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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Tarım

DAL

Tarla Bitkileri

MODÜLÜN ADI

Yemeklik Tane Baklagil Bitkileri

MODÜLÜN SÜRESĠ

80/54

MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye yemeklik tane baklagil bitkilerinin bitkisel
özelliklerini, ekim, bakım, hasat ve harman yapma bilgi ve
becerilerini kazandırmaktır.
1. Yemeklik tane baklagil bitkilerinin literatür bilgilerine
göre; kök, gövde, yaprak, çiçek, bakla ve tohum yapısını
açıklayabileceksiniz.

MODÜLÜN ÖĞRENME KAZANIMLARI

2. Yemeklik tane baklagil bitkilerinin ekimini yapabileceksiniz.
3. Yemeklik tane baklagil bitkilerinin bakımını yapabileceksiniz.

4. Yemeklik tane baklagil bitkilerinin pazar isteklerine göre
hasat ve hasat sonrası iĢlemlerini yapabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE DONANIMLARI

Ortam: Kapalı ortam (sınıf), açık ortam (atölye, tarla)
Donanım: gübre, yemeklik tane baklagil bitkileri, traktör,
toprak iĢleme aletleri, ekim makineleri, Ģerit metre, kâğıt,
kalem, terazi, ilaçlama makinesi, ilaçlama kimyasalları, çapa
makinesi hasat makineleri bitki besleme, sulama, afiĢ, broĢür,
internet, projeksiyon cihazı, bilgisayar

ÖLÇME VE DEĞER- Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
LENDĠRME
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Dünya’da hızlı artan nüfusun dengeli beslenmesinde, karbonhidratların yanında proteinli besinlerinde önemli ölçüde tüketilmesi gerekir. Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde hayvansal ürünleri maliyetinin yüksek olması sebebiyle bitkilerden protein ihtiyacının karĢılanması son yıllarda önem kazanmıĢtır.
Dünya’da protein ihtiyacının %70’i bitkisel kaynaklardan sağlanır. Bitkisel proteinlerin yaklaĢık %20’si baklagillerden sağlanır. Ortalama %22–25 bitkisel protein içeren fosfor,
demir, kalsiyum, potasyum, vitaminler (A, B, D vitaminleri) bakımından zengin olan yemeklik tane baklagiller geliĢmekte olan ülkelerin beslenmesinde önemli yer alır.
Yemeklik tane baklagiller tarımı ile birim alandan en fazla amino asit ürünü elde edilir. Yemeklik tane baklagillerin gerek beslenme değerinin yüksek olması gerekse maliyetinin
düĢük olması, uzun süre bozulmadan saklanabilmesi nedeni ile yemeklik tane baklagillere
olan talep gideren artmaktadır.
Yemeklik tane baklagiller insanların beslenmesinin yanında taneli olması ve saplarında bulunan yüksek hazmolunabilir protein nedeniyle hayvanların beslenmesinde de önemli
role sahiptir.
Bu modül ile toprak ve tohumluk hazırlığı, dikim; sulama ve gübreleme, yabancı ot,
hasat ve depolama faaliyetlerini uygulayarak yemeklik tane baklagil bitkilerini yetiĢtirme
becerisi kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1

ÖĞRENME KAZANIMI

Yemeklik tane baklagillerinin literatür bilgilerine göre; kök, gövde, yaprak, çiçek,
meyve ve tohum yapısını inceleyebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Yemeklik tane baklagillerinin ekonomideki yerini araĢtırınız.



Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. YEMEKLĠK TANE BĠTKĠLERĠNĠN MORFOLOJĠK
ÖZELLĠKLERĠ
1.1. Yemeklik Tane Baklagil Bitkilerinin Önemi
Dünyada ekonomik öneme sahip 1000 bitki türü içerisinde 150 baklagil türü bulunmaktadır.
Dünyada üretimi yapılan baklagiller arasında fasulye ilk sırada bulunmaktadır. Fasulyeden sonra nohut, bezelye, börülce, mercimek ve bakla gelmektedir.
Ülkemizde ticari olarak en fazla üretimi yapılan yemeklik baklagiller; nohut, mercimek, kuru fasulye ve bakladır.
Hemen hemen tüm bölgelerimizde baklagiller üretilmekle birlikte Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu ve geçit bölgeleri ile Marmara bölgesi’nin güneyi üretimin en yoğun olduğu bölgelerdir.
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 ve daha birçok alanda kullanılmaktadır.
Yemeklik tane baklagiller son yıllarda tarla bitkileri içerisinde en fazla ekim alanı artıĢı kaydedilen ürün gurubunu teĢkil etmektedir. Bu ürün gurubunun tarla tarımına ayrılan alan
içerisindeki payı 1980 yılında % 3 iken bu oran 1990`da % 10'a yükselmiĢtir.
Yemeklik tane baklagil ekim alanları içinde kırmızı mercimek % 28.1, yeĢil mercimek
% 12.3, nohut % 47.9, kuru fasulye % 9.6 ve bakla ise % 2`lik yer iĢgal etmektedir.
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Baklagiller tanelerindeki yüksek protein ve vitaminler nedeniyle iyi bir insan yiyeceğidir. Yalnız taneleri değil, aynı zamanda meyveleri de sebze olarak tüketilmektedir. Konserve olarak, dondurularak, kurutularak veya tanelerinden un elde edilerek de değerlendirilebilir.
Baklagiller aynı zamanda yeĢil, kuru, silaj olarak birer hayvan yemidirler. Tane ürününden geri kalan sap – samanı da hayvan yemi ya da altlık olarak değerlendirilebilir.
Baklagiller köklerinde oluĢan nodüller içerisinde Rhızobium bakterileri ile oluĢturdukları ortak yaĢam sayesinde havadaki azotu fiske edebilme özelliğine sahiptirler. Genelde
gereksinim duydukları azotun yaklaĢık %70’ini bu yolla karĢılarlar.
Baklagiller toprak ıslahı açısından önemli bir familyadır. Gerek azot fiksasyonu gerekse yeĢil gübre olarak kullanıldıkların toprağa katacakları organik maddeler nedeniyle
toprağı zenginleĢtirici özelliğe sahiptirler. Kazık kökleri ve yüksek KDK (Katyon DeğiĢim
Kapasitesi) özellikleri nedeni ile toprağın derinliklerindeki besin maddelerinden de yararlanabilirler. Çapa bitkisi oluĢları nedeniyle kendilerinden sonra gelen bitkiye temiz bir toprak
bırakılar. Bu ve diğer özellikleri nedeniyle iyi münavebe bitkisidirler.

Resim 1.1: Yemeklik tane baklagiller

1.2. Yemeklik Tane Baklagil Bitkilerinin Tür ve ÇeĢitleri
1.2.1. Fasulye
Fasulye, özellikle sıcak ülkelerde ve ülkemizde geniĢ Ģekilde tarımı yapılan tek yıllık
bir yemeklik baklagil bitkisidir.
Fasulye; yetiĢtirilmesindeki kolaylık, protein, mineral maddeler ve vitaminlerce zenginliği, insan beslenmesinde yaygın olarak kullanılması ve havanın serbest azotunu toprağa
tespit eden nodozite bakterilerine sahip olmasından dolayı günümüz tarla tarımında önemli
bir yere sahiptir.
Fasulye, dünyada ekim alanı ve üretimi yönünden yemeklik tane baklagiller içerisinde
ilk sırada yer almaktadır.
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Ülkemizde kuru fasulye, ekim alanı ve üretim yönünden nohut ve mercimekten sonra
üçüncü sırada yer almaktadır.
Fasulyenin kuru taneleri yanında sebze olarak olgunlaĢmamıĢ meyve ve taneleri kullanılmaktadır.
Taze meyve ve tanelerinde yaklaĢık %90’su bulunmaktadır. Kuru tanelerinde ham
protein oranı çeĢit ve yetiĢtirme tekniğine göre değiĢmekle birlikte ortalama % 22’dir.

Resim 1.2: Fasulye

1.2.2. Nohut
Nohut; ekvator kuĢağından kuzeyde 50-52. paralel (Rusya) ve güneyde 35-36. paralele
(Avustralya) kadar uzanan bölgelerde, deniz seviyesinden 5000-5500 metreye kadar olan
yüksekliklerde yetiĢtirilebilen, kökleri 2 metreye kadar inebilen, 0.2 metreden 1 metreye
kadar boylanabilen, yaprakları 3-10 çift arasında yaprakçıklardan oluĢmuĢ eğrelti otu gibi
birleĢik yapraklı veya tek bir yapraktan oluĢmuĢ basit yapraklı olabilen değiĢik renklerde
çiçeğe sahip, baklalarında 1-2 adet tane oluĢturan, taneleri değiĢik renklere sahip, sap, dal ve
yaprakları tüylerle kaplı, 60-100 gün arasında bir sürede vejetasyon dönemini tamamlayabilen, dallanabilen, otsu çalı görünümlü, kurağa dayanıklı, havanın serbest azotunu köklerindeki nodüllerde bağlayabilen, tek yıllık, yazlık bir yemeklik baklagil bitkisidir.

Resim 1.3: Nohut
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1.2.3. Mercimek
Mercimek, tek yıllık bir yemeklik tane baklagil bitkisidir. Besin değeri oldukça yüksek olan mercimeğin kuru tanelerinde %23–31 arasında protein ve vitaminler bulunur. Kurak
bölgelerde ekim nöbetine girerek hem üreticiye hem de ülke ekonomisine ek gelir sağlamaktadır. KıĢlık ve yazlık ekime uygun mercimek çeĢitleri bulunmaktadır.
Mercimek tek yıllık, çeĢitlere ve çevre koĢullarına bağlı olarak 15–75 cm arasında değiĢiklik gösteren yükseklikte, tek dallı bir gövdeye sahiptir. Mercimek kökleri üzerinde hava
serbest azotunu tespit eden kök yumruları Rhızobium leguminosarum adlı bakteriler tarafından oluĢturan bir yemeklik tane baklagil bitkisidir.

Resim 1.4: Mercimek

1.2.4. Bakla
Bakla, serin iklimde en iyi yetiĢen tek yıllık ve uzun gün bitkisi olan bir yemeklik baklagil bitkisidir.
Ġnsanların beslenmesinde önemli bir yeri olan bakla, içerdiği bitkisel proteinin zenginliği nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de farklı Ģekillerde tüketilmekte dir. Taze
olarak kullanıldığı gibi kuru bakla olarak ta insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir.
Kuru bakla % 20–36 protein içeriği ile hem insan hem de hayvan beslenmesinde büyük önemi olan bir sebzedir. YeĢil baklada protein miktarı %5-7, süt olumundaki yeĢil tohumlarda ise %3-10’dur. Erken olgunlaĢan çeĢitlerde protein oranı düĢerken, geç olgunlaĢan
çeĢitlerde protein oranı artmaktadır.
AraĢtırıcılar tarafından baklanın gen merkezinin Doğu Akdeniz ülkeleri, Türkiye, Suriye ve Filistin olduğunu bildirmektedir.

5

Resim 1.5: Bakla

1.3. Yemeklik Tane Baklagil Bitkilerinin Adaptasyonu
Modülümüzde yer alan yemeklik tane baklagillerin iklim ve toprak istekleri aĢağıdaki
gibidir.

1.3.1. Ġklim Ġstekleri


Fasulyenin iklim istekleri

Ġklim isteği yönünden hassas olup özellikle bazı dönemlerde çevre Ģartlarına karĢı çok
duyarlıdırlar ve bu özellikleri nedeniyle yetiĢtirildiği bölgeler sınırlıdır. Ġklim isteği bakımından fasulye ılıman iklim bitkisi ve çevre Ģartlarına çok etkilenir. Fasulyenin bitkisinin soğuğa
toleransı hiç yoktur. Sıcaklık 0°C’ye düĢtüğü zaman bitkinin % 90 ölür. Fasulye bitkisi geliĢme döneminde 20-25°C arasında bir sıcaklık ister. Fasulye çeĢitleri geliĢmeleri için minimum 12-13°C üzerinde sıcaklık ister. Çimlenme için optimum toprak sıcaklığı 15°C’dir
(Akçin,1988). Toprak sıcaklığı düĢük ve toprakta nemi yüksek olursa, ekimi yapılan tohumlar su alır, fakat çimlenme için yeterli sıcaklık olmadığından bozulur. Fasulye bitkisi çiçeklenme döneminde serin iklim koĢullarını sever. Çiçeklenme ve meyve bağlama döneminde
18-25°C arasındaki sıcaklıklar, optimum meyve tutumu ve geliĢimini sağlar.


