza ederler. 

 

Resim 1.10: Fasulye tohumu 

 

 Döllenme biyolojisi 

Fasulyeler çiçek yapıları nedeniyle mutlaka kendini dölledikleri için fasulyelerde 

yabancı döllenme hemen hemen hiç görülmemektedir. Bu nedenle izolasyona gerek 

kalmadan yan yana yetiştirme yapılarak güvenle tohum alınabilir. Ancak çok yüksek 

sıcaklıklar ve bazı böcekler nedeni ile ender de olsa yabancı döllenme görülmektedir. 

Çiçekler alttan itibaren açmaya başlar ve normal hava şartlarında 20 gün kadar devam eder. 

 

1.3.2. Bakla  
 

 Kök 

Bakla kazık köklü bir bitkidir. Kökleri oldukça derine gider. Kazık kök 20-25 cm 

derinliğe indiğinde yan kökler oluşmaya başlar. Kazık kökleri üzerinde bol miktarda yan 

kökler bulunur. Kazık kök 100-150 cm derinliğe kadar inebilir. Yan kökler, 80–100 cm 

kadar toprak içinde yayılabilir. Kökler belli bir büyüklüğe ulaştığında kökler üzerinde 

nodozite bakterilerinin etkisiyle yumrular meydana gelir. Bakla bir dekar alanda 19–20 kg’a 

yakın saf azot biriktirebilir. 

  

 
Resim 1.11: Baklada kök ve nodoziteler 
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 Gövde ve dallar 

Bakla otsu bir gövdeye sahiptir. Gövde dört köşeli, 1-2 cm kalınlığında ve içi boştur. 

Yere devrilmeden muntazam şekilde dikine büyüyen bir yapıya sahiptir. Çeşitlere göre 

gövdenin boyu değişir. Gövde boyu 60-80 cm’den başlar, 1-2 m'ye kadar ulaşabilir. İri 

tohumlu çeşitler küçük tohumlu çeşitlere nazaran daha fazla boylanırlar. Genelde gövde düz 

ve çıplaktır. Bazı çeşitlerde hafif tüylülük vardır. Gövde boğum ve boğum aralarından 

meydana gelir. Boğum araları 2-8 cm uzunluktadır. Boğumlardan yapraklar çıkar. Düşük 

sıcaklık koşullarında gövdenin alt yapraklarının koltuklarından yan dallar oluşur. Bu yan 

dallar bazı çeşitlerde 2-12 hatta daha fazla sayıda meydana gelebilir. Bu olaya kardeşlenme 

adı verilir. Kardeşlenme çiçek ve meyve miktarını olumlu yönde etkileyerek verimi arttırır. 

 

 
Resim 1.12: Baklada gövde ve dallar 

 

 Yaprak 

Baklada yapraklar gövde boğumlarından bileşik yapraklar şeklinde çıkarlar. Her 

boğumda bir bileşik yaprak bulunur. Bileşik yapraklar ana gövde üzerinde değişik sayıda 

yaprakların bir araya gelmesiyle oluşur. Bileşik yapraktaki yaprak sayısı alttan itibaren 

yukarıya doğru artar ve bir bileşik yaprakta 2 ile 6 arasında yaprak bulunur.  

 

Yaprak büyüklüğü ekolojik koşullara ve çeşide göre farklılık gösterir. Yapraklar 

ortalama 5-9 cm uzunlukta 2-2.5 cm genişliktedir. Yapraklar uzun elips şeklinde olup uçları 

sivri ve yaprak sapı üzerinde karşılıklı olarak dizilmişlerdir. Üzerleri tüysüzdür. Renkleri 

koyu yeşilden başlar açık yeşile kadar değişir. Bazen mavi yeşil, gri yeşil renklere de 

rastlanabilir. Renk değişimi yaprağın üzerindeki mum tabakası ile yakından ilgilidir. 

 

 
Resim 1.13: Baklada yaprak  
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 Çiçek 

Baklada çiçekler yaprak koltuklarında meydana gelir ve salkım şeklindedir. Bir 

salkımda 2-12 arasında çiçek bulunabilir. Çiçekler kapalı çan şeklinde olup, beş adet çanak 

yaprak çiçek sapından sonra alttan birleşmiş tüp şeklindedir. Üst kısmında ise birbirinden 

ayrılarak kendini belli ederler. Çanak yapraklardan ön taraftaki üç tanesi büyük, sırt 

tarafındaki iki tanesi kısadır. Çanak yaprakların oluşturduğu tüp içinde beş adet taç yaprağı 

bulunur. Bu taç yapraklardan en dışta yer alan yaprağa bayrak adı verilir. 

 

 
Resim 1.14: Baklada çiçek 

 

 Meyve 

Baklalar 4-35 cm uzunluğunda, dar veya geniş, basık veya yuvarlak değişik şekillerde 

olabilir. Baklalar bitki üzerinde dik, yatık veya sarkık durumda gövde üzerindeki yaprak 

koltuklarında asılı olarak bulunur. Bakla renkleri başlangıçta yeşildir. Daha sonra sararır, 

tohumların olgunluk dönemine doğru kaba dokulu koyu kahverengi veya siyah bir hal alır.  

 

Başlangıçta baklada girinti ve çıkıntı bulunmaz ve meyve düzdür. Tohumlar 

olgunlaştıkça tohumların üzerini örten kabuk tohumların şekil ve iriliğine göre girintili 

çıkıntılı bir görünüm alır. Yaprak koltuklarında 2-12 arasında değişen çiçek oluşmasına 

karşı, olgunlaşan bakla sayısı 2-5 arasında değişir. Ekolojik koşullara ve çeşit özelliğine 

bağlı olarak bir bakladaki tohum sayısı da 1-7 arasında değişmektedir. Baklaların içinde 

bulunan tanelerin irilik, şekil ve sayıları çeşitlere göre değişiklik gösterir. 

 

 
Resim 1.15: Baklada meyve (kapsül) 
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 Tohum 

Bakla tohumları taze iken açık yeşil renktedir. Kuruyunca kahverengiye döner. 

Düzgün olmayan yuvarlağa yakın veya elips şeklinde ve iki tarafı da basıktır. Göbek bağı 

noktası renklerine göre bakla tohumları siyah ve beyaz olmak üzere iki kısma ayrılır. 

Tohumların renkleri konservecilikte önemlidir. Kuru halde iken esmerimtırak, yeşilimtırak 

ve sarımtırak renkli tohumlar yeşil halde konserve edilince koyu esmer renk alırlar. Bu 

nedenle konserve sanayinde tohumları beyazımtırak renkli olan çeşitler tercih edilir. Çeşit 

özelliğine bağlı olarak 100 tane ağırlığı 100-250 g arasında değişir. Ortalama olarak bir 

kilogram tohumlukla 400-1000 adet bakla tohumu bulunur. 

 

Tohumların çimlenme gücü % 95'in üzerinde olmalıdır. Bakla tohumları normal 

koşullarda çimlenme özelliğini 4-5 yıl muhafaza eder. Tohumların çimlenebilmesi için 

optimum sıcaklık 20-25 °C'dir. En düşük çimlenme sıcaklığı 3 °C, en yüksek 30 °C'dir. 

Bakla tohumları toprak sıcaklığı 8 °C'yi bulduğunda çimlenmeye başlar. Tohumların 

çimlenebilmesi için 10-12 gün yeterlidir. 

 

 
Resim 1.16: Bakla içindeki tohum 

 

 Döllenme biyolojisi 

Bakla çiçekleri biyolojik bakımdan erseliktir (hem erkek hem de dişi organ aynı 

çiçektedir) ve çiçek yapılarının özelliği ile özellikle tozlanma ve döllenmenin çiçekleri henüz 

açılmadan meydana gelmesi dolayısıyla mutlak kendine döllenme göstermektedir. Bazı 

koşullarda çeşitlere bağlı olarak yabancı döllenme % 1-2'den başlayarak % 60-70'e kadar 

çıkabilir. Yabancı döllenme böceklerle olur. Baklada çiçekler öğleden sonra açılır. Döllenme 

olmamış ise çiçekleri ziyaret eden böcekler döllenmeye yardımcı olur.  

 

1.3.3. Bezelye  
 

 Kök 

 

Bezelyede kökler farklı yapıdadır. Bezelyede başlangıçta ana kazık kök ve daha 

sonra bu kökten yanlara doğru ikincil kazık kökler gelişir. Bu köklere bağlı olarak oldukça 

iyi gelişen bol miktarda saçak kökler oluşur.  

 

Bezelye köklerinin büyük bir çoğunluğu toprak yüzeyine yakın olarak gelişirler. 

Köklerin % 70-80'i 20 cm’lik toprak derinliğinde ve 50-80 cm yanlara doğru yayılmış şekilde 

bulunur. Bu nedenle bezelye kendinden sonra gelecek bitki için çok iyi bir ön bitki olur.  
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Yüzeysel olarak gelişen bu kökler hemen çürüyerek parçalanır. Ancak aynı yere arka 

arkaya bezelye ekilmez. Bezelye köklerinde havanın serbest azotunu tutmayı sağlayan 

nodoziteler gelişir. 

 

 Gövde 

Bezelyede gövde boğum ve boğum aralarından meydana gelir. Gövdenin dallanması 

ve kardeşlenmesi toprak altındaki ilk iki boğumdan olmaktadır. Gövdenin içi boş ve 

dayanıksızdır. Enine kesiti yuvarlaktan köşeliye kadar değişir. Gövdenin köşe kısımlarında 

dayanıklılığı sağlayacak selülozik birikimler oluşur. Boğum araları gövdenin dip kısmında 

kısa, uç kısma doğru daha uzun ve ince yapıdadır. Çeşitlere göre boğum sayısı değişir. 

Gövde boyu bazı çeşitlerde 15 cm’ye kadar düşmekte, sırık çeşitlerinde ise 200 cm’nin 

üzerine çıkabilmektedir. Gövde bodur çeşitlerde dik durur. Sırık çeşitlerde ise dik duramaz 

ve yere yatar. Gövdede dallanma çeşitlere bağlı olarak değişkendir. Genellikle tarla 

bezelyelerinde boğum araları kısa, sırık bezelyelerinde uzundur. 

 

 
Resim 1.17: Bezelyede gövde, yaprak ve sülük 

 

 Yaprak 

Bezelye yaprağı bileşik yaprak yapısında olup, yaprak ekseni, kulakçıklar, 

yaprakçıklar ve sülüklerden oluşmaktadır. Yaprak ekseni (sapı) üzerinde kulakçık, genellikle 

2-4 çift karşılıklı yaprakçık ve uç kısımda 2-7 arasında değişen dallanmış sülükler bulunur. 

Kulakçıkların şekli ve rengi çeşitlere göre farklılık gösterir. Yapraklar büyükten küçüğe 

kadar değişen yarım kalp, oval, yumurta ve uzun elips şeklinde olabilir. Kulakçıkların uçları 

yuvarlak veya sivridir. Kenarları ise düz, dişli, testere dişli ve derin dişlidir. Uzunlukları 4-6 

cm, genişlikleri ise 2-5 cm arasındadır.  

 

 Çiçek 

Bezelyede çiçeklenme boğum sayısı ile bağlantılıdır. İlk çiçekler gövdedeki boğum 

sayısının yarısından sonra başlar. Çiçekler yaprak koltuklarından çıkar. Çiçekler bazı 

çeşitlerde gövdenin ikinci yarısının üstünden, bazı çeşitlerde ise sürgün uçlarında meydana 

gelir. Çiçekler tek tek oluşabileceği gibi salkım şeklinde 2-5 adet çiçek bir arada olarak da 

meydana gelebilir. Salkımdaki çiçek sayısı kalıtsal bir özellik olduğu gibi çevre koşullarına 

da bağlıdır. Çanak yapraklar alttan birleşerek çan biçimini oluştururlar, renkleri yeşildir.  
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Resim 1.18: Bezelyede çiçek 

 

 Meyve 

Bezelyede meyveler bakla şeklindedir. Döllenmeden sonra taç yaprakların dökülmesi 

ile meyve üzerinde sadece çanak yapraklar kalır. Bakla iki parçalı ve simetriktir. Tohum 

taslakları baklanın karın kısmında bulunan plesanta üzerinde sıralanmış durumda bulunurlar. 

Tohumlar plesantaya göbek bağı ile bağlıdır. 

 

 

Resim 1.19: Bezelyede meyve (bakla) ve bakla içinde tanelerin dizilişi 

 

Bezelye meyvelerinin (baklaların) boyu 3-15 cm, eni ise 0.5-2.5 cm arasında değişir. 

Baklalar taze iken renkleri açık yeşilden koyu yeşile kadar değişkendir. Olgunlaşan 

baklalarda renk açık sarıdan kahverengiye kadar değişir. Çeşitlere bağlı olarak bazı 

çeşitlerde olgunlaşan baklalarda çatlama görülebilir. Bazı sırık çeşitlerde baklalar etli 

yapıdadır. Bu çeşitlerde baklanın etli kabuğu bakla taneleri ile beraber yemeklik olarak 

değerlendirilir. Bezelyede ekolojik koşullara bağlı olarak bitki üzerindeki çiçeklerin %30-

70'i meyve bağlar. Bezelye bitkisinin yapraklarında olduğu gibi meyvelerinin üzeri de mum 

tabakası ile kaplıdır. 

 

 Tohum 

Bezelye meyvesinde (bakla) 1-10 arasında değişen tohum bulunur. Bu tohumlar 

değişik şekillerde oldukları gibi, meyve içindeki dizilişlerine göre de şekil alabilirler. 

Olgunlaşmamış taneleri ile olgunlaşmış taneleri arasında şekil bakımından farklılıklar vardır. 

Olgunlaşmamış tohumlar genellikle yuvarlak veya köşeli olduğu halde, yer bezelyelerinde 

olgunlaşmış tohumlar buruşuk ve köşelidir. Yuvarlak taneli olanlar özellikle konserve 

sanayinde aranan çeşitlerdir. İri taneli çeşitler konserve sanayinde tercih edilmezler.  
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Tohumlar normal koşullarda çimlenme güçlerini 4-6 yıl muhafaza eder. Çimlenme 

süresi iklim koşulları ve toprak yapısına bağlı olarak 5-10 gündür. Tarla koşullarında toprak 

sıcaklığı 9°C ve hava sıcaklığı 10-14°C olduğunda tohumlar 2-3 hafta içinde çimlenerek 

toprak yüzüne çıkar. Bezelyede tohum verimi dekara yaklaşık 150- 200 kg’dır. 

 

 
Resim 1.20: Bezelye tohumu 

 

Yer bezelyelerinde olgunlaşmış taneler buruşuk, olgunlaşmamış taneler ise yuvarlak 

ve köşelidir. Sırık bezelyelerde ise hem olgunlaşmamış hem de olgunlaşmış taneler 

genellikle yuvarlaktır. Bakladaki tohum sayısı arttıkça yuvarlaklık azalır ve köşeli tane 

oluşur. Bezelyede koyu yeşil, yuvarlak ve küçük taneli olanlar konserve sanayisinde tercih 

edilir.  

 

 Döllenme biyolojisi 

Bezelye çiçekleri erselik yapıdadır. Bezelyede polen keselerinin patlaması, çiçekler 

açılmadan önce başlar. Tozlanmadan 6-12 saat sonra döllenme olur. İlk çiçeklenme ana 

gövdeden ve birinci dallardan başlar. Çiçek açılmadan önce döllenme olayı gerçekleşmiş 

olur. Çiçek döllendikten 2-3 gün sonra taç yapraklar dökülür. Bezelyede yüksek oranda 

kendine döllenme görülür. Yabancı döllenme en çok %3 civarında olabilir. Yabancı 

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

 

1.3.4. Börülce  
 

 Kök 

Börülce kazık köklü bir baklagil bitkisidir. Börülcede önce 10-15 cm uzunluğunda ana 

kazık kök oluşur. Ana kazık kök kalındır ve üzerinde yan kazık kökler çıkar. Ana kazık kök 

çok derine inemez. Birinci derecede oluşan yan kökler ana kökten daha derine iner. İkinci 

derece oluşan yan kökler, ana kazık kök ve birinci derecedeki yan kök grubuna oranla daha 

fazladır. Börülce köklerinde kendine has nodozite bakterileri bulunur. 

 

 Gövde ve dallar 

Börülcede gövde yumuşak ve otsudur. Gövde; boy, kalınlık, dallanma ve kesit şekli 

bakımından çeşitler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Ayrıca gövdelerinin dik, yan, 

yatık ve sürünücü olarak büyümeleri bakımından çeşitler arasında farklılıklar vardır. Gövde 

alt kısımda yuvarlak, üst kısımda ise altı köşeli yapıdadır. Gövdenin dallanması bütün ana 

gövde boyunca olabilir.  
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Gövde oluklu yapıda olup, içi boştur. Rengi açık yeşilden başlayarak koyu yeşile 

kadar değişebilir. Gövde boyu 30-150 cm arasında değişir. Sürünücü olanlar herek verilerek 

yetiştirilirler.  

 

 
Resim 1.21: Börülce gövde ve yaprağı 

 

 Yaprak 

Gövde üzerinde oluşan ilk yapraklar karşılıklı olup iki adettir. Yaprakların yüzeyleri 

parlak ve düzdür. Börülce yaprakları bileşik yaprak görünümündedir. Fasulyede olduğu gibi 

orta yaprak ana sapın ucunda, iki yaprak karşılıklı simetrik duruşludur. Yaprak şekilleri oval 

ve yuvarlaktır. Ucu sivri, dip tarafı oval, ters yumurta şeklinde yapraklar da görülebilir. 

Yalnız börülcenin yaprağı fasulyeninki gibi tüylü değildir. 

 

 Çiçek 

Börülce çiçekleri yaprak koltuklarından çıkar. Çiçekler salkım şeklindedir. Bir 

salkımda 6-12 adet çiçek bulunur. Çiçek sapları kısa, ana salkım sapı uzundur. Çanak 

yapraklar köşeli ve yeşildir. Taç yapraklar boru halinde altta birleşmiş, üstte hafif çan 

şeklindedir. Taç yapraklar bayrak, kanatçık ve kayıkçıktan oluşur. Beyaz, sarı ve hafif mor, 

hatta mavi renkli olabilir.  

 

 Meyve 

Börülce meyveleri bakla şeklindedir. Baklalar genellikle düz, ince ve uzundur. 

Baklanın sap kısmında hafif şişlik görülebilir. Baklanın ucu düz, hafif gaga veya sivri gaga 

şeklindedir. Bakla uzunluğu genel olarak 8-15 cm arasında değişir. Ancak bazı börülce 

çeşitlerinde bakla boyu 50-60 cm olabilmektedir. Baklanın (meyve) rengi yeşildir. Taze 

olgunluk döneminde uç kısmında morluklar görülebilir. Kuru tane olgunluğunda bakla 

sararır. Bazı çeşitlerde bakla kahverengi ve morumsu renkte olabilir. Bakla içinde 1-10 

arasında tek sıralı tohumlar yer alır. Kuru baklalar halk arasında kapçık veya çakıldak olarak 

adlandırılırlar. 
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Resim 1.22: Börülcede bakla 

 

 Tohum 

 

Baklalar içerisinde yuvarlak veya böbrek şeklinde börülce taneleri bulunur. 

Tohumların renkleri beyaz, sarı, sarı mor, kahverengi ve morumsudur. Bin tane ağırlığı 100-

400 gram arasında değişir. Normal koşullarda saklanan tohumların çimlenme oranı % 85-

90'dır. Canlılıklarını 3-5 yıl muhafaza ederler.  

 

 
Resim 1.23: Börülce tohumu 

 

 Döllenme biyolojisi 

Çiçekler, çevre koşullarına bağlı olarak sabahın erken saatlerinde döllenirler. 

Döllenme döneminde yüksek oranda nemin ve sıcaklığın büyük önemi vardır. Börülcede 

yüksek oranda kendine döllenme görülür. Bitki üzerinde oluşan çiçeklerin %60-70'i açmadan 

dökülür. Meyve tutumu sırasında da %10-20 oranında çiçek dökümü olur. Açan çiçeklerin 

ancak %10-20'si meyve oluşturabilir. 

 

1.4. Kuru ve Taze Tohumları Yenen Sebzelerin Adaptasyonu  
 

Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin adaptasyonu denildiğinde bitkinin iklim 

istekleri ve toprak istekleri anlaşılmalıdır. 
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1.4.1. İklim İstekleri 
 

Kuru ve taze tohumları yenen sebzeler ılıman iklim sebzeleridir. Vejetasyon dönemi 

boyunca düzenli ve yeterli miktarda yağış alan ya da sulanabilen yerlerde iyi yetişirler. Taze 

üretimler kışın veya ilkbahar döneminde yapıldığından bu dönemde iklim koşullarının çok 

kurak veya soğuk olmaması gerekir. 

 

 Fasulye 

Fasulye iklim isteği yönünden hassas olup özellikle bazı dönemlerde çevre şartlarına 

karşı çok duyarlıdırlar ve bu özellikleri nedeniyle yetiştirildiği bölgeler sınırlıdır. Fasulye 

tohumu 15–20 °C’de çimlenmekte, daha alt sıcaklıklarda azalmakta veya hiç olmamaktadır. 

Çıkış ekimden sonra uygun nem ve sıcaklıkta 7–10 gün sonra olur. Fasulyede vejetasyon 

süresi 70–140 gün arasındadır. 

 

Tohumluk üretiminde ve kuru fasulye üretiminde tohumların olgunlaşması döneminde 

düşen sürekli yağışlar, fasulye üretimini imkânsız kılar. Zira bakla kuruduktan sonra ıslanırsa 

tane kabuğu buruşur ve beyaz renk koyulaşarak satış imkânını sınırlar. 

 

 Bakla 

Bakla, vejetasyon süresi 120-200 gün gibi uzun olmasına karşın fazla sıcaklık istemez. 

Ilık iklim bitkisi olup börülce, fasulye ve bezelyeye nazaran soğuklara biraz daha fazla 

dayanabilmektedir. Bakla tohumlarının çimlenip bitkinin toprak yüzeyine çıktığı ilk 

dönemde –4 ile -6 °C sıcaklıklara kadar dayanabilir. Sıcaklığın -10 °C’ye düşmesi bitkilerin 

ölümüne neden olur. Bakla yağışlı ve rutubetli iklimleri sever. Ancak çiçeklenme 

zamanındaki fazla yağış ve kuraklık bakla verimini önemli ölçüde azaltır. Deniz havası 

baklanın en iyi uyum sağlayabildiği iklim koşullarıdır. Bakla kısmen uzun gün bitkisidir. 

Kısa günde yeşil aksamı iyi gelişir. Generatif gelişme için günlük ışıklama süresinin 12 

saatin üzerine çıkması gerekir. Çiçeklenme devresinde yüksek sıcaklığa karşı hassastır. 

Yüksek sıcaklık çiçek dökülmesine neden olur. 

 

 Bezelye 

Bezelye belli bir sıcaklık toplamından sonra generatif döneme geçer, aksi takdirde 

vegetatif dönemde kalır. Çimlenme ile çiçeklenme arasındaki dönemde günlük ortalama 

sıcaklığın 15-l8 °C’ler arasında, çiçeklenme ile olgunluk arasındaki dönemde de sıcaklığın 

18-21°C’ler arasında olması istenir. Sıcaklığın yüksek olması durumunda çiçeklenme süresi 

kısalır. Çiçeklenme ile olgunluk arasındaki dönemde sıcaklığın 10 °C’ye düşmesi 

durumunda ise tanenin olgunlaşması gerçekleşmez. Aynı dönemde sıcaklığın 26 °C’nin 

üstüne çıkması da arzu edilmez. Tanelerin olgunlaşması devresinde sıcaklığın 30 °C üzerine 

çıkması hâlinde, tohumlar canlılıklarını kaybeder. Haşlanma dediğimiz olay oluşur. 