Nohutun iklim istekleri

Dünya üzerinde oldukça geniĢ bir alana yayılan nohut kurak ve yarı-kurak bölgelerin
bitkisidir. Ani soğuklara hassas olmakla beraber -10 dereceye kadar dayanabilir. Ancak sert
kıĢlara dayanmaz. Nohut fazla nemi sevmeyen bir bitkidir. Nohut tohumları 15-30ºC arasında çimlenebilmektedir. Optimum çimlenme sıcaklığı 20ºC’dir. Vejetatif geliĢmenin erken
dönemlerinde optimum sıcaklık isteği gece 21-24ºC, gündüz 29-32ºC, çiçeklenme döneminde ise optimum sıcaklık isteği gece 18-21ºC, gündüz 26-29ºC’dir. Sıcaklığın yüksek olması
bitkide yaprak sayısının artmasına, dal sayısının azalmasına neden olmaktadır. DüĢük sıcaklık ise dallanmayı arttırır. Ani soğuklara hassas olmakla beraber –10ºC’ye kadar dayanabilir.
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Mercimeğin iklim isteği

Mercimek; yemeklik tane baklagiller içerisinde kurağa, sıcağa ve soğuğa en dayanaklı
olan ve vejatasyon süresini 90–110 gün arasında tamamlayan bir uzun gün bitkisidir. Tohumları 4-5ºC’de çimlenirler. Mercimek kıĢlık olarak ekildiğinde soğuklara erken devrede
girerse -25ile -30ºC’ye kadar dayanabilirler. Uzun gün bitkisi olan mercimeğin negatif devreden genaratif devreye geçebilmesi için 4-6ºC’de bir ay vernalizasyon isteği vardır. Optimum sıcaklık isteği 30ºC`dir. Vejatasyon süresince toplam 1500-1800ºC sıcaklık ihtiyacı
vardır. Mercimek fazla yağıĢlara karĢı hassastır. Fazla yağıĢta bitkinin alt kısımları çürür ve
tane yapısı bozulur. Mercimek tropik ve subtropik yörelerde, ülkemizin Güney-Doğu Anadolu ve geçit bölgelerinde kıĢlık olarak yetiĢtiriciliği yaygındır.


Baklanın iklim istekleri

Ülkemizde Akdeniz'den Karadeniz'e kadar bütün sahil kesiminde yetiĢtirilebilse de
üretimin %80'i Ege ve Güney Marmara’da yoğunlaĢır.
Bakla, tohumlarının çimlenip bitkinin toprak yüzeyine çıktığı ilk dönemde –4 ve –6°C
sıcaklıklara dayanabilir. Sıcaklığın –10°C’ye düĢmesi bitkilerin ölümüne neden olur. Toprak
sıcaklığının 9°C hava sıcaklığının 10-14°C arasında olması tohumların çimlenebilmeleri için
uygun bir sıcaklıktır. Normalde bitkinin geliĢmesi için 10-20°C arasında değiĢen bir sıcaklığın olması gerekir. Çimlenme zamanındaki fazla yağıĢ ve kuraklık, bakla verimini önemli
ölçüde azaltır. Çimlenme dönemi boyunca ılık hava görülürse ürün miktarı artar. Bakla sıcaklıklardan korkmaz ancak soğuk olan bölgelerde ilkbahar tohum ekimi ile yaz aylarında
bakla yetiĢtiriciliği yapılacak ise kurak dönemde düzenli bir sulama yapılmalıdır. Deniz havası baklanın en iyi uyum sağlayabildiği iklim koĢullarıdır. Tropik koĢullarda kıĢın serin
zamanlarda iyi yetiĢir. Mutedil iklim koĢullarında hafif donlara dayanır. 1500-1800 metre
yükseklikteki tropik bölgelere iyi adapte olmuĢtur.


Gün uzunluğu

Bakla, kısmen uzun gün bitkisidir. Kısa günde yeĢil aksamı iyi geliĢir. Generatif geliĢme için günlük ıĢıklama süresinin 12 saatin üzerine çıkması gerekir.


YağıĢ ve nem

Bakla, kurağa dayanıklı değildir. Vejetasyon dönemi boyunca düzenli ve yeterli miktarda yağıĢ alan ya da sulanabilen yerlerde iyi yetiĢir.

1.3.2. Toprak Ġstekleri


Fasulyenin toprak istekleri

Fasulye; kumlu topraklardan, orta ağır topraklara kadar birçok toprak tipinde yetiĢebilir. Bununla birlikte; derin, geçirgen, su tutma kapasitesi iyi, organik maddece zengin, humusça zengin ve fazla asit olmayan toprakları çok sever.
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Potasyumca zengin topraklar meyve kalitesini arttırır. Ağır toprakların özellikle yağıĢlı geçen sezonlarda, kaymak tabakası oluĢturacağı için, çimlenme problemlerine sebep olabileceği unutulmamalıdır. Fasulye bitkisi fazla asit ve alkali topraklardan hoĢlanmaz. Ph’sı 6.0
- 7.5 olan topraklarda baĢarılı Ģekilde yetiĢtirilir. Ph’sı 5.5`in altında olan topraklarda mutlaka kireçleme yapılmalıdır. Fasulye toprak tuzluluğuna oldukça duyarlı bir bitkidir.


Mercimeğin toprak isteği

Mercimek, genel olarak her türlü toprakta yetiĢtirilebilir. Mercimek yetiĢtiriciliği için
toprağın besin maddelerince çok zengin olmasına ihtiyaç yoktur. Ancak yine de iyi bir mercimek yetiĢtiriciliği yapabilmek için; Mercimek toprağının sıcak nötr veya hafif alkali, iyi
havalanan, kumlu-tınlı-kireçli topraklar mercimek yetiĢtiriciliği için uygundur. Mercimek,
kumludan ağır topraklara kadar her türlü toprakta yetiĢebilmektedir.


Nohutun toprak istekleri

Nohutun, derinlere inebilen kök yapısı ve kurağa dayanması nedeniyle toprak seçiciliği yoktur. Hemen hemen her çeĢit toprakta tarımı yapılabilir. Kumlu-tınlı, drenaj problemi
olmayan, geçirgenliği iyi, besin maddelerince zengin, verimli, nötr’e yakın (pH 6-8) topraklar nohut tarımı için ideal olarak kabul edilir. Kısa süreli de olsa tarla yüzeyinde herhangi bir
su göllenmesi, geliĢmeyi yavaĢlatacağı ve kök-sap çürüklük hastalıklarına yol açacağı için
arzu edilmez. Çok tuzlu topraklar, nohut üretimini sınırlandıran önemli faktörlerden biri
olduğu için nohut tarımı için uygun değildir. Fazla kireçli topraklarda yetiĢtirilen nohutların
taneleri sert olmakta ve zor piĢmektedir.
Toprak farklılıkları bitki habitusunda bazı farklılıkların görülmesine neden olur. Kuru
ve hafif topraklarda yetiĢen bitkiler kısa boylu, az dallı olur. Kısa sürede çiçeklenir ve bakla
bağlar.
Ağır ve nemli topraklarda ise vejetatif geliĢme fazla olur. Çiçeklenme ve bakla bağlama gecikir. Çok verimli topraklarda ise topraktaki fazla nem nedeniyle bakla bağlama az
olur.


Baklanın toprak istekleri

Baklanın; derin, geçirgen, organik maddece zengin, su tutma kapasitesi yüksek, ağır
milli-kumlu topraklarda bakla yetiĢtiriciliğinde en iyi sonuç alınır.
Bakla, toprağın kalsiyumca zengin olmasını ister. Erkencilik düĢünüldüğünde hafif
kumlu topraklar; yüksek verim düĢünüldüğünde ise alüviyal ve killi-kumlu topraklar ile ıslah
edilmiĢ topraklar tercih edilmelidir. Toprak nötr veya hafif alkali olduğu zaman en iyi verim
elde edilir. pH 7-7,5 arasında olmalıdır. Asitli topraklarda baklanın büyümesi yavaĢlar ve
verimi çok düĢük olur. Bu tip topraklarda nodozite bakterilerinin nodozite meydana getirme
oranı çok düĢük olur.
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1.4. Yemeklik Tane Baklagil Bitkilerinin Morfolojik Özellikleri
Yemeklik tane baklagil bitkilerinin morfolojik özelliklerini; kök, gövde, yaprak, çiçek
ve meyve olmak üzere beĢ kısımda inceleyebiliriz.

1.4.1. Kök
Yemeklik tane baklagillerin hepsi kazık köklüdür ve kazık kökten yan kökler çıkmaktadır.








Fasulyede kök: Tek yıllıklar kök, ana kazık kök ile bunun çevresinde yayılmıĢ
olan kuvvetli yan kökler ve saçak köklerden oluĢur. Fasulyenin zayıf geliĢen,
açık kahverengi, dallı bir kazık kök sistemi vardır. Kökler 65 cm yanlara, 80100 cm kadar derine doğru bir geliĢme gösterir.
Nohutta kök: Nohut bitkisinin kök sistemi oldukça kuvvetlidir. Derinlere
gidebilen (1,2 m), fazla geliĢmiĢ asıl kazık kök ile bundan meydana gelen
birçok yan kökten oluĢur. Yan kökler, kazık kökün toprak yüzeyine yakın olan
kısımlarında daha fazla bulunur ve oldukça yatay bir istikamette yayılır. Bunun
içindir ki nohut, toprakta bulunan bitki besin maddelerinden çok yüksek oranda
faydalanabilir. Tüm yemeklik tane baklagillerde olduğu gibi nohutta da yan
kökler ve kazık kök üzerinde böbrek Ģeklinde karĢılıklı nodüller mevcuttur.
Nodüllerin içerisinde nohut bakterileri (rhizobium ciceri) bulunmaktadır.
Mercimekte kök: Mercimekte kök sistemi zayıf ve ince liflidir. Açık renkli
kuvvetli esas bir kök ile zayıf yan köklere sahiptir. Köklerinde Rhizobium
leguminosarum bakterisinin oluĢturduğu nodoziteler vardır. Havanın serbest
azotunu fiske ederler.
Baklada kök: Baklada kök 20–25 cm derinliğe kadar indiğinde yan kökler
meydana gelir. Yan kökler üzerinde çok sayıda saçak kök oluĢur. Kazık kök
100–150 cm derinliğe kadar inebilir. Yan kökler de toprak koĢullarına bağlı
olarak ana kazık kök kadar uzayabilir. Yan köklerin 80–100 cm kadar toprak
içinde yayılabilirler. Kökler belli bir büyüklüğe ulaĢtığında kökler üzerinde
nodozite bakterilerinin etkisiyle yumrular meydana gelir. Bakla bir dekar alanda
19–20 kg’ye yakın saf azot biriktirebilir.

Resim 1.6: Nohutta dal, çiçek, yaprak ve kapsül
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1.4.2. Gövde
Baklagillerde gövde otsudur. Nohut, bakla, mercimek ve bezelyede dört köĢeli; fasulye ve börülcede alt kısım yuvarlak üst kısım ise altı köĢelidir. Gövdeler dik, yarı dik ve sarılıcı durumlar göstermektedir.








Fasulyede gövde: Fasulye gövdesi otsu yapıda dik veya sarılıcı, boğumlu ve
hafif tüylüdür. Sarılıcı formlarda, ana sap ince ve sarılıcı olup fazla dallanmaz.
Gövde toprak yüzeyinden ilk boğuma kadar yuvarlak, bundan sonra köĢelidir.
Gövde sarımtırak yeĢil, renkli tohumlarda genellikle kırmızımsı veya mor
olabilir.
Nohutta gövde: Dik, yarı dik ya da yatık olabilir. Memleketimiz yemlik
çeĢitlerinin sapları dik ve toplu bir hâlde bulunur, bitki rengi ise açıktır.
Yemeklik nohut çeĢitlerinde ise saplar genellikle yayvan, bitki rengi ise koyu
olmaktadır. Nohutta ana gövde 20-75 cm yüksekliğinde olup tüycüklerle
kaplıdır. Enine kesitte gövde dört köĢeli ve içi boĢtur. Yan dallar, tüm gövde
boyunca görülmektedir. Gövdede boğum sayısı 25-29 adettir, bakla ilk olarak
19–25. boğumlarda oluĢmaktadır. Gövde rengi genellikle yeĢildir.
Mercimekte gövde: Dik, dört köĢeli, içi boĢ, yivli, çok dallanmıĢ ve yumuĢak
tüylüdür. Bitki boyu 20-70 cm arasında olabilmektedir. Toprak üstü bitki
kısımları yumuĢak ve naziktir. Mercimeğin gövdesi çok dallanır. Dallanma hem
gövdede hem de dallarda olur. Bundan dolayı ana gövde belirgin bir Ģekilde
ortaya çıkmaz.
Baklada gövde: Bakla otsu bir gövdeye sahiptir. Gövde dört köĢeli 1-2 cm
kalınlığında ve içi boĢtur. Otsu bir gövdeye sahip olmasına rağmen devrilmeden
dikine büyüyen bir yapıya sahiptir. Gövde boyu çeĢitlere göre değiĢiklik
gösterir. Gövde boyu 60-80 cm'den baĢlar 1-2 metreye kadar ulaĢabilir. Ġri
tohumlu çeĢitler küçük tohumlu çeĢitlere nazaran daha fazla boylanırlar.
Genelde gövde düz ve çıplaktır. Bazı çeĢitlerde hafif tüylülük vardır. Gövde
boğum ve boğum aralarından oluĢur. Boğum araları 20-30 cm uzunluktadır.
Boğumlardan yapaklar çıkar. DüĢük sıcaklık koĢullarında gövdenin alt
yapraklarının koltuklarından yan dallar oluĢur. Yan dallar bazı çeĢitlerde 2-12
hatta daha fazla sayıda olabilir. Baklada kardeĢlenmede olur. KardeĢlenme
çiçek ve meyve miktarını olumlu yönde etkileyerek verimi arttırır.

Resim 1.7: Baklada gövde ve dallar
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Resim 1.8: Nohut bitkisinde gövde, yapraklar ve bakla

1.4.3. Yaprak
Yemeklik baklagillerin yaprakları bileĢik yaprak tipindedir. Ortak bir sap üzerinde 3
ya da daha fazla yaprakçığın sıralanmasıyla meydana gelmiĢtir.
BileĢik yaprakların gövdeye birleĢtiği yerde türlere göre değiĢmek üzere çeĢitli büyüklük ve Ģekillerde kulakçık bulunmaktadır.






Fasulyede yaprak: Yaprakların uçları genellikle sivri olup yaprak kalp
Ģeklindedir. Yapraklar üçlü gruplar hâlinde yukarıya bakan bir açı yapan yaprak
sapı ile gövdeye bağlanır. Çok ender olarak yaprak sapı aĢağıya doğru açı
yapar.
Yaprak sapının dala birleĢtiği yerde iki, iki yaprakçığın yaprak sapına birleĢtiği
yerde iki, orta yaprakçığın kendi sapına birleĢtiği yerde iki olmak üzere her
yaprakta üçgen Ģeklinde altı kulakçık bulunmaktadır.
Nohutta yaprak: Bir yaprak ekseni üzerine sıralı ve asimetrik olarak dizilmiĢ
uzun oval veya elips Ģeklinde yaprakçıklardan meydana gelmiĢtir. Yaprak
sapının ucunda terminal bir yaprakçık mevcuttur. Yaprakçıkların üsten 2/3’ü
diĢli olup kısa sapları vardır. Yaprakları 3-10 çift arasında yaprakçıklardan
oluĢmuĢ eğrelti otu gibi birleĢik yapraklı veya tek bir yapraktan oluĢmuĢ basit
yapraklı olabilir.
Yaprak orta koyulukta yeĢil, zeytin yeĢili, sarımsı yeĢil, antosiyanlı ya da
antosiyansız, nadiren mor renklidir. Yaprak sapının dalla birleĢtiği yerde iki
tane yaklaĢık 3-11 mm uzunluğunda, 1-6 mm geniĢliğinde yumurta Ģeklinde ve
kenarları diĢli kulakçıklar vardır.
Mercimekte yaprak: BileĢik yaprak Ģeklinde olup 5-7 çift yaprakçıktan oluĢur.
Yapraklar uzun yumurta Ģekilli, tüylü olan yaprakçıkların kenarları düzdür.
Terminal yaprak yerine yaprak sapı sonunda ince bir sülük bulunur. Yan
yaprakçıklar küçük, dar, uzun Ģerit gibi ve kenar uçları sivridir. Buna karĢın uç
kısımdaki yaprakçıklar küttür.
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Baklada yaprak: Bakla boğumlarından çıkan yapraklar bileĢik yaprak
Ģeklindedir. Her boğumda bir bileĢik yaprak bulunur. BileĢik yapraklar ana
gövde üzerinde değiĢik sayıda yaprakların bir araya gelmesiyle oluĢur. BileĢik
yapraktaki yaprak sayısı alttan itibaren yukarıya doğru artar ve bileĢik yaprakta
2 ile 6 arasında yaprak bulunur.
Yaprak büyüklüğü çevre koĢullarına ve çeĢide göre farklılık gösterir. Yapraklar
ortalama 5-9 cm uzunlukta 2-2.5 cm geniĢliktedir. Yapraklar beyzi veya uzun
elips Ģeklinde olup uçları sivri ve yaprak sapı üzerinde karĢılıklı olarak
dizilmiĢtir, üzerleri tüysüzdür. Renkleri koyu yeĢilden baĢlar açık yeĢile kadar
değiĢir. Bazen mavi yeĢil, gri yeĢil renklere de rastlanır. Renk değiĢimi yaprağın
üzerindeki mum tabakası ile yakından ilgilidir.

Resim 1.9: Fasulyede yaprak

1.4.4. Çiçek
Yemeklik baklagillerde çiçekler yaprak sapının gövde ile birleĢtiği yaprak koltuklarından çıkar.
Baklagil çiçeği: Çanak yapraklar (Sepaller), Taç Yapraklar (Petaller), Bayrak yaprağı
(1 adet), Kanatçıklar (2 adet), Kayıkçık (2 adet), Erkek organlar Andraceum), DiĢi organ
(Gynaceum) ve Çiçek tablası kısımlarından oluĢur.


Fasulyede çiçek: Fasulyede çiçekler yaprak koltuklarından çıkmaktadır. Çiçek
topluluk Ģekli salkımdır. Salkımdaki çiçek sayısı 3-15 arasındadır. Çiçek
salkımları, çiçek sapçıklarının salkım saplarına bağlanıĢ durumuna bağlı olarak
rozet Ģeklinde, salkım Ģeklinde ve her ikisi arasında geçit tipinde olabilir. Çiçek
rengi beyaz, kırmızı, mor veya mavi olabilir. Fasulyede çiçekler gövdenin alt
kısmından itibaren açmaya baĢlar ve çeĢit, iklim ve çeĢit özelliğine göre
değiĢmekle beraber çiçeklenme 8–25 gün arasında devam eder. Çiçek kendine
döllenmekle birlikte % l-2 oranında yabancı döllenme görülebilir.
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Nohutta çiçek: Nohut çiçekleri yaprak koltuklarındaki kısa salkım sapında tek,
nadiren de iki çiçekle salkım oluĢturur. Ġki çiçeğin bulunması ıslahçılar
tarafından verimi arttırıcı faktör olarak görülmektedir. Çiçek sapı; çiçeklenme
süresince düz, meyve bağladıktan sonra kıvrılır. Çiçek sapının salkıma
bağlandığı yerde küçük (1,5 mm boyunda) brakte yapraklar bulunur. Çiçek
renkliyse salkım sapı yeĢil, çiçek sapı morumsu olur. Çanak yapraklar çiçeğin
en dıĢında bulunur. YeĢil renkte olan çanak yapraklar, alt kısımdan birleĢerek
bir boru (calix) teĢkil eder.
Mercimekte çiçek: Mercimek çiçekleri yaprak koltuklarından çıkar ve salkım
Ģeklindedirler. Bir çiçek sapı üzerinde özel sapçıkla bağlanan bir veya daha
fazla çiçek bulunur. Mercimekte çiçeklenme bitkinin alt kısmından üste doğru
olur. Mercimekte döllenme kendinedir.
Baklada çiçek: Baklada çiçekler yaprak koltuklarında meydana gelir ve salkım
Ģeklindedir. Bir salkımda 2-12 arasında çiçek bulunabilir. Çiçekler kapalı çan
Ģeklinde olup, 5 adet çanak yaprak çiçek sapından sonra alttan birleĢmiĢ tüp
Ģeklindedir, üst kısmında ise birbirinden ayrılarak kendini belli ederler. Taç
yaprakların rengi beyaz ve menekĢe renginde, çanak yapraklar ise yeĢil ve yer
yer antosiyan içerir.

Resim 1.10: Baklagillerde çiçek

Resim 1.11: Baklagillerde çiçek ve yaprak
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1.4.5. Meyve
Yemeklik tane baklagillerde meyve genel olarak bakla Ģeklindedir.


Fasulyede bakla ve tane: Fasulyede, meyve bakla Ģeklindedir. Çiçeklerde
döllenme olduktan sonra hava sıcaklıklarına bağlı olarak 10-15 gün içinde
meyve teĢekkül edip geliĢerek yenebilecek duruma gelir. 30°C’nin üzerindeki
sıcaklıklarda, kuraklıkta (düĢük hava nemi) söz konusu ise döllenme olduğu,
bakla teĢekkül ettiği hâlde meyve geliĢmez ve dökülür. Meyve geliĢmesi için
ideal sıcaklıklar 15-25°C arasındaki sıcaklıklardır. Meyve uzunluğu 8-12 cm,
geniĢliği 6.0-25.0 mm arasında değiĢir. Bitkide meyve sayısı çeĢit ve yetiĢtirme
tekniğine bağlı olmakla birlikte ortalama 4-23 adet arasındadır.
Tohumun rengi, Ģekli, büyüklüğü çeĢitlere göre değiĢiklik gösterir. Tohum
Ģekli silindirik, yassı veya böbrek Ģeklinde olabilir. Tohumun en dıĢında tohum
kabuğu bulunur.

Resim 1.12: Baklagillerde meyve







Mercimekte bakla ve tane: Mercimekte; baklalar dörtgen Ģekilli, ĢiĢkin,
çıplak, esmerimsi ve sarı renklidir. Mercimek meyveleri normal olarak 1-2
taneli, 6.0-9.19.0 mm uzunluğunda 3.0-9.8 mm geniĢliğindedir. Tanelerin kabuk
rengi sarı, yeĢil, gri, grimsi-kırmızı, yeĢil ya da bu tonlar üzerinde siyah, koyu
yeĢil lekeli olabilir.
Baklada meyve ve tane: Baklada, meyve bakla Ģeklindedir. Baklalar 4–35 cm
uzunluğunda, dar veya geniĢ basık veya sarkık durumda gövde üzerindeki
yaprak koltuklarında asılı olarak bulunur. Bakla renkleri baĢlangıçta yeĢildir.
Daha sonra sararır, tohumların olgunluk dönemine doğru koyu kahverengi veya
siyah bir renk alır. Tohumlar taze iken açık yeĢil renktedir. Düzgün olmayan
yuvarlağa yakın veya elips Ģeklinde ve iki tarafı da basıktır. Tohumların renkleri
esmerimsi, yeĢilimsi, sarımsı ve beyazımsı olabilir.
Nohutta bakla ve tane: Nohutun; baklaları tek dikiĢli, ĢiĢkin oval Ģekilli, 1-2
nadiren 3 tane kapsar. Baklalar; seyrek tüylü, 14-35 mm uzunluğunda, 8-15 mm
geniĢliğinde ve 8-13 mm kalınlığındadır. Nohut taneleri 6-10 mm uzunluğunda,
5-8 mm geniĢliğindedir.
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KoçbaĢı çeĢitlerde köĢeli, kuĢbaĢı çeĢitler de yarı yuvarlak ve bezelyemsi
çeĢitlerde de küre Ģeklindedir. Tanelerin uç kısımları tüm çeĢitlerde sivri burun
Ģeklindedir. Tane kabuğu düz, pütürlü kırıĢık ya da tümsekli olabilir. Tane rengi
sarımsı beyaz, kırmızı, kahverengi, yeĢil ve siyaha kadar değiĢen renklerde
olabilir. Genellikle iri taneler açık küçük taneler koyu renklidir. Bin tane
ağırlıkları çeĢitlere bağlı olarak 110-550 gram arasında değiĢiklik
göstermektedir.