Bezelyenin yüksek sıcaklığa en duyarlı olduğu dönem çiçeklenmeden hemen sonraki 

devredir. Yağışın yetişme dönemi boyunca düzenli ve yavaş olması tanenin yüksek kalitede 

olmasını sağlar. 

 

 Börülce 

Börülce tek yıllık bir kısa gün bitkisidir. Gün uzunluğu bakımından nötr gün bitkisi 

olan tipleri de vardır. Börülce yarı nemli koşullara çok iyi uyum sağlamış bir sıcak iklim 

sebzesidir. Gelişme döneminde yüksek sıcaklık ister.   
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İlkbahar ve sonbahar donlarına karşı hassastır. Aşırı kuraklık tozlanma ve döllenmeyi 

olumsuz yönde etkileyerek meyve ve tohum bağlamasını önler. Tohumların çimlenmesi için 

toprak sıcaklığı 8-10 °C, hava sıcaklığı 10-12 °C olmalıdır. En iyi gelişme sıcaklığı 20-30 °C 

arasındadır. Gündüz ve gece sıcaklığı arasındaki fark 5-10 °C olmalıdır. 

 

1.4.2. Toprak İstekleri  
 

 Fasulye 

Fasulye kumlu topraklardan, orta ağır topraklara kadar birçok toprak tipinde 

yetişebilir. Bununla birlikte derin, geçirgen, su tutma kapasitesi iyi, organik maddece zengin, 

humusça zengin ve fazla asit olmayan toprakları çok sever. Potasyumca zengin topraklar 

meyve kalitesini arttırır. Ağır toprakların özellikle yağışlı geçen sezonlarda, kaymak tabakası 

oluşturacağı için, çimlenme problemlerine sebep olabileceği unutulmamalıdır. Fasulye 

bitkisi fazla asit ve alkali topraklardan hoşlanmaz. pH’sı 6.0 - 7.5 olan topraklarda başarılı 

şekilde yetiştirilir. pH’sı 5.5’in altında olan topraklarda mutlaka kireçleme yapılmalıdır. 

Fasulye toprak tuzluluğuna oldukça duyarlı bir bitkidir. 

 

 Bakla 

Bakla derin, geçirgen, organik maddece zengin su tutma kapasitesi yüksek, ağır milli -

kumlu topraklarda en iyi sonucu verir. Toprağın kalsiyumca zengin olmasını ister. Hafif 

topraklarda tane verimi yüksek olur, fakat daha erken olgunlaşır. Toprak nötr veya hafif 

alkali olduğu zaman en iyi verim elde edilir. pH’ı 6.7–7.2 arasında olan topraklar bakla 

yetiştiriciliği idealdir. Asitli topraklarda baklanın büyümesi yavaşlar ve verimi düşer. Bu tip 

topraklarda nodozite bakterilerinin bitki köklerini ziyareti ve nodozite meydana getirme 

oranı çok düşük olur. 

 

 Bezelye  

Toprak isteği bakımından çok seçicidir. Serin nemli, iyi drene edilmiş, orta ağırlıktaki, 

yeterli humus ve kireci bulunan, pH’ı 6.5-7.2 arasında olan topraklarda iyi gelişir. 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. Büyük 

taneli kuru bezelye çeşitleri kaliteli toprak istedikleri halde, küçük taneliler daha az seçicidir. 

Bezelye su tutan toprakları sevmez. Ağır nemli topraklarda gelişemez ve kök çürüklüğü 

görülür. Toprağın iyi derene edilmesi gerekir. Gövdenin ve meyvelerin ıslak toprakla 

temasının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Düşük pH’lı topraklarda azot ve fosfor 

alınımının azalması nedeniyle tane verimi de azalmaktadır. Bu nedenle toprak pH’sının 6,5-7 

civarında olması istenir. 

 

 Börülce  

Börülce fazla asitli ve bazik olmayan her tip toprakta rahatlıkla yetişebilir. Su tutma 

kapasitesi yüksek nemli yerlerde iyi gelişir. İyi drene olmuş tınlı kumlu, pH’ı 5.5-6.5 

arasında olan topraklar börülce yetiştiriciliği için uygundur. Verimi iyi olan topraklarda 

bitkinin vejetatif gelişmesi artar, tane tutma oranı düşer. Börülce diğer yemeklik tane 

baklagillerden kötü koşullara daha iyi adapte olur.  
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1.5. Kuru ve Taze Tohumları Yenen Sebzelerin Yetiştiricilik 

Sistemleri 
 

Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin tamamını açık alanda başarılı bir şekilde 

yetiştirmek mümkündür. Fakat aynı tarlaya üst üste ekilmemelidir. Üst üste aynı yere ekim 

yapıldığında hem verim düşer hem de hastalık ve zararlılar çoğalır. 

 

Açıkta yetiştiricilikte iklim koşulları iyi analiz edilmelidir. Bitkiler hava koşulları 

dikkate alınarak, tohum ekim zamanları çok iyi ayarlanmalıdır. Aksi takdirde istenilen 

miktar ve kaliteye ulaşmak her zaman çok mümkün olmayabilir. 

 

Tohumlar uygun hava şartları bulunduğu anda doğrudan doğruya yetiştirme yerlerine 

ekilir. Kışlık ve yazlık olarak yetiştirilebilirler. 

 

Açıkta yetiştiricilik yapılan araziler çok değişik büyüklüklerde olabilir. İşletme 

büyüklüğünü, ekolojik şartlar, yetiştirme sistemi, bitki tür ve çeşidi, sermaye, ticari veya aile 

tipi yetiştiricilik amaçları belirler. 

 

Kuru ve taze tohumları yenen sebzeler genellikle çapa bitkileri ve tahıllarla ekim 

nöbetine girer. Özellikle çapa bitkileri ile ekim nöbetine sokulması, derin işlenmiş ve 

yabancı otlardan arındırılmış bir toprak bırakması için oldukça önemlidir. Çapa bitkileri ile 

ekim nöbetine girdiği zaman bu bitkilerden sonra ekilmelidir. Toprakta kalan artık besin 

maddelerini değerlendirmede bu sebzeler oldukça etkilidir.   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ekonomik önemi olan kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin farklarını ayırt 

edebileceksiniz.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kuru ve taze tohumları yenen 

sebzeleri gösteren pano oluşturunuz. 

 Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin neler 

olduğunu araştırınız.  

  Kuru ve taze tohumları yenen sebzeler ile 

ilgili olarak görseller araştırınız. 

 Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin hangi 

amaçlarla kullanıldığını gösteren bilgiler 

araştırınız. 

 Kuru ve taze tohumları yenen 

sebzelerin morfolojik özelliklerini 

gösteren uyarıcı pano oluşturunuz. 

 Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin kök 

yapılarını araştırınız. 

 Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin 

gövde yapılarını araştırınız. 

 Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin 

yaprak özelliklerini araştırınız. 

 Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin çiçek 

özelliklerini araştırınız. 

 Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin 

meyve (bakla) özelliklerini araştırınız. 

 Bunlarla ilgili görsel veya kurutulmuş 

örnekler bularak uyarıcı pano 

oluşturabilirsiniz. 

 Kuru ve taze tohumları yenen 

sebzelerin piyasa araştırmasını yapınız. 

 Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerden 

ekonomik önemi olanları araştırınız. 

 Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin yıllık 

üretim durumlarını tarımsal bültenleri 

okuyarak araştırınız. 

 Kuru ve taze tohumları yenen sebzeler ile 

ilgili olarak fiyat araştırmaları yapınız. 

 Kuru ve taze tohumları yenen 

sebzelerin yetişebileceği toprakları 

gösteren pano oluşturunuz.  

 Yetiştiricilik yapılacak bir toprağın tipini 

yazınız. 

 Yetiştiricilik yapılacak bir toprağın 

geçirgenlik özelliklerini gösteriniz. 

 Yetiştiricilik yapılacak bir toprağın tuzluluk 

ve  pH derecesini yazınız. 

 Yetiştiricilik yapılacak bir toprağın derinliğini 

belirleyiniz. 

 Yetiştiricilik yapılacak bir toprağın taban suyu 

seviyesini araştırınız. 

 Yetiştiricilik yapılacak bir toprağın yorgunluk 

durumunu öğreniniz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ  
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UYGULAMALI TEST 
 

Ölçme ve Değerlendirme için yapılması istenen uygulamanın süresi, ortamı, araç 

gereci vb gibi gerekli bilgilerinin yer aldığı açıklama/açıklamalar yazılmalıdır.  

 

ÖRNEK:  

 Bitkilerin morfolojik özelliklerini belirlemek için gerekli olan araçlar  

 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 beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kuru ve taze tohumu yenen sebzelerin türlerini ayırt ettiniz 

mi? 

  

2. Kuru ve taze tohumu yenen sebzelerin kök özelliklerini ayırt 

ettiniz mi? 

  

3. Kuru ve taze tohumu yenen sebzelerin yaprak özelliklerini 

ayırt ettiniz mi? 

  

4. Kuru ve taze tohumu yenen sebzelerin gövde özelliklerini ayırt 

ettiniz mi? 

  

5. Kuru ve taze tohumu yenen sebzelerin çiçek özelliklerini ayırt 

ettiniz mi? 

  

6. Kuru ve taze tohumu yenen sebzelerin 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 “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki verilen ifadeleri değerlendiriniz. Değerlendirdiğiniz ifade doğru ise 

parantez içindeki boşluğa “D”, yanlış ise “Y” koyunuz.  

 

1.  (   ) Fasulye (Phaseolus vulgaris) özellikle sıcak ülkelerde ve ülkemizde geniş 

şekilde tarımı yapılan tek yıllık bir buğdaygil bitkidir. 

2.  (   ) Bakla (Vicia faba) serin iklimde en iyi yetişen tek yıllık ve uzun gün bitkisi 

olan bir yemeklik baklagil bitkisidir. 

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

4.  (   ) Fasulyeler çiçek yapıları nedeniyle mutlak yabancı döllendikleri için kendine 

döllenme hemen hemen hiç görülmemektedir.  

5.  (   ) Bakla saçak köklü bir bitkidir.  

6.  (   ) Bakla çiçekleri biyolojik bakımdan erseliktir (hem erkek hem de dişi organ 

aynı çiçektedir). 

 

Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız. 

 

7.  Bezelye, toprak isteği bakımından çok ………………... serin nemli, iyi drene 

edilmiş, orta ağırlıktaki, yeterli humus ve kireci bulunan, pH’ı 6.5-7.2 arasında olan 

topraklarda iyi gelişir. 

8.  Fasulye yetiştiriciliğinde ……………………………… zengin topraklar meyve 

kalitesini arttırır. 

9.  ……………………….. cinsi bakteriler kuru ve taze tohumu yenen bitkilerin 

köklerinde şişkinlikler oluşturarak havanın serbest ………………………. Toprağa 

bağlarlar. 

10.  Bezelye çiçekleri ……………………yapıdadır. Bezelyede polen keselerinin 

patlaması, çiçekler açılmadan önce başlar. 

 

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. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Meyveleri yenen sebzelerde, bölgenin iklim ve toprak özelliklerini dikkate alarak 

ekim yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Bitkisel üretimde toprak işleme neden önemlidir? Araştırınız. 

 Toprak işlemede kullanılan araç gereçler nelerdir? Araştırınız. 

 Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerde bakteri aşılaması neden önemlidir? 

Araştırınız. 

 Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin ekim normları nelerdir? Araştırınız.  

 Araştırmalarınızın sonuçlarını öğretmeniniz veya arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. KURU VE TAZE TOHUMLARI YENEN 

SEBZELERDE EKİM YAPILMASI 
 

2.1. Kuru ve Taze Tohumları Yenen Sebzelerde Ortam Hazırlanışı  
 

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. 

 

 Toprak işlemenin temel amacı; kültür bitkileri için iyi bir tohum yatağı ve 

yetiştirilecek bitkilere elverişli bir ortam hazırlamaktır. Zamanında ve tekniğine uygun bir 

toprak işleme sayesinde ayrıca toprakta daha fazla nem biriktirilir, toprak geçirgenliği 

artırılır, su ve rüzgâr erozyonu kısmen önlenir, yabancı otlar toprağa gömülür. 