Resim 1.13: Baklagillerde kapsül ve tane
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bölgenizde yetiĢtirebileceğiniz yemeklik tane baklagil bitkilerini tespit edip, yemeklik
tane baklagil bitkilerinin tarımını inceleyerek gerekli koĢulları sağlayabileceksiniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Üretimi yapılan yemeklik tane baklagil
türlerinin resimlerini çekiniz veya temin
ediniz.
 Yemeklik tane baklagil bitkilerinin
toprak altı aksamlarını inceleyiniz.
 Yemeklik tane baklagil bitkilerinin
toprak üstü aksamlarını inceleyiniz.
 Yemeklik tane baklagil bitkilerinin çiçek
ve meyve durumunu inceleyiniz.
 Yemeklik tane baklagil bitkilerinin
sıcaklık isteklerini araĢtırınız.
 Yemeklik tane baklagil bitkilerinin
toprak isteklerini araĢtırınız.
 Yemeklik tane baklagil bitkilerinin
yağıĢ ve nem isteklerini araĢtırınız.

 Yemeklik tane baklagil bitkilerinin
üretim yapılacak alanlarını belirleyiniz.
 Yemeklik tane baklagil bitkileri için bu
alanların üretime uygunluğunu
araĢtırınız.
 Yemeklik tane baklagil bitkileri için alet
ve ekipmanın üretime uygunluğunu
araĢtırınız.
 Yemeklik tane baklagil bitkilerinin
üretimi ve satıĢı ile ilgili faktörleri
araĢtırınız.

 Yemeklik tane baklagil bitkilerinin ve
türlerini gösteren pano oluĢturunuz.

 Yemeklik tane baklagil bitkilerinin
bitkisel özeliklerini belirleyiniz.

 Yemeklik tane baklagil bitkilerinin
adaptasyon isteklerini belirleyiniz.

 Yemeklik tane baklagil bitkilerinin
üretim koĢullarını araĢtırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENĠDRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
1.

Dünyada ekonomik öneme sahip 1000 bitki türü içerisinde …….. baklagil türü bulunmaktadır.

2.

Ülkemizde ticari olarak en fazla üretimi yapılan ……………….baklagiller; nohut,
mercimek, kuru fasulye ve bakladır.

3.

Baklagiller tanelerindeki yüksek …………………. ve vitaminler nedeniyle iyi bir
insan yiyeceğidir.

4.

Baklagiller köklerinde oluĢan …………………. içerisinde Rhızobium bakterileri ile
oluĢturdukları ortak yaĢam sayesinde havadaki ………….fiske edebilme özelliğine
sahiptirler.

5.

Fasulye özellikle ……………. ülkelerde ve ülkemizde geniĢ Ģekilde tarımı yapılan tek
yıllık bir yemeklik baklagil bitkisidir.

6.

Nohut tek yıllık, …………………. bir yemeklik baklagil bitkisidir.

7.

KıĢlık ve yazlık ekime uygun ……………….. çeĢitleri bulunmaktadır.

8.

Kuru bakla % ……..-…… protein içeriği ile hem insan hem de hayvan beslenmesinde
büyük önemi olan bir sebzedir.

9.

Dünya üzerinde oldukça geniĢ bir alana yayılan nohut kurak ve …………….………………bölgelerin bitkisidir.

10.

……………… kumlu topraklardan, orta ağır topraklara kadar birçok toprak tipinde
yetiĢebilir.

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


Bitkilerin morfolojik özelliklerini belirleme

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

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Yemeklik tane baklagil bitkilerinin türlerini ayırt ettiniz mi?
2. Yemeklik tane baklagil bitkilerinin kök özelliklerini ayırt
ettiniz mi?
3. Yemeklik tane baklagil bitkilerinin yaprak özelliklerini ayırt
ettiniz mi?
4. Yemeklik tane baklagil bitkilerinin gövde özelliklerini ayırt
ettiniz mi?
5. Yemeklik tane baklagil bitkilerinin çiçek özelliklerini ayırt
ettiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2

ÖĞRENME KAZANIMI

Yemeklik tane baklagil bitkilerinin tohum yatağını hazırlayarak ekim yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Baklagil tohumlarında bakteri aĢılamasının amacını araĢtırınız.



Yemeklik baklagil bitkilerinin ülkemizdeki ekim alanlarını araĢtırınız.

2. YEMEKLĠK TANE BAKLAGĠL BĠTKĠLERĠNĠN
EKĠMĠ
2.1. Yemeklik Tane Baklagil Bitkilerinde Toprak iĢleme


Toprak iĢleme

Kültür bitkilerinin büyüme ve geliĢmesine ortam hazırlamak ve topraktaki fiziksel,
kimyasal ve biyolojik olayları hızlandırmak için değiĢik alet ve ekipmanlarla toprağın devrilmesi, yırtılması, karıĢtırılması, kabartılması ve alt-üst edilmesidir.


Toprak iĢlemenin temel amacı

Kültür bitkileri için iyi bir tohum yatağı ve yetiĢtirilecek bitkilere elveriĢli bir ortam
hazırlamaktır. Zamanında ve tekniğine uygun bir toprak iĢleme sayesinde ayrıca toprakta
daha fazla nem biriktirilir, toprak geçirgenliği artırılır, su ve rüzgâr erozyonu kısmen önlenir,
yabancı otlar toprağa gömülür.
Ayrıca iyi bir Ģekilde hazırlanmıĢ tohum yatağı; dikim, bakım ve hasat iĢlerini kolaylaĢtırır.


Bu iĢlemelerin amacı genel olarak:





Ġyi bir tohum yatağı hazırlamak,
Yabancı otlarla etkin mücadele yapmak,
Toprağın fiziksel yapısını düzelterek, su tutma ve muhafazasını artırmak,
Uygulanan tarım tekniklerinin etkisiyle ortaya çıkabilecek verim farklılıklarını belirlemektir.
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2.2. Yemeklik Tane Baklagiller Ġçin Tohum Yatağı Hazırlama
Bu sürümlerde soklu pulluk kullanılması ve iyi bir ot kontrolü için 15-20 cm'lik derinlikten sürülmesi uygundur. Bu iĢlem yapılmakla; ilkbaharda tarlayı ekime hazırlamak kolaylaĢacak, toprağın tava gelmesi için uzun süre beklenilmeyecek ve kültivatör tipi aletlerden
biriyle yapılacak yüzlek bir iĢlemi takiben ekim yapılabilecektir. Özellikle yazlık ekimlerin
erken yapılması isteniyor ve topraktaki mevcut tavla çıkıĢ yaptırılması isteniyor ise bu çok
önemlidir.
Toprak hazırlığında ilk iĢlem ön bitki hasadı sonrası bitki artıklarının toprağa gömülerek organik maddece zenginleĢmesini sağlayan (anız bozma) iĢidir. Anız bozma ve ilk sürümün mutlaka sonbaharda yapılması gerekir. Ġlk sürümün sağlıklı yapılabilmesi için hububat
hasadından hemen sonra gölge tavı “toprak rutubeti” kalkmadan toprağın sürülmesi ve anızın
karıĢtırılması gerekir. Bu konuda en pratik ölçü pulluğun devirdiği toprağın kalıp Ģeklinde
değil, devrildiği anda dağılabilen yapıda olmasıdır.







YağıĢlı ve sulanan bölgelerde ilk toprak iĢleme sonbaharda toprağın pullukla
20-25 cm derinden devrilerek iĢlenmesi ile yapılmaktadır.
Sonbaharda fırsat bulunursa dipkazan türü aletlerle bir toprak iĢlemesi daha
yapılmalıdır.
Ġlkbaharda, toprak kültivatör ve diskaro gibi aletlerle iĢlenerek, havalandırılır ve
kesekler parçalanır.
Daha sonra diskli tırmık ve sürgü (tapan) çekilerek toprak ekime hazır hâle
getirilir.
Ġlkbahar toprak iĢlemelerinde gereksiz fazla toprak iĢlemelerinden kaçınmalı,
tava ekim yapılacaksa kesinlikle pullukla sürüm yapılmamalıdır.
Ġyi hazırlanmıĢ bir tohum yatağında; üst kısımda 2-3 cm’lik gevĢek bir toprak,
onun altında sert bir kısım (tohumun bırakıldığı yer) ve daha derinde ise gevĢek
bir toprak tabakası olmalıdır.

AraĢtırmalar ve gözlemler; Toprağın sonbaharda soklu pulluk ile sürülmesi ve ilkbaharda kazayağı + tırmık kombinasyonu ile yapılan toprak hazırlığından sonra mibzerle yapılacak ekim verimi önemli ölçüde artırmıĢtır. Toprağa atılacak gübre tırmık çekilmeden önce
verilir ise hem tarlada yapılacak iĢlem sayısını azaltır hem de toprağın fazla çiğnenmesine ve
fazla iĢlemeden dolayı tavının kaçmasına engel olunmuĢ olur.


KıĢlık ekimi yapılacak baklagiller için tohum yatağı hazırlama

KıĢlık mercimek ekimi yapılacak ise; bu dönemde gelen yağıĢ 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 yağıĢlarının arkasından
tavında soklu pullukla sürüm ve ekimden öncede kazayağı tırmıkla toprak hazırlığı yapılarak
mibzerle ekim her zaman için avantajlı bulunmuĢtur.
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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.
Ġlkbaharda toprak tava geldiğinde kazayağı-tırmık kombinasyonu çekilerek gevĢek bir tohum
yatağı hazırlanarak tarla ekime hazır hâle getirilmelidir.

2.3. Yemeklik Tane Baklagil Bitkilerinin Ekiminde Dikkat Edilecek
Hususları
 Ekim
Tohumun toprağa belirli bir zamanda, belirli bir derinlikte, belirli bir sıklıkta ve belirli
bir miktarda gömülmesidir
Toprak hazırlığı ve tohum yatağı hazırlığından sonra tohumluk hazırlanır. Tohumluğun çeĢidi, üretim amacına göre seçilmeli ve Sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Verimi
belirleyen ana etkenlerden biri de kullanılan tohumluğun kalitesidir. Tohumluk kalitesi ile
anlatılmak istenen; çeĢit, sağlık durumu, fizyolojik yaĢ, yumru boyu ve filiz geliĢimi gibi
verimi doğrudan etkileyen özelliklerdir.
Toprak iĢleme ve tohum yatağı hazırlığından sonra ekim iĢlemine geçilir. Baklagillerde istenen kalitede yeterli ürün alabilmek için ekimden önce tohuma bakteri aĢılama ve ilaçlama iĢlemleri yapılmalıdır.
Tohum ilaçlamanın amacı, ekilecek olan tohumları özellikle mantarla ilgili hastalıklara ve toprak altı zararlılarına karĢı korumaktır. Burada dikkat edilecek konu ilaçlamanın bakterilere vereceği zararı önlemek için ilaçlama ile aĢılama aynı anda yapılmamalı, tohum ilaçlama yerine derin sürüm yapılıp toprak iyi bir Ģekilde havalandırılarak tohum ilaçlamasının
vereceği fayda sağlanmalıdır.
Bakteri aĢılamanın amacı, bitkinin ihtiyacı olan azot elementinin hiçbir ekstra girdiye
gerek olmadan temin edilmesidir. Önceden hiç baklagil yetiĢtirilmemiĢ bir tarlada baklagil
tarımı yapılacak ise ekimden önce tohumlarının bakteri ile aĢılanması gerekmektedir.
AĢılama için ekimden hemen önce tohumlar bir beton zemin üzerine veya bir plastik
veya metal fıçı içerisine konarak bir miktar su çok ince Ģekilde 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 karıĢtırılır. Genellikle 100 kg tohuma 200-300 gram bakteri yeterli olmaktadır.
AĢılamada kullanılacak bakteriler toz hâlde veya sıvı hâlde olabilir.
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Tohumun aĢılanmasında ve ekilmesinde dikkat edilecek hususlar:













AĢılama kültürü ekilecek baklagil çeĢidinde etkin nodülasyon oluĢturabilecek bakteri ırkı içermelidir.
AĢılama kültürleri taze olmalıdır. Son kullanılma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.
Bakteri kültürleri nemini muhafaza edebilmeleri için serin koĢullarda (
+4oC ), örneğin buzdolabında saklanmalıdır.
Bakteri kültürü kullanılırken kültürle beraber gönderilen tarife iyi bir Ģekilde uygulanmalı, özellikle belirtilen dozdan daha az bakteri kullanılmamalıdır.
AĢılama materyali tohumlukla iyice karıĢtırılmalıdır.
AĢılanmıĢ tohumlar serin ve gölge bir yerde saklanmalı ve bunlar nemli
bir tohum yatağına ekilmelidirler.
Ekim aĢılamadan sonra 24 saat içerisinde mümkün olan en kısa sürede
yapılmalıdır. Eğer yapılmazsa aĢılama yenilenmelidir.
AĢılanmıĢ tohumlar ile asit ve iz elementler içeren gübreler karıĢtırılmamalıdır.
AĢılanmıĢ tohumlar ekilirken ot öldürücü, mantar öldürücü veya diğer
pestisid ve insektisidlerle muamele edilmemelidir.
Nitrat ve nitrit içeren gübreler 6,5 ppm gibi düĢük konsantrasyonlarda bile nodülasyona engel olur.
AĢılanmıĢ tohumların ekileceği toprak özellikle fosfor ve potasyum bakımından zengin olmalıdır.
Bakteri ile aĢılanmıĢ tohumlar, bakterilerin canlılıklarını koruyabilmesi
için hiçbir surette kireç veya inorganik gübrelerle temas etmemelidir.