 

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. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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2.1.1. Kuru ve Taze Tohumları Yenen Sebzelerde Tohum Yatağı Hazırlama 
 

Bu sürümlerde soklu pulluk kullanılması ve iyi bir ot kontrolü için 15-20 cm'lik 

derinlikten sürülmesi uygundur. Bu işlem yapılmakla; ilkbaharda tarlayı ekime hazırlamak 

kolaylaşacak, toprağın tava gelmesi için uzun süre beklenilmeyecek ve kültivatör tipi 

aletlerden biriyle yapılacak yüzlek bir işlemi takiben ekim yapılabilecektir. Özellikle yazlık 

ekimlerin erken yapılması isteniyor ve topraktaki mevcut tavla çıkış yaptırılması isteniyor ise 

bu çok önemlidir. 

 

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. 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. 

 

 
Resim 2.1: Sonbahar ekimi için anız bozma 

 

 
Resim 2.2: İlkbaharda toprak işleme 

 

 

 Yağışlı ve sulanan bölgelerde ilk toprak işleme sonbaharda toprağın pullukla 20-

25 cm derinden devrilerek işlenmesi ile yapılmaktadır, 

 Sonbaharda fırsat bulunursa dipkazan türü aletlerle bir toprak işlemesi daha 

yapılmalıdır,  
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 İlkbaharda, toprak kültivatör ve diskaro gibi aletlerle işlenerek, havalandırılır ve 

kesekler parçalanır, 

 Daha sonra diskli tırmık ve sürgü (tapan) çekilerek toprak ekime hazır hale 

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 ve 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 hale getirilmelidir.  

 

2.2. Kuru ve Taze Tohumları Yenen Sebzelerde 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. 
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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.  

 

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.  

 

Kuru ve taze tohumu yenen sebzelerde üretimi artırmanın önemli noktalarından 

biriside tohumlara bakteri aşılanmasıdır. 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.  

 

Aşılama için ekimden hemen önce tohumlar bir beton zemin üzerine veya bir plastik 

veya metal fıçı içerisine konarak bir miktar su çok ince şekilde püskürtülerek nemlendirilir 

(Tohumlar ıslatılmamalıdır.). Her 100 kg tohum için 1 litre su çok ince zerrecikler hâlinde 

püskürtülerek kullanılmalıdır. Nemlendirilen tohumlar, üzerine gerekli miktarda bakteri ilave 

edilerek iyice karıştırılır. Genellikle 100 kg tohuma 200-300 gram bakteri yeterli olmaktadır. 

Aşılamada kullanılacak bakteriler toz hâlde veya sıvı hâlde olabilir.  

 

 Tohumun aşılanmasında ve ekilmesinde dikkat edilecek hususlar şunlardır: 

 Aşılama kültürü ekilecek baklagil çeşidinde etkin nodülasyon 

oluşturabilecek bakteri ırkı içermelidir. 

 Aşılama kültürleri taze olmalıdır. Son kullanılma tarihinden sonra 

kullanılmamalıdır. 

 Bakteri kültürleri nemini muhafaza edebilmeleri için serin koşullarda (+4 
◦
C’de) saklanmalıdır. 

 Bakteri kültürü kullanılırken kültürle beraber gönderilen tarife iyi bir 

şekilde uygulanmalı, özellikle belirtilen dozdan daha az bakteri 

kullanılmamalıdır. 

 Aşılama materyali tohumlukla iyice karıştırılmalıdır. 

 Aşılanmış tohumlar serin ve gölge bir yerde saklanmalı ve bunlar nemli 

bir tohum yatağına ekilmelidirler. 

 Ekim aşılamadan sonra 24 saat içerisinde mümkün olan en kısa sürede 

yapılmalıdır. Eğer yapılmazsa aşılama yenilenmelidir. 

 Aşılanmış tohumlar ile asit ve iz elementler içeren gübreler 

karıştırılmamalıdır. 

 Aşılanmış tohumlar ekilirken ot öldürücü, mantar öldürücü veya diğer 

pestisit ve insektisitlerle muamele edilmemelidir. 

 Nitrat ve nitrit içeren gübreler düşük konsantrasyonlarda bile 

nodülasyona engel olurlar. 

 Aşılanmış tohumların ekileceği toprak özellikle fosfor ve potasyum 

bakımından zengin olmalıdır.   
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 Bakteri ile aşılanmış tohumlar, bakterilerin canlılıklarını koruyabilmesi 

için hiçbir surette kireç veya inorganik gübrelerle temas etmemelidir.  

 

 
Resim 2.3: Bakteri aşılaması 

 

2.3. Kuru ve Taze Tohumları Yenen Sebzelerde Tohum Ekimi 
 

2.3.1. Fasulye 
 

 Ekim zamanı 

Fasulye 0 
0
C dolayındaki sıcaklıklardan zarar gördüğünden, ekim ilkbaharın son 

donlarından bir hafta kadar önce yapılmalıdır. Geç ya da erken ekim verimi olumsuz yönde 

etkiler. Fasulyede en uygun çimlenme sıcaklığı 18-20 
◦
C’dir. Toprak sıcaklığı 15 

0
C’nin 

altında iken ekim yapıldığında çimlenme yavaş olur ve tohumlar; mantar, hastalık ve toprak 

zararlıları tarafından tahrip edilebilir. Toprak sıcaklığı dikkate alındığında fasulye ekiminin 

nisan ayı sonu ve mayıs ayı başlarında yapılması en uygunudur. Bölge koşullarına bağlı 

olarak mayıs sonuna kadar ekim yapılabilir. 

 

 Ekim şekli ve sıklığı 

Fasulye sıraya veya ocak usulü şeklinde ekilebilmektedir. Bodur ve yarı sarılıcılarda 

sıraya ekim yöntemi uygulanır. Ekimde sıra arası, çeşit ve yetiştirme koşullarına göre 40-60 

cm, sıra üzeri 10-15 cm arasında değişmektedir. Ekimde en uygun bitki sıklığı bodur tiplerde 

m
2
’de 20-25 bitki, yarı sarılıcılarda m

2
’de 10-15 bitkidir. Fasulye sıraya pulluk çizisine 

ekilebileceği gibi, mısır ve pamuk mibzerleri ile de sıraya ekilebilir. Fasulye yurdumuzda 

serpme olarak da ekilmektedir. Bu durumda çıkışlar yeknesak olmadığı gibi fazla tohumda 

kullanılmaktadır. Özellikle sebze üretimi amacıyla fasulye ekim yöntemi "ocak" usulü 

ekimdir. Sıra arası 70-80 cm, sıra üzeri 25-30 cm olacak biçimde 10-15 cm çapında açılan 

ocaklara 4-5 tohum atılır. Çıkıştan sonra ocaklarda seyreltme yapılır. Ocak usulü ekim, sırık 

fasulyelerde uygulanır.  

 
Resim 2.4: Çıkış yapmış fasulye fidesi 
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 Ekim derinliği 

Fasulye ekiminde iri tohumlar özellikle hafif kumlu topraklarda daha derine, küçük 

tohumlar ağır topraklarda yüzeye yakın ekilmelidir. Ekim derinliği hafif topraklarda ve iri 

tohumlarda 5-10 cm, ağır topraklarda ve küçük tohumlarda 3.0 - 5.0 cm arasındadır.  

Tohumluk miktarı çeşidin bodur veya sarılıcı olması, ekim sıklığı, ekim yöntemi ve tohum 

iriliğine bağlı olarak değişmektedir. Sıraya ekimde küçük tohumlu çeşitler 6-7 kg/da, orta 

büyüklükteki çeşitler 7-10 kg/da, büyük tohumlu çeşitlerde ise 10-12 kg/da tohumluk 

kullanılmaktadır. Ekimde sarılıcı olan çeşitlerde daha az, bodur çeşitlerde ise daha fazla 

tohum kullanılmalıdır. 

 

2.3.2. Bakla 
 

 Ekim zamanı 

Bakla tohumunun iyi bir şekilde çimlenebilmesi için toprak sıcaklığı 9 
o
C hava 

sıcaklığı 10-15 
o
C olmalıdır. Ilıman iklim koşullarında bakla kışlık olarak ekim-kasım veya 

uygun hava şartlarında aralık ayında da ekimi yapılabilir. Çok erken ekimde bitkiler kışa 

fazla gelişmiş olarak gireceklerinden soğuktan zarar görebilir. Çok geç ekimde toprak 

sıcaklığı düşük olduğundan çimlenme yüzdesi düşük, fideler zayıf olur. Yazlık olarak kış 

sonu ya da ilkbahar başlangıcında (şubat- mart) ekim yapılmalıdır. Toprak ekimi kışları 

uygun olan bölgelerde ekim ve kasım aylarında başlamak üzere ilkbahara kadar olan 

dönemde yapılabilir.  

 

 Ekim sıklığı: 

Ülkemizde genellikle serpme ekim yaygın olmakla beraber tohum üretimi için en 

uygun ekim şekli sıraya ekimdir. Sıraya ekimde bitkinin bakım işleri kolay bir şekilde 

yapılacağı gibi tip dışı olan bitkiler kolaylıkla seçilerek tarla dışına çıkartılabilir. Ekim sıklığı 

tohum iriliğine, sıra arası ve üzerinde bırakılacak mesafeye ve ocağa atılacak tohum sayısına 

göre değişir. Kışlık ekimde m
2
’de 35-40 bitki, yazlık ekimden daha fazla olacak şekilde 

ayarlanmalıdır. Ilıman bölgelerde sıra arası 50-60 cm, sıra üzeri 10-15 cm olmalıdır. Küçük 

taneli çeşitlerde m
2
’de 45-55 bitki, büyük taneli çeşitlerde m

2
’de 20 bitkiye kadar 

azaltılmalıdır. Sık ekimde bitkiler başlangıç devresinde hızlı gelişeceğinden yabancı otların 

aynı devrede gelişmesi engellenmiş olur. 

 

 Ekim derinliği 

Tohumun ekiminden çıkışına kadar nemli bir toprak tabakasının bulunması gerekir. 

Ekim derinliği toprak nemine ve tohum iriliğine göre ayarlanmalıdır. Küçük tanelilerde 5-6 

cm, iri tanelilerde 7-8 cm ekim derinliği uygundur. Hafif topraklarda ekim derinliği daha 

fazla, ağır topraklarda daha az olmalıdır.  

 
Resim 2.5: Bakla fidesi  
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2.3.3. Bezelye 
 

 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, 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. 

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.  

  



 

31 

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. 

 

2.3.4. Börülce 
 

 Ekim zamanı 

Börülce ekimi ilkbahar donlarından sonra toprak ısınınca Nisan sonu Mayıs ayı 

başlarında yapılır. Erken ekimde toprak soğuk ve nemli olduğundan tohumların çoğu çürür 

veya toprak kurtları tarafından yenir. Ekim tahıl hasadından sonra yapılacaksa ekim mümkün 

olan en erken şekilde yapılmalıdır. Ekim zamanındaki gecikme verim kaybına neden olur. 

Börülce yetiştiriciliğinde serpme ekim tohumluk kaybı ve bakım işlerinin zorluğu nedeni ile 

uygun değildir.  Tane üretimi için en uygun yöntem sıraya ekimdir. 

 

 Ekim sıklığı 

Tohum ekimi yapılacak toprakta yeterli nem olmalıdır. Tohum ekimi sıravari olarak 

mibzerle veya elle yapılabilir. Sıra arası 60-70, sıra üzeri 10-15 cm olmalıdır. T 

 

 Ekim derinliği  

Tohumlar toprağın 4-5 cm derinliğine ekilmelidir. Bir dekar alana 6-8 kg hesabı ile 

tohum ekilir. Topraktaki fazla nem bezelyelerde olduğu gibi tohumların çürümesine neden 

olur. Yeterli olmayan nem ise tohumların kuru da kalıp çimlenmelerini olumsuz yönde 

etkiler. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Meyveleri yenen sebzelerde, bölgenin iklim ve toprak özelliklerini dikkate alarak 

ekim 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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UYGULAMALI TEST 
 

 Tohum ekimi 

 Araç gereçler 

o Tohum  

o Ölçüm araçları 

o Bakteri kültürü (aşılama için) 

o Tohum ekim araç gereçleri 

o Gübre 

o İlgili resimler 

o Kayıt defteri 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için 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 “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki verilen ifadeleri değerlendiriniz. Değerlendirdiğiniz ifade doğru ise 

parantez içindeki boşluğa “D”, yanlış ise “Y” koyunuz.  