Resim 2.1: Nohut bitkisi köklerindeki nodüller
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2.3.1. Fasulye


Ekim zamanı

Fasulye 00C’de hatta +10C’de 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 18-200C`dir. Toprak sıcaklığı 150C`nin altında
iken ekim yapıldığında çimlenme yavaĢ olur ve tohumlar mantari hastalık ve toprak altı kurtları tarafından tahrip edilebilir.
Toprak sıcaklığı dikkate alındığında fasulye ekiminin nisan ayı sonu ve mayıs ayı baĢlarında yapılması en uygunudur. Bölge koĢullarına bağlı olarak mayıs sonuna kadar ekim
yapılabilir.


Ekim Ģekli ve sıklığı

Fasulye sıraya veya ocak usulü Ģeklînde ekilebilmektedir. Bodur ve yarı sarılıcılarda
sıraya ekim yöntemi uygulanır. Ekimde sıra arası, çeĢit ve yetiĢtirme koĢullarına göre 40-60
cm, sıra üzeri 10-15 cm arasında değiĢmektedir. Ekimde en uygun bitki sıklığı bodur tiplerde m2
de 20–25 bitki, yarı sarılıcılarda ise m2`ye 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 çıkıĢlar yeknesak
olmadığı gibi fazla tohumda kullanılmaktadır.
Özellikle sebze üretimi amacıyla fasulye ekim yöntemi "ocak" usulü ekimdir. Sıra arası 7080 cm, sıra üzeri 25-30 cm olacak biçimde 10-15 cm çapında açılan ocaklara 4-5 tohum atılır.
ÇıkıĢtan sonra ocaklarda seyreltme yapılır. Ocak usulü ekim, sırık fasulyelerde uygulanır.


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 çeĢidin bodur veya sarılıcı olması, ekim sıklığı, ekim yöntemi ve
tohum iriliğine bağlı olarak değiĢmektedir. Sıraya ekimde küçük tohumlu çeĢitler 6-7 kg/da,
orta büyüklükteki çeĢitler 7-10 kg/da, büyük tohumlu çeĢitlerde ise 10-12 kg/da tohumluk
kullanılmaktadır. Ekimde sarılıcı olan çeĢitlerde daha az, bodur çeĢitlerde ise daha fazla tohum kullanılmalıdır.

23

Resim 2.2: Fasulyede çiçeklenme dönemi



Ekim sonrası toprak ilaçlaması yapmak

Tohum ekiminden 1-2 gün sonra özellikle erken çimlenen yabancı otlara karĢı toprak
ilaçlaması yapılabilir. Bu durumda fasulye tohumlarının daha kolay ve güçlü bir Ģekilde çimlenmesi sağlanmıĢ olur.
Ekim sonrası tohum ilaçlaması ile yabancı otlara karĢı mücadele edilmiĢ olmakla beraber bitki fidesinin iyi bir Ģekilde geliĢmesi sağlanmıĢ olur.

2.3.2. Nohut


Ekim zamanı

Nohut, yazlık bir bitki olduğundan ekimler bahar aylarında yapılır. Nohut için 15
mart-30 nisan arası ekim için uygun zamandır. Bazen, özellikle antraknoz hastalığına hassas
çeĢitlerde, hastalığın etkisini en aza indirmek için, ekimler mayıs ayı ortalarına da sarkıtılabilir. Ancak, geç ekim sayesinde antraknoz hastalığından kaçmaya çalıĢırken, geç gelen yağıĢlar nedeniyle verimin düĢeceği ayrıca, yine geç gelen bu yağıĢlar nedeniyle bitkinin antraknoz hastalığına da yakalanma riskinin bulunduğu hiçbir zaman akıllardan çıkarılmamalıdır.
Küçük taneli “Desi” tipi nohut çeĢitleri, iri taneli “Kabuli” tipi nohut çeĢitlerine göre
soğuğa daha dayanıklı olduklarından, daha erken ekilebilirler. Bunlar için çimlenme sıcaklığı
ortalama 50C iken, iri taneli ”kabuli” tipi nohut çeĢitlerinde minimum toprak sıcaklığı 100C
olmalıdır. Her ne kadar, sıcağa ve kurağa dayanıklı olsa da, eğer çiçeklenme ve bakla oluĢum
dönemi çok çok sıcak ve kurak bir döneme denk gelirse, çiçek ve bakla döküm oranı artar.
Çok sıcak ve kurak bölgelerde, bu durum göz önünde bulundurularak ekim zamanında ayarlamalar yapılabilir. Çok geç yapılan ekimler sonucu ise, bitkiler kısa kalmakta, verim düĢmekte ve bitki üzerinde sonradan oluĢan baklaların olgunlaĢması gecikmektedir.
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Sıra arası ve sıra üzeri mesafesi

Nohut, serpme ekilebildiği gibi makine ile sıraya da ekmek mümkündür. Ülkemizde,
genellikle serpme ekim yöntemi kullanılmaktadır. Nohut’un sıraya ekilmesi, yabancı ot kontrolü açısından bir avantaj sağlar.
Dünyanın çeĢitli bölgelerinde, nohut tarımında değiĢik sıra aralıkları kullanılmaktadır.
Bu sıra aralıkları15 cm-100 cm arasında değiĢmektedir. Dekara bitki sayısı sabit tutulduğunda, dar sıra aralığında (15-20 cm) ekilen çeĢitler, geniĢ sıra (90-100 cm) aralığında ekilen
çeĢitlerden daha fazla verim sağlarlar. Ülkemizde, 20-30 cm’ den 45-70 cm’ e kadar değiĢen
sıra aralıklarında ekim yapılmaktadır. GeniĢ sıra (45-70 cm) aralığında ekim yapmak, yabancı ot mücadelesinin mekanik olarak yapılmasına imkân tanır ancak verim düĢük olur. Dar
sıra aralıkların da (20-30 cm) yapılan ekimlerde, yabancı ot geliĢimi engelleneceği için ayrıca bir mücadele gerektirmeyecektir.
Sonuçta, mevcut mekanizasyon imkânları da göz önünde tutularak, 20-70 cm arasında
değiĢen sıra aralıkları kullanılabilir. Ancak, en ideali, 25-35 cm sıra aralığıdır.
Sıra üzeri mesafesi olarak, yine Dünyanın çeĢitli ülkelerinde değiĢik mesafeler kullanılmaktadır. Bu mesafe, 3-5 cm’ den 10-12 cm’ye kadar değiĢebilmektedir. Ekimde, sıra
üzeri mesafesinin ortalama 5-8 cm olarak ayarlanması en uygunu olacaktır.

Resim 2. 3: uygun sıra üzeri aralığına bırakılmıĢ tohumlar



Tohumluk miktarı

Dekara atılacak tohumluk miktarı, ekim yöntemine, sıra aralığına, ekilecek çeĢidin
1000 Tane ağırlığına ve tohumun çimlenme gücüne göre değiĢir. Eğer serpme olarak ekilecek ise, dekara 15-25 kg tohumluk hesap edilmelidir. Bu miktar, çok iri taneli çeĢitlerde biraz daha artabilir.
Sonuç olarak, en ideali olarak kabul edilen 25-35 cm sıra aralığı ve 5-8 cm sıra üzeri
mesafesi baz olarak alınırsa, dekara ortalama 15-18 kg tohumluk kullanılması gerekir.
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Ekim derinliği

Ekimin 5-8 cm derinliğe yapılması en uygunudur. Bazı bölgelerimizde, ekim iĢleminin
geciktiği veya toprağın üst kısmının kuru olduğu durumlarda, ekim10-15 cm derine yapılarak tohumun nemli ortama bırakılması sağlanmakta ve böylece çıkıĢlar garantiye alınmaktadır.

2.3.3. Mercimek
Mercimek hem kıĢlık hem de yazlık olarak ekilebilir.
2.3.3.1. Yazlık Mercimek


Ekim zamanı

Yazlık mercimek için ekim zamanı erken ilkbahardır. Mart ayı baĢlarından baĢlayarak
nisan ayının baĢlarına kadar yapılan ekimlerden yüksek verim elde edilmiĢtir. Ekim geciktikçe verimde azalma meydana gelir. Yabancı ot kontrolünün yapılması verimi artırır, bunun
için çeĢitli herbisitler bulunmaktadır. Bunların bir kısmında ekimden hemen sonra bitkiler
çıkıĢ yapmadan kullanılır. Bunun için ilgili mercilere danıĢmakta fayda vardır.
Her zaman için mibzerle yapılan ekim serpme olarak yapılan ekimden daha iyi sonuç
vermiĢtir.


Ekim sıklığı

Yazlık mercimekte dekara atılacak tohum miktarı ekilecek tohumun iriliğine göre değiĢiklik gösterir. Çiftçilerimizin Sultani olarak isimlendirdikleri yeĢil mercimeklerde bu miktar dekara 8-11kg arasında değiĢiklik gösterir. Taneli küçük kırmızı mercimeklerde ise bu
miktar çok daha az 5-7 kg/da civarındadır. Tohumluğun çimlenmesi iyi ve temiz ise m2'ye
175-225 tane yeterli olacaktır.


Ekim derinliği

Hem yazlık hem de kıĢlık ekimlerde tohum ekim derinliği 4-5 cm olmalıdır. Ekimden
sonra mutlaka toprak bastırılarak tohumun toprakla teması sağlanmalıdır.
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Resim 2.4: Mercimek tarlası

2.3.3.2. KıĢlık Mercimek
Mercimekte KıĢlık ve Yazlık çeĢitler birbirinden farklıdır. Yazlık olan çeĢitler kıĢlık
olarak ekilirler ise soğuktan zarar göreceklerinden hiçbir verim elde edilemez. KıĢlık çeĢitlerin kıĢtan ve soğuktan etkilenmesi kesinlikle söz konusu değildir. KıĢlık mercimek ekimini
sınırlayan en önemli faktör yabancı otlardır.
Mevcut yabancı ot öldürücüler ile etkili bir yabancı ot kontrolü yapılamamakta bu da
verimin düĢmesine neden olmaktadır. Yabancı ot mücadelenin iyi yapıldığı durumlarda kıĢlık mercimekler yazlık mercimeklere göre en az % 50 veya daha fazla verim artıĢı sağlar.


Ekim zamanı

KıĢlık mercimekler Sonbaharda ekilir, en uygun ekim zamanı Ekim ayıdır. KıĢa çıkıĢlarını tamamlayarak giren mercimeklerden daha iyi verim alınmıĢtır. Ekimin geç yapılması,
verimin azalmasına istenilen verimin elde edilememesine neden olur.


Ekim sıklığı

KıĢlık mercimekte dekara atılacak tohum miktarı ekilecek tohumun iriliğine göre değiĢiklik gösterir. Tohumluğun çimlenmesi iyi ve temiz ise m2'ye 250–300 tane yeterli olacaktır. Bu da iri taneli pul mercimeklerde 10–12 kg/da civarındadır.

2.3.4. Bakla


Ekim zamanı

Bakla tohumunun iyi bir Ģekilde çimlenebilmesi için toprak sıcaklığı 9 0C hava sıcaklığı 10-150C olmalıdır. Ilıman iklim koĢullarında bakla kıĢlık olarak ekim-kasım veya uygun
hava Ģartlarında aralık ayında da ekimi yapılabilir.
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Çok erken ekimde bitkiler kıĢa fazla geliĢmiĢ olarak gireceklerinden soğuktan zarar
görebilir. Çok geç ekimde toprak sıcaklığı düĢük olduğundan çimlenme yüzdesi düĢük, fideler zayıf olur.
Yazlık olarak kıĢ sonu ya da ilkbahar baĢlangıcında (Ģubat- mart) ekim yapılmalıdır.
Toprak ekimi kıĢları uygun olan bölgelerde ekim ve kasım aylarında baĢlamak üzere ilkbahara kadar olan dönemde yapılabilir.


Ekim sıklığı

Ülkemizde genellikle serpme ekim yaygın olmakla beraber tohum üretimi için en uygun ekim Ģekli sıraya ekimdir. Sıraya ekimde bitkinin bakım iĢleri kolay bir Ģekilde yapılacağı gibi tip dıĢı olan bitkiler kolaylıkla seçilerek tarla dıĢına çıkartılabilir.
Ekim sıklığı tohum iriliğine, sıra arası ve üzerinde bırakılacak mesafeye ve ocağa atılacak tohum sayısına göre değiĢir.
KıĢlık ekimde m2’de 35-40 bitki, yazlık ekimden daha fazla olacak Ģekilde ayarlanmalıdır. Ilıman bölgelerde sıra arası 50-60 cm, sıra üzeri 10-15 cm olmalıdır.
Küçük taneli çeĢitlerde m2’de 45-55 bitki, büyük taneli çeĢitlerde m2’de 20 bitkiye kadar azaltılmalıdır.
Sık ekimde bitkiler baĢlangıç devresinde hızlı geliĢeceğinden yabancı otların aynı devrede geliĢmesi engellenmiĢ olur.
Sıra arası özellikle makinalı tarımda en iyi bakımı yapacak Ģekilde ayarlanmalıdır.

Resim 2.5: Bakla fidesi
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Ekim derinliği

Tohumun ekiminden çıkıĢına 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 fazla olmalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Yemeklik tane baklagil bitkilerinin ekimi için, toprak iĢleme ve tohum yatağı hazırlayarak ekimi yapabileceksiniz.

ĠĢlem Basamakları

 YetiĢtirme ortamlarının hazırlığını
yapınız.

 Tohumluk seçimi yapınız.

Öneriler
 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.
 Yöreye uygun çeĢitleri 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 iĢlemleri yapınız.

 Toprağı bastırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
1.

YağıĢlı ve sulanan bölgelerde ilk toprak iĢleme sonbaharda toprağın pullukla ….-…..
cm derinden devrilerek iĢlenmesi ile yapılmaktadır.

2.

Tohumun toprağa belirli bir zamanda, belirli bir derinlikte, belirli bir sıklıkta ve belirli
bir miktarda gömülmesine …………… denir.

3.

Bakteri aĢılamanın amacı, bitkinin ihtiyacı olan ……….elementinin hiçbir ekstra girdiye gerek olmadan temin edilmesidir.

4.

AĢılama kültürü ekilecek baklagil çeĢidinde etkin nodülasyon oluĢturabilecek
………………. ırkı içermelidir.

5.

AĢılanmıĢ tohumlar ile ……….. ve …….. elementler içeren gübreler
karıĢtırılmamalıdır.

6.

Bakteri ile aĢılanmıĢ tohumlar, bakterilerin canlılıklarını koruyabilmesi için hiçbir
surette kireç veya ………………… gübrelerle temas etmemelidir.

7.

Fasulyede en uygun ………………… sıcaklığı 18-200C`dir.

8.

Nohut için en uygun zamanı ……. mart- ….. nisan arasıdır.

9.

Yazlık mercimekte dekara atılacak tohum miktarı ekilecek tohumun ……………..
göre değiĢiklik gösterir.

10.

Bakla tohumunun iyi bir Ģekilde çimlenebilmesi için …………….sıcaklığı 90C hava
sıcaklığı 10-150C olmalıdır.

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


Tohum ekimi

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

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Tohum temin ettiniz mi?
2. Ekilecek tohum miktarını ayarladınız mı?
3. Makinenin norm ayarını yaptınız mı?
4. Ekim mesafesini ayarladınız mı?
5. Ekim derinliğini ayarladınız mı?
6. Ekim hızını hazırladınız mı?
7. Güvenlik tedbirlerini aldınız mı?
8. Ekim kontrolü yaptınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Yemeklik tane baklagil bitkilerinde bakım iĢlemlerini yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Yemeklik tane baklagil bitkilerinin bakım iĢlemlerinin nasıl yapıldığını
araĢtırınız.

3. YEMEKLĠK TANE BAKLAGĠL BĠTKĠLERĠNĠN BAKIMI
3.1. Yemeklik Tane Baklagil Bitkilerinin Bakım ĠĢlemleri





Yabancı ot mücadelesi ve çapalama
Sulama
Gübreleme
Hastalık ve zararlılarla mücadele etmek Ģeklinde sıralanabilir.

3.2. Yabancı Ot Mücadelesi ve Çapalama
Çapalama tarımsal üretim faaliyetlerinin en önemlilerinden bir tanesidir. Çapalama ile
birlikte verim ve kalitenin arttığı, toprağın bitki geliĢimi için daha iyi olduğu gözlemlenmiĢtir.

3.2.1. Fasulyede Yabancı Ot Mücadelesi ve Çapalama
Ekimden sonra iklim faktörlerine, toprak Özelliğine, tohum derinliğine, toprak nemi
ve toprak sıcaklığına bağlı olmak üzere fasulyeler “8-16” gün içerisinde çimlenerek toprak
yüzüne çıkarlar. Fasulye tohumları su alıp ĢiĢtikleri dönemde hava Ģartları çok kurak giderse,
tohumlar çimlenirler ve toprakta yeterli nem bulamayınca da geliĢmeleri durur. Kuraklık
devam ederse henüz çimlenmiĢ olan tohumlar ölürler. “Alatav” da denilen, duruma giren
tohumlara ne kadar su verilirse verilsin artık tohumları canlandırmak mümkün olmaz.
Genç fidelerin toprak yüzüne çıkmalarından itibaren toprağın kabartılması, yabancı otların ayıklanması, yağıĢ ve sulamalar sonunda meydana gelen kaymak tabakalarının kırılması maksadıyla muntazaman ve muayyen aralarla çapa yapılmalıdır. Bu arada bilhassa tohum
ekimini müteakip yağıĢ olduğu takdirde toprak yüzünde kaymak tabakası meydana gelmekte
ve toprak altında çimlenen tohumlar bu sert tabakayı kıramadıklarından çok defa yüze çıkamamaktadır.
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Bu gibi anormal hâllerde çimlenen tohumlan 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 dönem de bitki boyu 8 - 14 cm`dir. Birinci çapa seviyesinde çok sık çıkan fasulyeler seyreltilir,
toprak ufalanır ve suyunu kaybetmez. Yabancı otlardan tarla temizlenir.
YağıĢ, 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.
Kimyasal olarak yabancı otlarla mücadele yapmak düĢünülse de; toprağı havalandırıp
kabartmak, dolayısıyla bitki habitüsü itibariyle kötü geliĢme gösteren bitkilerde daha yeni
köklerin meydana gelmesine sebep olmak için, bakteri faaliyetini artırarak fazla azot toplamak, kapileriteyi bozularak su kaybını önlemek maksadıyla çapaya ihtiyaç vardır. Toprağı
çok derinden iĢlemekte, yüzeysel olan köklerin parçalanmasına yol açacaktır. Halk arasında
bilindiği gibi iki çapanın, bir su yerine geçtiğini unutmamak lazımdır. Fasulyeler geliĢip sıra
aralarında çapa yapılmayacak hâle 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 iĢinden 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 önlenmiĢ olur.
Boğaz doldurma iĢlemi ikinci çapalama yapılırken sıra arasındaki toprakla yapılmalıdır.

3.2.2. Nohutta Yabancı Ot Mücadelesi
Nohutta yabancı ot kontrolünde sıra arası mesafesinin büyük önemi vardır. Dar sıra
aralıkların da (25-35 cm) ekilen nohut alanlarında, sıra aralarının erken dönemde nohut tarafından kapatılması sonucu yabancı otlar baskılanmakta ve geliĢmeleri durmaktadır. Bu nedenle dar sıralara ekilmiĢ alanlarda, yabancı ot problemi pek görülmez. GeniĢ sıra aralıkların
da (45-70 cm) ekilen alanlarda ise geliĢmiĢ veya geliĢmekte olan yabancı otlar, sıra aralarının mekanik olarak traktörle çapalanmasıyla yok edilir.
Mekanik olarak nohut tarlasındaki yabancı otlarla mücadele yanında kimyasal ot öldürücü herbisitlerle yapılan mücadele, nohut kültüründe daha ekonomik olmaktadır. Yabancı
otların kimyasal yolla mücadelesinde, ekimden önce veya ekimden sonra bazı yabancı ot
öldürücüler (herbisit) kullanılabilir.
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Toprağa karıĢtırılarak uygulanan ilaçlara rağmen geliĢmenin ileri dönemlerinde yabancı ot geliĢimi gözlenebilir. Bu durumda, çıkıĢlardan sonra yabancı otların yeĢil aksamlarına uygulanabilen ilaçların kullanılması gerekir.
Yabancı ot kontrolü için mutlaka yabancı ot ilacı kullanılmalıdır. Yabancı ot kontrolü
için ekim öncesi ve ekim sonrası kullanılan yabancı ot ilaçları bulunmaktadır. ġayet ekim
öncesi yabancı ot ilacı uygulaması yapılacak ise bunun ekim için yapılan son toprak iĢlemesinden önce yapılması gerekir.

Resim 3.1: Nohut tarlasından görünüĢ

3.2.3. Mercimekte Yabancı Ot Mücadelesi
Mercimek yetiĢtiriciliğinde en önemli problem yabancı ot sorunudur. Mercimek ilk
geliĢme devresinde yavaĢ ve kısa boylu olduğundan yabancı otlarla rekabet edemez. Özellikle hızlı geliĢen uzun boylu yabancı otlar mercimeği kapatarak bitkinin geliĢmesini engeller.
Yabancı ot mücadelesinde toprak iĢleme ve ekim zamanını iyi ayarlamak gerekir. Bitkinin ilk geliĢme devresinde eğer mümkünse bir kez elle ot alma verimi artırmak yönünden
faydalı olur.
Yabancı ot mücadelesinde yabancı ot öldürücünün (herbisit) ekimden 4-7 gün önce
toprağa verilmesi iyi sonuç verebilir ancak tabiattaki dengeyi bozar, aynı zamanda mercimekte çimlenme oranını düĢürür hatta çimlenmeyi engeller. Bu nedenle yabancı ot için toprak ilaçlaması önerilmemektedir.
Yabancı ot mücadelesinde en uygun yöntem, yabancı otların elle yolunarak alınmasıdır. Bunun yanı sıra ekimden iki hafta sonra özellikle sıra aralarına tırmık çekilerek yabancı
otlar alınabilir. Tırmık çekme sırasında bitkilerin bir kısmı tırmıktan zarar görürse de bitkinin
toprak altı boğumlarından yan dallar yeniden çıkar. Bu durumda olgunlaĢma biraz gecikebilir.
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Mercimekte ekimden sonra çıkıĢ öncesi olarak kullanılan ilaçlar henüz deneme safhasında olduğundan tavsiye edilememektedir. ÇıkıĢ sonrası uygulanan ilaçlar, mercimek ve
yabancı otlar çıkıp mercimeğin 8-10 cm, yabancı otların 3-5 yapraklı oldukları devrede kullanılır.

3.2.4. Baklada Yabancı Ot Mücadelesi ve Çapalama
Bakla özellikle fide devresinde yabancı otlara karĢı oldukça hassastır. Bu nedenle baklanın yabancı ot bakımından çok temiz bir ortamda yetiĢtirilmesi gerekir. Çimlenmeden önce
ve sonra herbisit kullanılarak dar ve geniĢ yapraklı yabancı otlara karĢı mücadele edilmelidir.
Bakla üretimi için hazırlanmıĢ tavlı topraklara ekilen tohumlar 10-15 gün içinde çimlenerek toprak yüzeyine çıkarlar. Toprak yüzeyine çıkmıĢ bitkilerin 10-15 cm boylanınca
birinci çapa yapılır. Bu dönemde bitkilerin boğazı doldurulur. Daha sonra ihtiyaç duyulursa
bitkiye zarar vermeyecek Ģekilde ikinci çapalama yapılır. Çapalama daha çok yabancı ot
kontrolü ve toprak tavının korunmasına yönelik olmalıdır.
Çapalama veya sıra aralarına tırmık çekme iĢlemi hastalıkların yayılmasını engellemek için bitkilerin kuru ve havanın sıcak olduğu zamanlarda yapılmalıdır.


Uç alma

Uygun Ģartlarda kuvvetli büyüme gösteren baklalarda fazla sayıda kardeĢlenme 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 iĢlem ile yaprak bitlerine karĢı bir nevi mücadele yapılmıĢ olmaktadır.