 

1.  (   ) Toprak işlemenin temel amacı, kültür bitkileri için iyi bir tohum yatağı ve 

yetiştirilecek bitkilere elverişli bir ortam hazırlamaktır. 

2.  (   ) Toprak hazırlığında ilk işlem ön bitki hasadı sonrası bitki artıklarının toprağa 

gömülerek organik maddece zenginleşmesini sağlayan (anız bozma) işidir. 

3.  (   ) Aşılanmış tohumlar ile asit ve iz elementler içeren gübreler karıştırılmalıdır. 

4.  (   ) Fasulye yetiştiriciliğinde ekimde en uygun bitki sıklığı bodur tiplerde m
2
’de 

10-15 bitki, yarı sarılıcılarda m
2
’de 20-25 bitkidir. 

5.  (   ) Ülkemizde tohum ekimi genellikle şubat ve mart aylarında yapılmaktadır.  

6.  (   ) Aşılanmış tohumlar ekilirken ot öldürücü, mantar öldürücü veya diğer pestisit 

ve insektisitlerle muamele edilmelidir. 

 

Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız. 

 

7.  Bezelye yetiştiriciliğinde herekleme yapılacak ekimlerde sıra arası ……-……cm, 

sıra üzeri ise …….-……. cm olmalıdır. 

8.  Bezelyede ekim şekli, ………………..………. ve …………..……………. usulü 

olmak üzere iki çeşittir. 

9.  ……………………….. cinsi bakteriler kuru ve taze tohumu yenen bitkilerin 

köklerinde şişkinlikler oluşturarak havanın serbest ………………………. toprağa 

bağlarlar. 

10.  Ocak usulü ekim, ……………………… fasulyelerde uygulanır.  

 

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.  

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

Meyveleri yenen sebzelerde, bölgenin iklim ve toprak özelliklerini dikkate alarak 

bakım yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sebze yetiştiriciliğinde yapılan bakım işlemleri nelerdir? Araştırınız. 

 Sebze yetiştiriciliğinde bakım işlemlerinde kullanılan araçlar nelerdir? 

Araştırınız. 

 Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerde bakım işlemlerinin nasıl ve ne zaman 

yapıldığını araştırınız. 

 Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerdeki hastalık ve zararlılar nelerdir? 

Araştırınız. 

 

3. KURU VE TAZE TOHUMLARI YENEN 

SEBZELERDE BAKIM 
 

Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerde başlıca bakım işlemleri aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

 

 Yabancı ot mücadelesi ve çapalama 

 Sulama 

 Gübreleme 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele etmek şeklinde sıralanabilir. 

 

3.1. Yabancı Ot Mücadelesi ve Çapalama 
 

Toprak üzerine çıkış yapan bitkilerin sağlıklı gelişmeleri için yabancı otlarla ve boğaz 

doldurma amacıyla yapılan mekanik işleme çapalama adı verilir. Çapalama tarımsal üretim 

faaliyetlerinin en önemlilerinden bir tanesidir. Çapalama ile birlikte verim ve kalitenin 

arttığı, toprağın bitki gelişimi için daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. 

 

3.1.1. Fasulyede Yabancı Ot Mücadelesi ve Çapalama 
 

Genç fidelerin toprak yüzüne çıkmalarından itibaren toprağın kabartılması, yabancı 

otların ayıklanması, yağış ve sulamalar sonunda meydana gelen kaymak tabakalarının 

kırılması maksadıyla muntazaman ve muayyen aralarla çapa yapılmalıdır. Bu arada bilhassa 

tohum ekimini müteakip yağış olduğu takdirde toprak yüzünde kaymak tabakası meydana 

gelmekte ve toprak altında çimlenen tohumlar bu sert tabakayı kıramadıklarından çok defa 

yüze çıkamamaktadır.  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Bu gibi anormal hallerde çimlenen tohumları zedelemeden ekim yerlerinin üzerindeki 

kaymak tabakasını yüzeysel bir çapa ile hafif kırmak ve dolayısıyla henüz körpe olan 

fidelerin kolaylıkla toprak yüzüne çıkmasını sağlamak her bakımdan lüzumlu ve faydalıdır. 

Bu dönemde yapılan derin çapa, fasulye köklerine zarar vermektedir. 

 

Fasulye tamamen toprak yüzüne çıkıp 4-5 çift yapraklı olunca ilk çapa yapılır. Bu 

dönemde bitki boyu 8-14 cm’dir. Birinci çapa seviyesinde çok sık çıkan fasulyeler seyreltilir, 

toprak ufalanır ve suyunu kaybetmez. Tarla yüzeyi yabancı otlardan temizlenir.  

 

Yağış, yabani ot ve toprağın durumu dikkate alınarak bitkilerin dallanma devresinde, 

çiçek açmadan önce, yani birinci çapadan 2-3 hafta sonra bitkiler 15–20 cm olduğu zaman, 

ikinci çapa yapılır. Bu çapa ile birlikle fasulyelerde hafif boğaz doldurulur. 

 
 

 
Resim 3.1: Fasulyede makine ile boğaz doldurma 

  

Kimyasal olarak yabancı otlarla mücadele yapmak düşünülse de; toprağı havalandırıp 

kabartmak, dolayısıyla bitki habitüsü itibariyle kötü gelişme gösteren bitkilerde daha yeni 

köklerin meydana gelmesini sağlamak, bakteri faaliyetini artırarak fazla azot toplamak, 

kapileriteyi bozarak su kaybını önlemek maksadıyla çapaya ihtiyaç vardır. Toprağı çok 

derinden işlemek de, yüzeysel olan köklerin parçalanmasına yol açacaktır. Halk arasında 

bilindiği gibi iki çapanın, bir su yerine geçtiğini unutmamak lazımdır. Fasulyeler gelişip sıra 

aralarında çapa yapılmayacak hale gelinceye kadar mevcut imkânlara göre 2-3 hafta ara ile 

çapa yapmak faydalıdır.  

 

Çiçekler meydana geldikten sonra ve yapraklar nemli iken mümkün olduğu kadar 

çapalama işinden kaçınmak gerekir. Bu dönemde yapılan çapalama çiçek dökümü ve 

hastalıkların yayılmasına neden olmaktadır. 

 

Fasulyeden daha iyi verim almak ve bitkinin toprakla daha iyi temasını sağlamak için 

boğaz doldurması yapılmalıdır. Boğaz doldurma ile bitkinin yüzlek kökleri kapatılarak dik 

durması saplanır. Böylece bitkinin dal, yaprak ve baklalarının su ile temas ederek kirlenmesi 

önlenmiş olur. Boğaz doldurma işlemi ikinci çapalama yapılırken sıra arasındaki toprakla 

yapılmalıdır. 
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3.1.2. Baklada Yabancı Ot Mücadelesi ve Çapalama 
 

Bakla özellikle fide devresinde yabancı otlara karşı oldukça hassastır. Bu nedenle 

baklanın yabancı ot bakımından çok temiz bir ortamda yetiştirilmesi gerekir. Çimlenmeden 

önce ve sonra herbisit kullanılarak dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı mücadele 

edilmelidir.  

 

Bakla üretimi için hazırlanmış tavlı topraklara ekilen tohumlar 10-15 gün içinde 

çimlenerek toprak yüzeyine çıkarlar. Toprak yüzeyine çıkmış bitkilerin 10-15 cm boylanınca 

birinci çapa yapılır. Bu dönemde bitkilerin boğazı doldurulur. Daha sonra ihtiyaç duyulursa 

bitkiye zarar vermeyecek şekilde ikinci çapalama yapılır. Çapalama daha çok yabancı ot 

kontrolü ve toprak tavının korunmasına yönelik olmalıdır. 

 

Çapalama veya sıra aralarına tırmık çekme işlemi hastalıkların yayılmasını 

engellemek için bitkilerin kuru ve havanın sıcak olduğu zamanlarda yapılmalıdır. 

 

Uygun şartlarda kuvvetli büyüme gösteren baklalarda fazla sayıda kardeşlenme 

meydana gelir ve dolayısıyla ürün artar. Çok kuvvetli büyümeleri ve boylanmaları ürünün 

aleyhine olacağından bu gibi azgınlığı durdurmak ve bitkiyi bir an önce ürüne yatırmak için 

uç alma yapılır. Böylece bitkinin mahsule yatması sağlandığı gibi baklalarda yaprak bitleri 

genellikle körpe uç kısımlarında bulunduğunda bu işlem ile yaprak bitlerine karşı bir nevi 

mücadele yapılmış olmaktadır. 
 

 
Resim 3.2: Baklada boğaz doldurma 

 

Herbisitlerle yabancı ot mücadelesinde başarılı oluna bilmesi için;  

 

 Tarla hazırlığının çok iyi yapılmış olması ve tavının uygun olması,  

 İlacın atılma zamanı (çok sıcak ve rüzgârlı havada ilaçlama yapılmaz) ve uygun 

dozda kullanılması,  

 Tarladaki yabancı otların çok iyi bilinmesi ve ilacın buna göre seçilmesi,  

 Kullanılacak pülverizatörün temizliği ve meme ayarları iyi yapılmalı,  
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3.1.3. 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. 

 

3.1.4. Börülcede Yabancı Ot Mücadelesi ve Çapalama 
 

Börülcede yabancı ot kontrolü için çıkıştan önce 2,4-D gibi herbisit uygulaması iyi 

sonuç verir. Ekimden 10-15 gün sonra fideler toprak yüzeyine çıkarlar. Bu devrede yabancı 

ot mücadelesi yapılmalıdır. Börülce yetişme süresince çiçeklenmeye kadar en az iki defa 

çapalanmalıdır. Çapalama ile birlikte bitkide boğaz doldurması da yapılmalıdır. 

Çiçeklenmeden sonra çiçek dökülmesine sebep olacağından çapalama yapılmamalıdır.  

Baklalar olgunlaştığı zaman tip dışı bitkiler sökülerek atılmalıdır. 

 
Resim 3.3: Börülcenin meyve gelişim dönemi 

 

3.2. Kuru ve Taze Tohumları Yenen Sebzelerde Sulama 
 

3.2.1. Fasulyede Sulama 
 

Fasulye ekimden hasada kadar toplam 300-450 mm suya ihtiyaç duyar. Fasulye yazlık 

olarak ekildiği için bu suyun büyük kısmı sulama suyu ile karşılanır. Fasulye tohumunun 

çimlenebilmesi için ağırlığının tamamı kadar su alması gerekir. Toprakta yeterli nem yoksa 

ekimden önce tarla sulanır, toprak tava gelince işlenir ve ekime hazır hale getirilerek ekim 

yapılır.   
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Fasulyeler çimlenme ve meyve bağlama döneminde yüksek sıcaklığa ve kuraklığa 

karşı çok hassastırlar. Meyvelerin bu dönemde dökülmesini önlemek için bitki çevresindeki 

rutubeti yüksek tutmak şarttır. Bu nedenle çiçeklenme ve meyve bağlama döneminde sulama 

sayısını yüksek tutarak meyve bağlama ve meyve gelişmesine yardımcı olmak gerekir. 

Fasulyelerde özellikle yer çeşitlerinde sulamanın yağmurlama yöntemi ile yapılması başarıyı 

arttırdığından yağmurlama sulama yöntemi tercih edilmelidir. Fasulyede sık ve hafif sulama 

yapılmalıdır. Fasulye sık sulamayı sever ancak bol sudan ise zarar görür. 