Resim 3.2: Baklada boğaz doldurma
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Herbisitlerle yabancı ot mücadelesinde baĢarılı oluna bilmesi için;

Tarla hazırlığının çok iyi yapılmıĢ olması ve tavının uygun olması,

Ġlacın 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 yapılmalıdır.

3.3. Yemeklik Tane Baklagil Bitkilerinde Sulama
3.3.1. 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 karĢılanır.
Fasulye tohumunun çimlenebilmesi için ağırlığının tamamı kadar su alması gerekir.
Toprakta yeterli nem yoksa ekimden önce tarla sulanır, toprak tava gelince iĢlenir ve ekime
hazır hâle getirilerek ekim yapılır.
Fasulyeler çimlenme ve meyve bağlama döneminde yüksek sıcaklığa ve kuraklığa
karĢı çok hassastırlar. Meyvelerin bu dönemde dökülmesini önlemek için bitki çevresindeki
rutubeti yüksek tutmak Ģarttır. Bu nedenle çiçeklenme ve meyve bağlama döneminde sulama
sayısını yüksek tutarak meyve bağlama ve meyve geliĢmesine yardımcı olmak gerekir. Fasulyelerde özellikle yer çeĢitlerinde sulamanın yağmurlama yöntemi ile yapılması baĢarıyı
arttırdığından yağmurlama sulama yöntemi tercih edilmelidir.
Fasulyede sık ve hafif sulama yapılmalıdır. Fasulye sık sulamayı sever ancak bol sudan ise zarar görür.

3.3.2. Nohutta Sulama
Nohut yarı-kurak ve kurak bölgelere adapte olmuĢ, derin köklü bir bitki olduğundan,
kurağa dayanıklıdır. Bu nedenle, her hangi bir sulama iĢlemi söz konusu değildir. Ancak,
yapılan bazı çalıĢmalar, nohut tarımında sulamanın yapılabileceğini ve bakla oluĢum döneminde yapılacak bir sulama iĢleminin verim açısından ekstra fayda sağlayacağını ortaya
koymuĢtur. Burada, eğer sulama yapılacak ise, sulama ile birlikte ortamdaki nem oranında
bir artıĢın olabileceği ve bunun da bazı mantari hastalıkların geliĢimini teĢvik edeceği unutulmamalıdır.

3.3.3. Mercimekte Sulama
Mercimek kuru Ģartlarda yetiĢtiriciliği yapılan bir bitkidir. Bu yüzden genellikle sulama yapılmamaktadır. Mercimek fazla yağıĢa ve sulamaya karĢı hassas bir bitkidir. Fazla
yağıĢ veya sulamada bitkinin alt kısımları çürür ve tane yapısı bozulur.
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Sonuç olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde mercimek yetiĢtiriciliği için su ve yabancı ot verimi önemli ölçüde sınırlayan faktörlerdir. Bölgede mercimekten daha yüksek
verim alabilmek için öncelikle mercimek yetiĢtirilen alanların yabancı otlardan temizlenmesi
gerekmektedir. Ayrıca imkân olan yerlerde mercimeğin bakla bağlama döneminde bir kez
sulanması verimi önemli ölçüde arttıracaktır.

3.3.4. Baklada Sulama
Bakla kıĢlık olarak ekilecekse sulamaya gerek yoktur. Yazlık olarak ekildiğinde ise
sulanmalıdır.
Bakla yetiĢtiriciliğinde 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 karĢı daha dayanıklı olur.
Meyve bağladıktan sonra bitkinin ihtiyacına göre belirli aralıklarla sulama tekrarlanır.
Özellikle ilkbahar üretiminde iyi bir ürün için düzenli ve devamlı sulama önemlidir.

3.4. Yemeklik Tane Baklagil Bitkilerinde Gübreleme
3.4.1. Fasulyede Gübreleme
Baklagil bitkisi olan fasulye, köklerindeki nodüller ile havanın serbest azotundan yararlanması nedeniyle, bakteri ile tohumlar aĢılandığında veya daha önceden o toprakta fasulye
tarımı yapılmıĢ ise, fazla azotlu gübrelemeye gerek yoktur.
Köklerdeki nodüllerin aktif hâle gelinceye kadarki dönemde bitkinin gereksinimin
karĢılanması için 2-3 kg/da saf azotun taban gübresi olarak verilmesi yeterlidir. Aksi takdirde
fide döneminde 8-10kg/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. Konya’da yapılan çalıĢmalarda 8 kg/da P2O5 uygulamasının ekonomik olduğu saptanmıĢtır (Alptürk,1983).

3.4.2. Nohutta Gübreleme
Ekim zamanı, imkân varsa azotlu ve fosforlu gübreler verilmelidir. Genel bir kaide
olarak toprak analizleri sonucunda yapılacak olan gübre tavsiyeleri daha doğru bir uygulama
tarzı olacaktır. Genelde dekara ortalama 2-3 kg N ve 4-6 kg P2O5 ile gübreleme, verimde
oldukça büyük bir artıĢ meydana getirmektedir. Gübreler ekimle birlikte veya bir hafta önce
tarlaya serpilmek ve hafif tırmıkla karıĢtırmak suretiyle verilmelidir.
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3.4.3. Mercimekte Gübreleme
Mercimek yetiĢtiriciliğinde azot fiksasyonunu teĢvik etmek ve daha yüksek verim elde
etmek için ekimden önce tohumlar Rhizobium’un mercimek, fiğ veya bezelye hatlarıyla
inokule (bulaĢtırma) edilir.
Ülkemizde mercimek tarımında genellikle gübreleme yapılmamaktadır. Ancak bitki
çimlenip köklerdeki yumru oluĢup azot fiske edinceye kadar ekimle birlikte 1-2 kg/da N
(azot) toprağa verilmesi uygun olur.
Azotlu gübre fazla verildiğinde vejetatif aksam fazla geliĢir ve tohum verimi düĢer.
Kök sistemini geliĢtirmek ve olgunlaĢmayı hızlandırmak için 5–6 kg/da P2O5, eğer ihtiyaç
varsa 3-4 kg/da K verilmesi uygundur.
Yazlık mercimekte azotu yüksek dozlarda kullanmaktan ve bitkiyi kurak tehlikesine
sokabilecek aĢırı vejetatif geliĢmeye teĢvik etmekten kaçınmak gerekir.
KıĢlık mercimekler için en uygun gübre dozu saf madde olarak 3-4 kg/da azot, 6-7 kg
P2O5 kg/da. Fazla miktarda gübre verilmesi verimi artırmamıĢ aksine azaltmıĢtır.

3.4.4. Baklada Gübreleme
Bakla yetiĢtiriciliğinde tohumluk Rhizobium’un bezelye, fiğ, mercimek hatlarıyla inokule edilir.
Ġlkbaharda tohum ekimi yapılacak ise, bir evvelki sonbaharda ekimden birkaç ay evvel
dekara 2-3 ton iyi vasıflı yanmıĢ çiftlik gübresi verilmelidir.
Bakladan kaliteli ve yüksek verim elde etmek için baĢlangıçta bitki nodozitelerini
oluĢturuncaya 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 geliĢmesi hızlı olur. Fosfor eksikliği bakladaki protein sentezini yavaĢlatır. 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 Ģekilde toprağa verilmelidir.
Potasyum baklada nodül oluĢması ve azot tespiti için gereklidir. Potasyumun yüksek
dozda verilmesi ise verimi ve kaliteyi düĢürür. Bir dekar alan için 10-20 kg potasyum yeterlidir.
Bakla yetiĢtiriciliğinde toprak analizi sonucunda toprakta asit özelliği ortaya çıkarsa
pH’ı 6,5–7,0’ye çıkarmak için kireç uygulaması yapılmalıdır.

39

3.5. Hastalık ve Zararlılarla Mücadele
Ekim sonrası görülen Verim ve kalite ancak sağlıklı bitkilerden elde edilir. Bu nedenle
gözümüzün devamlı tarlamızda olması hastalık ve haĢere zararlarını takip ederek gerekli
mücadelenin yapılması gerekir. Bu nedenle de yemeklik tane baklagil bitki zararlılarının ve
hastalıklarının çok iyi tanınması gereklidir.
Fasulye yetiĢtiriciliğinde en çok görülen hastalıklar antraknoz ve pas hastalığıdır. Bu
hastalıklarla mücadelenin zamanında aksatılmadan yapılması gerekir. Fasulye yetiĢtiriciliğinde yaprak bitleri büyük zarara yol açarlar. Bu nedenle bu zararlılar ile mücadeleye ilk
gerçek yaprak oluĢumunda baĢlayarak zararlıların tarlaya girip yayılmaları önlenmelidir.
Nohut, geliĢme dönemlerinde pek çok hastalığa ve zararlıya maruz kalır. Antraknoz,
Rhizoctonia kök çürüklüğü, Pythium çürüklüğü, Fusarium solgunluğu, beyaz küf, bakteriyel
yanıklık ve bazı virüs hastalıkları nohutta görülebilen hastalıklar olarak sayılabilir. Ancak
nohut tarımında en çok görülen ve en çok zararı yapan hastalık, “antraknoz”dur. Zararlıların
baĢında nohut sineği ve yeĢilkurt gelmektedir.
Mercimek ülkemizde özellikle Güney Doğu Anadolu Bölgesinde tarımı yapılan önemli bitkiler arasında yer alır. Mercimeğin ekim alanlarının artmasıyla beraber bitki koruma
sorunlarda artmıĢtır. Mercimeğin önemli zararlı ve hastalıkları ile bunların mücadelesinin de
bilinmesi gerekir. Mercimeğin önemli zararlıları; Mercimek Tohum Böceği, Apion, kök
koĢnili, mercimek hortumlu böceği ve mercimek yeĢil kurdudur. Mercimek hastalıkları ise;
Mercimek kök boğazı çürüklüğü hastalığı ve mercimek mildiyösüdür.
Baklada zarar yapan hastalıkların baĢında antraknoz, pas hastalığı ve kök boğazı çürüklüğü ile bakla mozaik virüsü gelmektedir. Bu hastalıklara karĢı mücadele zamanında ve
düzenli olarak yapılmalıdır. Bakla zararlıların baĢında ise yaprak bitleri ile burukus’lar gelir.
Bu zararlılara karĢı da zamanında ve düzenli bir mücadele sürdürülmelidir. Baklanın önemli
düĢmanları arasında orobanĢ ve küsküt yer alır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Yemeklik tane baklagil bitkilerinin bakımını yapabileceksiniz.

ĠĢlem Basamakları

 Yabancı ot mücadelesi ve çapalama
yapınız.

 Boğaz doldurması yapınız.

 Sulama yapınız.

 Gübreleme yapınız.

 Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz.

Öneriler
 Bitkilere sorun olan yabancı otları tespit
ediniz.
 Yabancı otlarının en zararlı olduğu dönemleri belirleyiniz.
 Ekim öncesi yabancı ot mücadelesine
baĢlayınız.
 Kültürel tedbirleri uygulayınız.
 Kimyasal mücadele yöntemlerini uygulayınız.
 Dikkatli olunuz.
 Toprağın ilk daldan aĢağıda olmasına
dikkat ediniz.
 Çapanın bitkiye zarar vermemesine dikkat
ediniz.
 Bitkinin su ihtiyacını belirleyiniz.
 Sulama yöntemini belirleyiniz.
 Sulama dönemlerini belirleyiniz.
 Toprak analizi yaptırınız.
 Analiz sonucuna göre verilecek gübreleri
belirleyiniz.
 Gübre normunu ayarlayınız.
 Ekim öncesi gübreleme yapınız.
 Ekim öncesi tohum ilaçlaması yapınız.
 Ekim sonrası kültürel ve kimyasal mücadele yöntemlerini uygulayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
1.

……………….. ile birlikte verim ve kalitenin arttığı, toprağın bitki geliĢimi için daha
iyi olduğu gözlemlenmiĢtir.

2.

Fasulye tamamen toprak yüzüne çıkıp …..-…… çift yapraklı olunca ilk çapa yapılır.

3.

Fasulyeden daha iyi verim almak ve bitkinin toprakla daha iyi temasını sağlamak için
………………. ……………………. yapılmalıdır.

4.

Mercimek yetiĢtiriciliğinde en önemli problem ………………. ……. sorunudur.

5.

Bakla özellikle ………… devresinde yabancı otlara karĢı oldukça hassastır.

6.

Bakla üretimi için hazırlanmıĢ tavlı topraklara ekilen …………… 10-15 gün içinde
çimlenerek toprak yüzeyine çıkarlar.

7.

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

8.

Nohut yarı-kurak ve kurak bölgelere adapte olmuĢ, derin köklü bir bitki olduğundan,
………………. dayanıklıdır.