 

 
Resim 3.4: Fasulyede karık sulama 

 

3.2.2. Baklada Sulama 
 

Bakla kışlık olarak ekilecekse sulamaya gerek yoktur. Yazlık olarak ekildiğinde ise 

sulanmalıdır. Bakla yetiştiriciliğinde toprakta yeterli nem olmadığı zaman çiçeklenmeden 

önce ve tane doldurma döneminde mutlaka sulama yapılmalıdır. Çiçeklenme döneminde 

sulama çiçeklerin bakla bağlamasını, tane doldurma döneminde ise tanenin bin tane 

ağırlığını artırır. Sulanan bitliler hızlı büyür ve zararlılara karşı daha dayanıklı olurlar. 

Meyve bağladıktan sonra bitkinin ihtiyacına göre belirli aralıklarla sulama tekrarlanır. 

Özellikle ilkbahar üretiminde iyi bir ürün için düzenli ve devamlı sulama önemlidir. 

 

3.2.3. 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 başlangıcındaki sulama, bakla 

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

devresinde tane verime olumlu yönde etki eder. 
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3.2.4. Börülcede Sulama  
 

Börülce su isteği fazla olan bir bitkidir. Sıcak ve kurak bölgelerde çiçeklenme devresi 

ile birlikte sulanmaya başlanmalıdır. Bitkinin su ihtiyacı dikkate alınarak 10-12 ara ile 

sulama yapılmalıdır. Çiçeklenme devresi başlangıcında sulama bakla bağlamaya yardımcı 

olur.  Tane doldurma devresinde sıcak ve kuru hava istediğinden sulama yapılmaz.  

 

Çıkış ile çiçeklenme devresi arasındaki dönemde suyun fazlalığı bitkide solgunluk 

meydana getirir ve verimi olumsuz yönde etkiler. Börülce yetiştiriciliğinde iyi bir drenaj 

yapılmalıdır. Drenaj kök bölgesinin iyi havalanmasını sağlar ve yumru bakterilerinin daha 

fazla azot tespit etmelerini teşvik eder. 

 

3.3. Kuru ve Taze Tohumları Yenen Sebzelerde Gübreleme 
 

3.3.1. Fasulyede Gübreleme 
 

Baklagil bitkisi olan fasulye, köklerindeki nodüller ile havanın serbest azotundan 

yararlanması nedeniyle, bakteri ile tohumlar aşılandığında veya daha önceden o toprakta 

fasulye tarımı yapılmış ise, fazla azotlu gübrelemeye gerek yoktur. Köklerdeki nodüllerin 

aktif hale gelinceye kadarki dönemde bitkinin gereksinimin karşılanması için 2-3 kg/da saf 

azotun taban gübresi olarak verilmesi yeterlidir. Aksi takdirde fide döneminde 8-10 kg/da 

ilave saf azot gübresi uygulanmalıdır. Ayrıca ekimle birlikte 6-7 kg/da P2O5 uygulanmalıdır. 

Gübreleme ekim öncesi, toprak hazırlığı sırasında veya en iyi yöntem olarak tohum 

sıralarının 3-5 cm uzağına ve tohum derinliğinin 4-5 cm altına banda uygulanmalıdır. 

Gübrenin tohumla birlikte aynı sıraya verilmesi çimlenmeyi olumsuz etkiler. Üst 

gübrelemeye gerek yoktur.  

 

 
Resim 3.5: Fasulyede azot eksikliği 
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3.3.2. Baklada Gübreleme 
 

Bakla yetiştiriciliğinde tohumluk Rhizobium’un bezelye, fiğ, mercimek hatlarıyla 

inokule edilir. İlkbaharda tohum ekimi yapılacak ise, bir evvelki sonbaharda ekimden birkaç 

ay evvel dekara 2-3 ton iyi vasıflı yanmış çiftlik gübresi verilmelidir. Bakladan kaliteli ve 

yüksek verim elde etmek için başlangıçta bitki nodozitelerini oluşturuncaya kadar az bir 

azotlu gübrelemeye ihtiyaç vardır. Dekara 8-10 kg azotlu gübre yeterlidir. Tane veriminde 

fosfor oldukça önemlidir. Fosforlu gübreler ise aynı zamanda topraktaki bakteriyel flora için 

gereklidir. Toprakta yeterli fosfor bulunursa bakteriler bakla köklerine geçer ve bitkinin 

gelişmesi hızlı olur. Fosfor eksikliği bakladaki protein sentezini yavaşlatır. Bakla üretiminde 

bir dekar alan için 10-15 kg fosfor yeterlidir. Fosforlu gübre uygulaması ekimle birlikte veya 

çiçeklenme döneminde yapılmalıdır. Fosforlu gübre tohum yatağından 7.5–10 cm derine 

gelecek şekilde toprağa verilmelidir. Potasyum baklada nodül oluşması ve azot tespiti için 

gereklidir. Potasyumun yüksek dozda verilmesi ise verimi ve kaliteyi düşürür. Bir dekar alan 

için 10-20 kg potasyum yeterlidir. Bakla yetiştiriciliğinde toprak analizi sonucunda toprakta 

asit özelliği ortaya çıkarsa pH’ı 6,5–7,0’ye çıkarmak için kireç uygulaması yapılmalıdır. 

 

3.3.3. 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. 

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 3.6: Bezelyede azot eksikliği  
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3.3.4. Börülcede Gübreleme 
 

Börülce bitki besin maddesi olarak fosfora fazla miktarda ihtiyaç duyar. Bakteri 

aşılaması iyi yapılırsa azotlu gübreye fazla ihtiyaç duymaz. Ancak bakteri aşılaması 

yapılmamışsa dekara 10-15 kg civarında azot, 10-12 kg fosfor ve potasyumun yeterli 

olmadığı topraklarda 8-10 kg potasyumlu gübre saf olarak verilmelidir. 

 

 
Resim 3.7: Baklada bakteri aşılamasının etkisi (solda aşılanmış, sağda aşılanmamış bitki) 

 

3.4. Hastalık ve Zararlılarla Mücadele  
 

Ekim sonrası görülen verim ve kalite ancak sağlıklı bitkilerden elde edilir. Bu nedenle 

gözümüzün devamlı tarlamızda olması hastalık ve haşere zararlarını takip ederek gerekli 

mücadelenin yapılması gerekir. Bu nedenle de kuru ve taze tohumları yenen sebze 

zararlılarının ve hastalıklarının çok iyi tanınması gereklidir.  

 

Fasulye yetiştiriciliğinde en çok görülen hastalıklar antraknoz ve pas hastalığıdır. Bu 

hastalıklarla mücadelenin zamanında aksatılmadan yapılması gerekir. Fasulye 

yetiştiriciliğinde yaprak bitleri büyük zarara yol açarlar. Bu nedenle bu zararlılar ile 

mücadeleye ilk gerçek yaprak oluşumunda başlayarak zararlıların tarlaya girip yayılmaları 

önlenmelidir. 

 

Baklada zarar yapan hastalıkların başında antraknoz, pas hastalığı ve kök boğazı 

çürüklüğü ile bakla mozaik virüsü gelmektedir. Bu hastalıklara karşı mücadele zamanında ve 

düzenli olarak yapılmalıdır. Bakla zararlıların başında ise yaprak bitleri ile burukus’lar gelir. 

Bu zararlılara karşı da zamanında ve düzenli bir mücadele sürdürülmelidir. Baklanın önemli 

düşmanları arasında orobanş ve küsküt yer alır. 

 

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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Börülceye Fusarium türleri, kök çürüklüğü, pas ve virüs hastalıkları önemli oranda 

zarar vermektedir. Bu hastalıklara karşı dayanıklı çeşitler yetiştirilmeli ve kültürel önlemler 

alınmalıdır. Yaprak bitleri ve tohum böcekleri (bruchus) ise en büyük zararlara sebep olan 

zararlılardır. Nematodlar da börülce yetiştiriciliğinde önemli zararlara yol açar. Tohum 

böcekleri (bruchus) ve yaprak bitleri ile mücadele yöntemleri, zararlıların yaşam dönemleri 

dikkate alınarak düzenli bir şekilde yapılmalıdır. 

 

3.5. Diğer Bakım İşlemleri 
 

 Askıya alma: 

Bitkilerin ışıklanma durumlarını iyileştirmek, bakım işlerini kolaylaştırmak, hastalık 

ve zararlıların kontrolünü sağlamak, bitkiler arasındaki hava hareketini kolaylaştırmak ve 

sonuçta verimle birlikte kaliteyi artırmak amacıyla bitkileri askıya almak gerekmektedir. 

 

Sırık çeşitlerde sürgün uçları belirince sırıkların dikilmesi gerekir. Bu işe herekleme 

adı verilir. Sırık verme işi gecikirse bitkilerin sürgün uçları birbirine dolanır. Bitkilerin 

büyüme uçları kıvrılarak sarılma özelliğine sahip olduğundan gecikilmesi hâlinde büyüme 

uçlarını birbirinden ayırmak son derece zor hatta imkânsızdır. 

 

Askıya alma işlemi, sırık çeşitlerde yerine getirilmesi gereken en önemli bakım işidir. 

Askıya almanın nedeni sürekli olarak taze olarak toplanması gereken fasulye ve bezelye 

meyvelerinin daha rahat toplanmasını sağlamak, rüzgâr ve toprak rutubetinden bitkinin 

gövdesi ve meyveleri olumsuz yönde etkilemesini önlemek ve yüksek verim elde etmektir.  

Askıya alınmayan sırık fasulyeleri rastgele uzayacaklarından aralarına girip fasulye toplamak 

mümkün olamaz.  

 

Sırık vermede çok değişik materyal kullanmak mümkündür. Yetiştirici kendisi için en 

ekonomik olan materyali seçer ve kullanır. Genellikle 2,5-3 cm çapında 2-2,5 m boyunda 

ağaç sırıklar kullanılır. Bunun yanında kafes tellerine, mısır bitkilerine ve birbirine  1,5-2 m 

ara ile paralel olarak çekilmiş teller arasında pamuk ipliği ile sık gerilmiş ipler üzerine 

yılanvari sardırılmak suretiyle askıya alınabilir. Sürekli olarak sırık fasulyesi üretimi 

yapmamız söz konusu ise 8 mm çapındaki sert demirden 2 m boyunda demirler kesilir ve 4 

adedi tepe noktasında halka hâlinde birbirine bağlanır. Daha sonra bu iskelet iki sıra üzerine, 

sıra üzerinde 2-3 ocağı içine alacak şekilde, piramit şeklinde, demirlerin uç kısmı rüzgârdan 

devrilmeyi engelleyecek şekilde toprağa gömülerek herek verilir. 

 

Sırıkların tek tek dikilmesi durumunda fasulye baklaları yapraklar altında kalır. Bazen 

diğer bitkilerin sürgün uçlarınca sırığa sarılır bu nedenle toplama çok zorlaşır. Bakla şekilleri 

bozuk olur. Piramit şeklinde herek verilirse baklalar piramidin iç yüzünde aşağıya doğru 

sarkar, kolayca görülür ve toplanır. Bitkiler üzerinde hasada geldiği hâlde görülmeyip 

unutulan meyveler olmaz. Fasulyelerde bitki üzerinde meyve unutulması bitkinin daha erken 

dönemde yaşlanmasına ve bu nedenle verim düşüşüne neden olur.  
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Resim 3.8: Sırığa ve mısıra sardırma 

 

     
Resim 3.9: İpe sardırma 

 

 Uç alma: 

Uygun şartlarda kuvvetli büyüme gösteren baklalarda fazla sayıda kardeşlenme 

meydana gelir ve dolayısıyla ürün artar. Yalnız çok kuvvetli büyümeleri ve boylanmaları 

ürünün aleyhine olacağından bu gibi azgınlığı durdurmak ve bitkiyi bir an önce ürüne 

yatırmak için baklada uç alma yapılır. Böylece baklaların mahsule yatması sağlanmış olacağı 

gibi baklalarda yaprak bitleri genellikle körpe uç kısımlarında bulunduğunda bu işlem ile 

yaprak bitlerine karşı bir nevi mücadele yapılmış olmaktadır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Meyveleri yenen sebzelerde, bölgenin iklim ve toprak özelliklerini dikkate alarak 

bakım 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 bitkinin en önemli hastalık 

ve zararlıları ile zarar şekillerini araştırınız.  

 Ekim sonrası kültürel ve kimyasal 

mücadele yöntemlerini uygulayınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ  
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UYGULAMALI TEST 
 

 Kuru ve taze tohumu yenen sebzelerde bakım 

 Malzemeler 

o Yetiştirilmiş kuru ve taze tohumu yenen sebzeler 

o Çapa 

o Sulama sistemleri 

o Gübre 

o Gübre dağıtım araç gereçleri 

o Kimyasal ilaçlar 

o İlaç dağıtım araç gereçleri 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kuru ve taze tohumu yenen sebzelerde boğaz doldurma 

yaptınız mı? 

  

2. Kuru ve taze tohumu yenen sebzelerde yabancı ot mücadelesi 

yaptınız mı? 

  

3. Kuru ve taze tohumu yenen sebzelerde sulama zamanını 

belirlediniz mi? 

  

4. Kuru ve taze tohumu yenen sebzelerde sulama yaptınız mı?   

5. Kuru ve taze tohumu yenen sebzelerde gübreleme yaptınız mı?   

6. Kuru ve taze tohumu yenen sebzelerde 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 “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki verilen ifadeleri değerlendiriniz. Değerlendirdiğiniz ifade doğru ise 

parantez içindeki boşluğa “D”, yanlış ise “Y” koyunuz.  
 

1.  (   ) Toprak üzerine çıkış yapan bitkilerin sağlıklı gelişmeleri için yabancı otlarla 

ve boğaz doldurma amacıyla yapılan mekanik işleme gübreleme adı verilir. 

2.  (   ) Fasulye tamamen toprak yüzüne çıkıp 4-5 çift yapraklı olunca ilk çapa 

yapılır. 

3.  (   ) Bakla üretimi için hazırlanmış tavlı topraklara ekilen tohumlar 30 gün içinde 

çimlenerek toprak yüzeyine çıkarlar. 

4.  (   ) Börülce su isteği az olan bir bitkidir. 

5.  (   ) Fosfor ve potasyum oranı yüksek topraklarda yetiştirilen bezelyelerin 

pişmesi, potasyum ve fosfor oranı düşük olanlardan daha iyidir. 

6.  (   ) Bakla kışlık olarak ekilecekse sulamaya gerek vardır. Yazlık olarak 

ekildiğinde ise sulanmasına gerek yoktur. 

 

Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız. 

 

7.  Fasulye ekimden hasada kadar toplam ……….-………. mm suya ihtiyaç duyar. 

8.  Börülcenin su ihtiyacı dikkate alınarak ……….-……….kez ara ile sulama 

yapılmalıdır. 

9.  Sırık çeşitlerde sürgün uçları belirince sırıkların dikilmesi gerekir. Bu işe 

……………………….. adı verilir. 

10.  çok kuvvetli büyümeleri ve boylanmaları ürünün aleyhine olacağından bu gibi 

azgınlığı durdurmak ve bitkiyi bir an önce ürüne yatırmak için baklada 

………………………..yapılır. 

 

 

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. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

 

Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerde, hasat kriterlerine uygun olarak hasat ve 

hasat sonrası işlemleri yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sebze yetiştiriciliğinde hasat için kullanılan araç gereçler nelerdir? Araştırınız. 

 Hasat edilen kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin depolanması hangi 

şekillerde olmaktadır? Araştırınız. 

 Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerde olgunluk belirtilerini gösteren tablolar 

hazırlayınız.  

 Sebzelerin ambalajlanmasında kullanılan malzemelerin özelliklerini inceleyiniz. 

 

4. KURU VE TAZE TOHUMLARI YENEN 

SEBZELERDE HASAT VE HASAT SONRASI 

İŞLEMLER 
 

4.1. Yemeklik Tane Baklagil Bitkilerinde Hasat Kriterleri 
 

Kaliteli ve yüksek verim için hasat, harman ve depolama işlemlerinin zamanında ve 

doğru olarak yapılması şarttır. 

 

4.1.1. Fasulyenin Hasat Zamanını Tespit Etme 
 

Fasulye hasadının tam zamanında yapılması, hasat kayıplarını en aza indirerek kaliteli 

ve yüksek verim elde edilmesini sağlar. Hasadın erken yapılması kurumadan sonra tanelerin 

buruşmasına ve verimin düşmesine, hasadın geç yapılması ise baklalarda çatlama ve 

dökülme ile verim kaybına neden olur.  

 

Fasulye tam olgunlaştığında baklaların büyük çoğunluğu sarardığı ancak tam 

kurumanın olmadığı devrede hasat edilmelidir. Bakla içindeki tanenin sert, iyi gelişmiş ve 

bakla kırılır kırılmaz dışarı çıkacak durumda olması en uygun hasat zamanıdır. 

  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4.1: Hasat olgunluğuna gelen fasulye meyvesi 

 

4.1.2. Baklada Hasat Zamanını Tayin Etme  
 

 Baklada hasat zamanı taze bakla, taze iç bakla ve kuru tane olarak değerlendirilme 

şekline göre değişir. Taze bakla meyve uzunluğu normal iriliğinin 1/3 veya en fazla yarısını 

aldıklarında hasat edilir. Taze iç bakla için meyveler biraz daha irileşince, tohumların tam 

olarak sertleşmediği devrede hasat edilir. Tohum üretiminde, hasat olgunluğuna gelmiş 

baklalar kolayca çatlamalarından dolayı tane kaybını engellemek amacıyla yaprakların 

döküldüğü, gövde üzerindeki ilk meyvelerin kararıp, üst meyvelerinde sararmaya başladığı 

dönemde baklalar hasat edilir. Çoğu bakla çeşidinde bitki olgunlaştığında, tohumun baklaya 

bağlandığı hilum kısmen siyah olur. Üst baklaların tamamen olgunlaşması beklenirse 

baklalarda çatlama görülür. Bu durumda hasatta verim kaybı olabilir. Taze bakla olarak 

değerlendirmede, baklalar biraz daha geç hasat edilerek içlerindeki tohumların gelişmesi 

sağlanır, ancak hasat, tohumların sertleşmesine meydan verilmeden yapılmalıdır. 

 

4.1.3. Bezelyede Hasat Zamanını Tespit Etme 
 

Bezelyede hasat, baklaların ve gövdenin kuruyup kahverengiye döndüğü, baklaların 

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

hasada başlanmalıdır. 

 

 
Resim 4.2: Meyvenin olgunlaşması 
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4.1.4. Börülcede Hasat Zamanını Tespit Etme 
 

Börülce taze ve kuru olarak hasat edilir. Taze börülcelerin hasadı bakla içindeki 

tohumlar süt olumunda iken yapılır. Börülcede bakla hasadı bakla oluşumundan 10-15 gün 

sonra yapılır. Bu devrede bakla büyüklüğü ve tane ağırlığı en üst düzeydedir. Hasatta 

gecikme olursa baklalarda kılçıklılık oluşur. Bu durumdaki baklalar taze börülce olarak 

tüketilemez. Taze tüketim için ekolojik koşullara bağlı olarak 5-9 hafta boyunca hasat 

yapılabilir. Hasatlar haftada 1-2 kez yapılmalıdır. 

 

Börülcede tane hasadı için baklaların üçte ikisi kahverengi olup olgunlaştığı zaman 

yapılmalıdır. Baklaların tamamının olgunlaşması beklenirse baklaların bir kısmı çatlar ve 

dökülmeden dolayı tohum kaybına neden olur. Kuru tane için üretim yapılacaksa baklalar 

hasat edilemez bitki üzerinde bırakılır. Bitki üzerindeki baklaların yeşilden sarı kahverengiye 

mordan koyu mor renge dönmesi ve kuruması beklenir. Baklalar çatlamadan önce hasat 

edilmelidir. Hasat edilen taze börülce satış merkezlerine 10-15 kg çuvallar veya 5-10 kg 

kasalar içerisinde gönderilir. Taze börülce genelde hasat edilmez. Hasat edilen taze 

börülceler buzdolabında birkaç gün saklanabilirler. 

 

 
Resim 4.3: Börülce baklalarının olgunlaşması 

 

4.2. Kuru ve Taze Tohumları Yenen Sebzelerde Hasat ve Hasat 

Sonrası İşlemler  
 

4.2.1. Fasulyede Hasat ve Hasat Sonrası İşlemler 
 

Fasulye hasadı elle veya makine ile yapılır. Fasulyeler çiçek yapıları nedeniyle kendini 

dölledikleri için izolasyona gerek kalmadan yan yana yetiştirme yapılarak güvenle tohum 

alınabilinen bitkilerdir. Tohum üretimi için yapılan üretimle taze fasulye üretimi arasında 

hemen hiç bir fark yoktur. Sadece kuru fasulye ve tohumluk fasulye tohumlarda büyük 

zararlara yol açan Bruchus (burukus) zararlılarının önüne geçmek için çiçeklenmek 

döneminde mutlaka dikkatli bir mücadelenin yapılması gerekir. 

 

Hasat işlemine sabahın erken saatlerinde baklalar kurumadan başlanmalıdır. 
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Resim 4.4: Fasulyede makineli hasat ve el hasadı 

 

Ürün kaybının olmaması için nemli iken hasat edilen fasulye harman işleminden önce 

kurutma işlemine tabi tutulmalıdır. Bitki kökü ile hasat edildiğinde fasulyenin toprağa 

kazandıracağı azot önemli ölçüde azalır. Bundan dolayı hasat işlemi mümkün olduğunca 

makine ile yapılmalıdır. Hasat edilen bitkiler hava sıcak ve kuraksa tarlada 3-5 gün arasında 

bekletilir. Tarlada veya kapalı bir alandaki kurutma işlemine tanedeki nem oram % 18-20 

civarında olana kadar devam edilir. Kurutma işlemi gereğinden fazla olmamalıdır. Kurutma 

uzun sürdüğü zaman bazı beyaz taneli çeşitlerde tane renginde bozulmalar olabilir. Daha 

sonra harman işlemine başlanılır. 

 

Kuru fasulyeden ve tohumluk üretimde harmanlama dönemindeki yağışlardan bitkinin 

iyi korunması gerekir. Islanan baklalar içindeki tohumların kabukları sararır, koyu renk alır 

ve kuruduğunda buruşuk kabuk görüntüsü kazanır. Bunun için hasat edilen bitkiler halk 

arasında “çatı” diye tabir edilen merdiven şeklindeki kurutma düzenekleri üzerinde alınarak 

kurtulup harmanlanırlar. Tohumluk fasulyelerin harmanlanmasında yüksek devirli 

makinelerin kullanılmasından kaçınmak gerekir. Bu makineler tohum kabuğu içinde depo 

yaprakları ve embriyonun kırılmasına neden olurlar ve tohum çimlenme özelliğini yitirir. 

Dışarıdan bakıldığında hiçbir şey yokmuş gibi görünen tohumlar tohumluk olarak 

kullanılamazlar. 

 

Düvenle yapılan harmanlardan elde edilen tohumlarda böyle bir sorun yoktur. Ancak 

bu tohumların üzerinde düven taşlarının yaptığı çizikler tohumla taşınan hastalıkların 

yayılmasına yol açar. Harmandan sonra elde edilen üründe olgunlaşmamış, buruşuk, böcek 

zararı olan taneler, kırık  taneler, taş, toprak parçaları temizlenir. Temizlenen fasulye  

taneleri  uygun koşullarda depolanırsa uzun yıllar besleme değeri ve canlılıklarını korur.  

 

 
Resim 4.5: Harman edilmiş fasulye tanesi 
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4.2.2. Baklada Hasat ve Hasat Sonrası İşlemler 
 

Taze bakla hasadında baklaların toplanması gelişigüzel çekip koparmak suretiyle 

yapılmamalıdır. Bakla hasat edilirken dallar kolaylıkla kopabilir. Bunun için hasat edilecek 

baklaları elle tutup aşağıya doğru hafifçe sıyırarak gövdeden ayırmalıdır. Aksi takdirde 

birbirine uzunca müddet temas den baklalar süratle siyahlaşır ve pazar değerini kaybeder. 

 

Makineyle veya elle hasat edilen baklalar demet halinde temiz bir yere serilerek 

kurumaya bırakılırlar. Kurumaya baklaların kolaylıkla çatlama ve bakla içindeki tohumların 

rahat bir şekilde çıkartılabilecek zamana kadar kuruma yerinde tutulurlar. Kurutma işlemine 

baklalardaki nem %20’nin altına indiği zamana kadar devam eder. 

 

Hasat edilen bitkiler bir süre kurumaya bırakıldıktan sonra eğer hasat elle yapılmışsa 

kuruyan bitkiler sopalar yavaş yavaş dövülerek harman makinesi ile harman edilir. Ekim 

zamanı, çeşit üretimi, hasat zamanı ve değerlendirme şekline bağlı olarak bir dekar alandan 

elde edilecek ürün miktarı değişir.  

 

 
Resim 4.6: Hasat edilmiş taze baklalar  

 

4.2.3. Bezelyede Hasat ve Hasat Sonrası İşlemler 
 

Hasat olgunluğuna gelmiş baklalar en geç iki üç gün içinde hasat edilmelidir. 

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

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 4.7: Hasada hazır bezelyeler  
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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 4.8: Hasat sonrası bezelyeler 

 

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 4.9: Ayıklanmış bezelye taneleri 
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4.2.4. Börülcede Hasat ve Hasat Sonrası İşlemler 
 

Hasat ülkemizde, Afrika ve Asya’da genellikle elle yolunarak ve biçilerek yapılır. 

Hasat edilen bitkiler demetler halinde bağlanarak tarlada kurumaya bırakılır. Yeterince 

kuruyan bitkiler dövenle veya harman makinesi ile harman edilir. Hasat ve harman uygun 

şartlarda kombine makinelerle de yapılır. 

 

 
Resim 4.10: Kuru börülce 

 

4.3. Kuru ve Taze Tohumları Yenen Sebzelerde Depolama 
 

4.3.1. Fasulyede Depolama 
 

Selektörden geçirilip temizlenmiş fasulyeler fümige edilmelidir. Fümigasyon 

işleminde geç kalınmamalıdır. Tane neminin % 14’ün, depo hava neminin % 65’in, 

depolama sıcaklığının  10 °C’nin üzerine çıkmadığı şartlarda fasulye tohumları bir yıl 

süreyle iyi bir şekilde saklanabilir. Depolama sıcaklığı, depo nemi ve tane nemi yukarıda 

belirtilen sınırların altına düştükçe fasulye tohumlarını 6-7 yıl kadar canlılıklarını 

kaybetmeden saklamak mümkündür. Düşük nem, tanede solunumun çok az düzeyde 

olmasını sağlar. Solunum fazla olursa tanelerde çürüme ve küflenme ortaya çıkar. 

 

4.3.2. Baklada Depolama 
 

Bakla taze olarak tüketildiğinden saklanması ve depolanması söz konusu değildir. 

Kuru bakla olarak depolamada tanedeki nem oranı %16’dan fazla olmamalıdır. Depolamada 

özellikle böcek zararlarına dikkat edilmelidir. Ambar zararlılarına karşı depolama yapmadan 

önce mücadele edilmelidir. Depo temiz ve havadar olmalıdır. 

 

4.3.3. 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.  
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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. 

 

4.3.4. Börülcede Depolama 
 

Yeşil olarak hasat edilen börülce satış merkezlerine 10-15 kg çuvallar veya 5-10 kg 

kasalar içerisinde gönderilir. Taze börülce depolarla uzun süreli olarak bekletilemez. Hasat 

edilen taze börülceler buzdolabında ancak birkaç gün saklanabilirler. 

 

Harmanlanan tohumlar ayrılır, temizlenir ve uygun şartlarda depolanır. Bakla 

tohumları temiz ve serin bir yerde depolanırsa iki yıla kadar canlılıklarını koruyabilirler. 

 

Bir dekar alandan 100–150 kg arasında tohum elde edilir. Yetiştirme koşullarına ve 

çeşit özelliklerine bağlı olarak dekardan yaklaşık 750-1000 kg taze börülce hasat edilir. Taze 

börülce verimine ekolojik koşullar da önemli ölçüde etki eder.  

 

Harmandan elde edilen saman çok değerli bir hayvan yemi olarak değerlendirilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerde, hasat kriterlerine uygun olarak hasat ve 

hasat sonrası işlemleri yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kuru ve taze tohumları  yenen 

sebzelerde hasat zamanına karar 

veriniz. 

 Çeşidin alabileceği meyve iriliğini ve şeklini 

iyi öğreniniz. 

 Meyve kabuğu rengine bakınız. 

 Meyve eti sertliğini ölçünüz. 

 Meyve eti ve çekirdek renklerinin 

değişmesini kontrol ediniz. 

 Meyvenin daldan kopma durumuna bakınız. 

  Olgunluk işaretlerinin tamamını tespit 

etmeden 

hasat yapmayınız. 

 Kuru ve taze tohumları yenen 

sebzelerde, hasatta kullanılabilecek 

alet ve ekipmanları temin ederek 

kullanıma hazır hale getiriniz. 

 Yapacağınız hasada uygun alet ve malzeme 

temin ediniz.  

 Hasat  aletlerinin keskin olmasına dikkat 

ediniz. 

  Sebze çeşit kataloğu kullanınız. 

 Kuru ve taze tohumları yenen 

sebzelerde hasat yapınız. 

 Hasadı pazar isteklerine göre zamanında 

yapınız. 

 Hasat edilen meyveleri saplı olarak hasat 

ediniz.  

 Hasadı günün sıcak saatlerinde yapmayınız. 

 Meyveleri elle toplayabilirsiniz. 

 Meyveleri sapından makas ile kesebilirsiniz. 

 Hasat sırasında bitkileri ve meyveleri 

yaralamayınız. 

 Salkım halindeki sebzelerin bütünlüğünü 

bozmayınız. 

 Kuru ve taze tohumları yenen 

sebzelerde, hasat sonrası raf ömrünü 

uzatabilecek tedbirleri alınız. 

 Hasat edilen sebzeleri en kısa zamanda 

depoya  taşıyınız. 

 Sebzeleri standardına uygun olarak 

sınıflandırınız. 

 Sebzeleri üst üste yığmayınız. 

 Sebzelerin temiz olmasına özen gösteriniz. 

 Sebzelerin aralarında çürüyenler olursa hemen 

ayıklayınız. 

   Usulüne uygun nem ve sıcaklıkta bekletiniz. 

 Depolarda hava sirkülasyonu sağlayınız. 

 Kuru ve taze tohumları yenen 

sebzelerde, ambalajlamayı ve 

muhafazayı yapınız. 

 Paketleme evinin sıcaklık ve nem 

öznelliklerine dikkat ediniz. 

 Ambalaj malzemelerinin temiz ve sağlam 

olmasına özen gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Pazarın istediği tipte ambalaj kullanınız.  

   Meyveleri fazla sıkıştırmayınız. 

 Muhafaza yerinin temiz ve düzenli olmasına 

özen gösteriniz. 

  Muhafaza yerinde koku yayıcı maddelerin 

bulunmasını engelleyiniz. 

 Ambalaj üzerine gerekli bilgileri yazınız. 

 

 

UYGULAMALI TEST 
 

 Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerde depolama 

 Malzemeler 

o Hasat ve harman edilmiş sebzeler 

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 beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kuru ve taze tohumları yenen sebzeleri hasat ettiniz mi?   

2. Kuru ve taze tohumları yenen sebzeleri harman ettiniz mi?   

3. Kuru ve taze tohumları yenen sebzeleri saklama torbaları veya 

çuvallara doldurdunuz mu? 

  

4. Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerini muhafaza edeceğiniz 

depoları temizlediniz mi? 

  

5. Kuru ve taze tohumları yenen sebzeleri 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 “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki verilen ifadeleri değerlendiriniz. Değerlendirdiğiniz ifade doğru ise 

parantez içindeki boşluğa “D”, yanlış ise “Y” koyunuz.  
 

1.  (   ) Fasulye hasadının tam zamanında yapılması, hasat kayıplarını en aza 

indirerek kaliteli ve yüksek verim elde edilmesini sağlar.  

2.  (   ) Tane bakla meyve uzunluğu normal iriliğinin 1/9 veya en fazla yarısını 

aldıklarında hasat edilir. 

3.  (   ) Bezelyede hasat, baklaların ve gövdenin kuruyup kahverengiye döndüğü, 

baklaların sertleştiği, elle oyulduğunda kırıldığı devrede yapılır.  

4.  (   ) Börülce hasadında gecikme olursa baklalarda kılçıklılık oluşur. 

5.  (   ) Börülcede tane hasadı için baklaların tamamı kahverengi olup olgunlaştığı 

zaman yapılmalıdır.  

6.  (   ) Fasulye baklası içindeki tanenin sert, iyi gelişmiş ve bakla kırılır kırılmaz 

dışarı çıkacak durumda olması fasulyenin en uygun hasat zamanıdır. 

 

Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız. 

 

7.  Hasat olgunluğuna gelmiş baklalar en geç …….-…….. gün içinde hasat edilmelidir.  

8.  İlkbaharda ekilen bezelyeler ………-……… hafta, sonbaharda ekilen 

bezelyeler……… hafta sonra hasat edilmeye başlanır. 

9.  Sadece kuru fasulye ve tohumluk fasulye tohumlarda büyük zararlara yol açan 

………………………………. zararlılarının önüne geçmek için çiçeklenme 

döneminde mutlaka dikkatli bir mücadelenin yapılaması gerekir. 

10.  Hasadın erken yapılması kurumadan sonra tanelerin …………………….. ve 

verimin ……………………………… hasadın geç yapılması ise baklalarda çatlama 

ve dökülme ile verim kaybına neden olur. 

 

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. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

59 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin genel özelliklerini 

açıkladınız mı? 

  

2. Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin ekimi için tohum yatağını 

hazırladınız mı? 

  

3. Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerde tohum aşılaması yaptınız 

mı? 

  

4. Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin bakımını yaptınız mı?   

5. Kuru ve taze tohumları yenen sebzeleri hasat kriterlerine göre hasat 

ettiniz mi? 

  

6. Kuru ve taze tohumları yenen sebzelerin harmanını yaptınız mı?   

7. Kuru ve taze tohumları yenen sebzeleri 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 FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 seçicidir 

8 potasyumca 

9 Rhizobium,azot 

10 erselik  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 Y 

7 50-80,15-25 

8 ocak, sıra usulü 

9 Rhizobium,azot 

10 sırık  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 Y 

7 300-450 

8 10-12 

9 herekleme  

10 uç alma 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 2-3 

8 12-16, 32 

9 bruchus  

10 buruşmasına, düşmesine 

 

 

  



 

62 

 

KAYNAKÇA 
 AKÇİN, A., Yemeklik Tane Baklagiller Ders Notları, Atatürk Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Yayınları, Erzurum, 1981. 

 ANONİM, Teknik Tarım, Tarım İl Müdürlüğü, Yayın No 356, İZMİR, 2003.  

 BAYKAL, M. Celal, Tarım Meslek Lisesi Özel Sebzecilik Ders Kitabı, Çağdaş 

Basımevi, Ankara, 1976. 

 Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Baklagil Çalıştayı Raporu, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Ankara, 

2014. 

 GÜNAY, Atilla, Sebzecilik, Çağ Matbaası, Ankara, 1984. 

 SEVGİCAN, Ayten, Örtüaltı Sebzeciliği, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 

İzmir, 1998. 

 ŞENİZ Vedat, Mehmet ÖZGÜR, Özkan SİVRİTEPE, M. Hakan ÖZER, 

Sebzecilik, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 1995. 

 VURAL Hüseyin, Dursun EŞİYOK, İbrahim DUMAN, Kültür Sebzeleri (Sebze 

Yetiştirme), Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2000. 

 YAZGAN, Abdurahman, Genel Sebzecilik, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları: 

33, Tokat Ziraat Fakültesi Yayınları: 9, Tokat, 1990. 

 YÜRÜR Nevzat, E. AÇIKGÖZ, A. ÖZGÜMÜŞ, N. AZKAN, N. ÇELİK, Tarla 

Bitkileri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 860, Eskişehir, 1995.  

 

KAYNAKÇA 