9.

Nohutta ekim zamanı, imkân varsa azotlu ve fosforlu …………….. verilmelidir.

10.

Fasulye

yetiĢtiriciliğinde

en

çok

görülen

hastalıklar

……………..

ve

……..hastalığıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4

ÖĞRENME KAZANIMI

Yemeklik tane baklagil bitkilerinin pazar isteklerine göre hasat ve hasat sonrası iĢlemlerini yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Yemeklik tane baklagil bitkilerinin hasat zamanı ile verim iliĢkisi araĢtırarak
sonuçlarını rapor hâline getirerek sınıf ortamında tartıĢınız.

4. YEMEKLĠK TANE BAKLAGĠL BĠTKĠLERĠNDE HASAT VE HARMAN
4.1. Yemeklik Tane Baklagil Bitkilerinde Hasat Kriterleri
Kaliteli ve yüksek verim için hasat, harman ve depolama iĢlemlerinin zamanında ve
doğru olarak yapılması Ģarttır.

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
buruĢmasına ve verimin düĢmesine, hasadın geç yapılması ise baklalarda çatlama ve dökülme ile verim kaybına neden olur.
Fasulye tam olgunlaĢtığında baklaların büyük çoğunluğu sarardığı ancak tam kurumanın olmadığı devrede hasat edilmelidir. Bakla içindeki tanenin sert, iyi geliĢmiĢ ve bakla
kırılır kırılmaz dıĢarı çıkacak durumda olması en uygun hasat zamanıdır.

4.1.2. Nohutta Hasat Zamanı Tayin Etme
Bitkiler hasat olgunluğuna geldiğinde (yapraklar kırmızımsı kahverengine döndüğünde) hasadı yapılır. Nohutta olgunlaĢmaya kadar geçen zaman, bahar ekimlerin de 90-120 gün
arasında değiĢebilir. KıĢlık ekimde bu süre 160-180 gün civarındadır. Nohutta hasat zamanının tespiti önemlidir. Zamansız yapılan hasadın tanede piĢme kalitesi üzerine etkisi büyüktür.
Hasat zamanı gelmiĢ bitkilerde, yapraklar ve baklalar tamamen sararmıĢtır. Tanenin
nem oranı % 15-18 arasındadır. Bu nem oranı, makine ile hasat için idealdir.

43

Bunun üzerinde veya altındaki nem oranlarında, tane mekanik olarak zarar görür. Tane
dökme diğer yemeklik baklagil cinslerine oranla daha az önemlidir. Bu yüzden yapraklar ve
çakıldaklar (meyve) saman sarısı bir renk aldığında hasada girilir.

4.1.3. Mercimekte Hasat Zamanını Tayin Etme
Mercimek geliĢme koĢulları uygun olduğu sürece büyümeye ve olgunlaĢmaya devam
eder. Bir bitki üzerinde farklı olgunluk devrelerinde bakla bulunmaktadır. Bu nedenle hasat
zamanını tespit etmek hasat zamanını tayin etmek oldukça önemlidir.
En uygun hasat zamanı bitkilerin sarımsı yeĢil, meyvelerin çoğunun sarardığı, alt baklaların sertleĢtiği ve elle sıkıldığında yumuĢak olmadığı devredir. Hasat zamanının tespitinde
meyvelerin oransal olarak ta durumuna bakmak gerekir.
Bitkilerin sarımsı yeĢil ve meyvelerin 2/3’ünün sarı renk aldığı durumda hasat gelmiĢ
olarakta kabul edilip hasada baĢlanmalıdır. Hasada baĢlamada geç kalınmamalıdır. Geç kalındığında tanede zarar görülebilir. Bu da ürün miktarı ve kalitesi üzerinde olumsuz etki yapar. Aynı Ģekilde erken hasatta yapılmamalıdır. En ideali hasat zamanını önceden tespit ederek tam zamanında hasada baĢlamak gerekir.

Resim 4.1: Mercimek tarlası

4.1.4. Baklada Hasat Zamanını Tayin Etme
Baklada hasat zamanı taze bakla, taze iç bakla ve kuru tane olarak değerlendirilme
Ģekline göre değiĢir. Tane bakla meyve uzunluğu normal iriliğinin 1/3 veya en fazla yarısını
aldıklarında hasat edilir.
Taze iç bakla için meyveler biraz daha irileĢince, tohumların tam olarak sertleĢmediği
devrede hasat edilir.
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Tohum üretiminde, hasat olgunluğuna gelmiĢ baklalar kolayca çatlamalarından dolayı
tane kaybını engellemek amacıyla yaprakların döküldüğü, gövde üzerindeki ilk meyvelerin
kararıp, üst meyvelerinde sararmaya baĢladığı dönemde hasat edilirler.
Çoğu bakla çeĢidinde bitki olgunlaĢtığında, tohumun baklaya bağlandığı hilum kısmen
siyah olur. Üst baklaların tamamen olgunlaĢması beklenirse baklalarda çatlama görülür. Bu
durumda hasatta verim kaybı olabilir.
Taze bakla olarak değerlendirmede, baklalar biraz daha geç hasat edilerek içlerindeki
tohumların geliĢmesi sağlanır, ancak hasat, tohumların sertleĢmesine meydan verilmeden
yapılmalıdır.

4.2. Yemeklik Tane Baklagil Bitkilerinde Hasat ve Harman
4.2.1. Fasulyede Hasat Yapma
Fasulye hasadı elle veya makine ile yapılır. Fasulyeler çiçek yapıları nedeniyle kendini
dölledikleri için izolasyona gerek kalmadan yan yana yetiĢtirme 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 yapılaması gerekir.
Hasat iĢlemine sabahın erken saatlerinde baklalar kurumadan baĢlanmalıdır.


Fasulyede hasat sonrası kurutma

Ürün kaybının olmaması için nemli iken hasat edilen fasulye harman iĢleminden önce
kurutma iĢlemine tabi tutulmalıdır. Bitki kökü ile hasat edildiğinde fasulyenin toprağa kazandıracağı azot önemli ölçüde azalır. Bundan dolayı hasat iĢlemi mümkün olduğunca makine ile yapılmalıdır. Hasat edilen bitkiler hava sıcak ve kuraksa tarlada 3–5 gün arasında bekletilir. Tarlada veya kapalı bir alandaki kurutma iĢlemine tanedeki nem oram % 18–20 civarında olana kadar devam edilir. Kurutma iĢlemi gereğinden fazla olmamalıdır. Kurutma uzun
sürdüğü zaman bazı beyaz taneli çeĢitlerde tane renginde bozulmalar olabilir. Daha sonra
harman iĢlemine baĢlanır.



Fasulyede harman yapma

Kuru fasulyeden ve tohumluk üretimde harmanlama dönemindeki yağıĢlardan bitkinin
iyi korunması gerekir. Islanan baklalar içindeki tohumların kabukları sararır, koyu renk alır
ve kuruduğunda buruĢuk kabuk görüntüsü kazanır.
Bunun için hasat edilen bitkiler halk arasında Çatı diye tabir edilen merdiven Ģeklindeki kurutma düzenekleri üzerinde alınarak kurtulup harmanlanır.
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Tohumluk fasulyelerin harmanlanmasında yüksek devirli makinelerin kullanılmasından kaçınmak gerekir. Bu makineler tohum kabuğu içinde depo yaprakları ve embriyonun
kırılmasına neden olur ve tohum çimlenme özelliğini yitirir. DıĢarıdan bakıldığında hiçbir
Ģey yokmuĢ gibi görünen tohumlar, tohumluk olarak kullanılamaz.
Düvenle yapılan harmanlardan elde edilen tohumlarda böyle bir sorun yoktur. Ancak
bu tohumların üzerinde düven taĢlarının yaptığı çizikler tohumla taĢınan hastalıkların yayılmasına yol açar.
Harmandan sonra elde edilen üründe; olgunlaĢmamıĢ, buruĢuk, böcek zararı olan taneler, kırık taneler, taĢ, toprak parçaları temizlenir.
Temizlenen fasulye taneleri uygun koĢullarda depolanırsa uzun yıllar besleme değeri
ve canlılıklarını korur.

Resim 4.2: Fasulye tanesi

4.2.2. Nohutta Hasat ve Harman
Bitkiler hasat olgunluğuna geldiğinde (yapraklar kırmızımsı kahverengine döndüğünde) hasadı yapılır.
Makineli hasat iĢleri için normal biçerdöverler kullanıldığı gibi yemeklik tane baklagiller için özel olarak tasarlanmıĢ hava emiĢli hasat-harman makineleri de kullanılabilir. Biçerdöverle hasatta arazinin düz ve taĢsız olmasına dikkat edilmelidir.
Makineli hasada uygun olmayan çok kısa boylu veya geliĢmesini tam olarak tamamlayamadığı için kısa kalmıĢ bazı çeĢitler elle yolunarak veya elle biçilerek, harman makinelerinde harmanlanarak hasat tamamlanabilir.
Nohutta tane dökme problemi yoktur. Bunun için iyice olgunlaĢan bitkiler sökülerek
hasat edilir. Hasat edilen bitkiler yığın yapılır ya da kurutma ve harman yerlerine taĢınır.
Yığın sırasında kök kısımlarının yukarı gelmesine dikkat edilir. Böylece asılı kalan çakıldakların kolayca kurumaları sağlanır. Hasat edilen bitkiler bir hafta müddetle bu Ģekilde kurutulur. Kurutma ile yolunan bitkilerin küçük yığınlar hâlinde tarlada bekletilerek tamamen olgunlaĢmaları sağlanır.
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Ayrıca yığınların zaman zaman çevrilerek her tarafının eĢit düzeyde kuruması gerçekleĢtirilmelidir. Kuruyan bitkiler daha sonra özel harman makineleri veya batöz ile harman
edilir.
Nohutta genel olarak hasat kayıpları %5-30 arasında değiĢmektedir. Bu kayıplar hasat
tekniğini değiĢtirmek ve hasatta kullanılan makinenin ayarlarını iyi yapmak suretiyle minimum düzeye indirilebilir.

Resim 4.3: Hasat zamanı gelmiĢ nohut

4.2.3. Mercimekte Hasat ve Harman
Mercimekte hasat genelde elle veya orakla biçilerek yapılır. Ancak tırpan, çayır biçme
makinası ve biçerdöverle hasat edildiği görülmektedir. Bu üç yöntemle hasatta da tarlanın
düz ve taĢsız olması gerekir.
Biçim nemin yüksek olduğu sabah saatlerinde yapıldığında baklaların kırılması önlenmiĢ olur. Yolunan veya biçilen bitkiler ortalama üç sıra birleĢtirilerek bir araya toplanır.
Bir araya toplanan bitkiler yaklaĢık bir hafta tarlada kurumaya bırakılır.
Daha sonra harman yerlerine taĢınarak harman iĢlemine baĢlanır. Mercimek bitkileri
çok hafif olduklarından rüzgarla kolaylıkla yuvarlanırlar, bu da baklaların kırılmasına ve
tanenin dökülmesine neden olur. Bundan dolayı harmanlama iĢleminde dikkatli davranmak
gerekir.
Harman dövenle veya harman makinaları ile yapılır. Harmanda tane kırılmalarını ve
çatlamalarını önlemek için batöz ayarının çök iyi yapılması gerekir. Bitki boyunun yeterli
olduğu durumlarda biçerdöverler iyi ayarlanarak mercimeğin hasat ve harmanı yapılabilir.
Biçerdöverle hasat yapılacaksa mercimeklerin tamamen kuruması beklenmelidir.
Harmanlanan tohumlar 1-2 gün temiz bir yere serilerek kurutulmalıdır. Taneler selektörleme iĢlemine tabii tutularak içindeki taĢ, toprak, cılız ve kırık taneler ile yabancı ot tohumları temizlenmelidir. Temizlenen tohumlar çuvallanarak depolama için hazır hâle getirilir. Mercimekte kuru koĢullarda 120–150 kg/da, sulu koĢullarda 200 kg/da kadar ürün almak
mümkündür.
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Resim 4.4: Mercimek

4.2.4. Baklada Hasat ve Harman
Taze bakla hasadında baklaların toplanması geliĢi güzel çekip koparmak suretiyle yapılmamalıdır. Bakla hasat edilirken dallar kolaylıkla kopabilir. Bunun için hasat edilecek
baklaları elle tutup aĢağıya doğru hafifçe sıyırarak gövdeden ayırmalıdır. Aksi takdirde birbirine uzunca müddet temas den baklalar süratle siyahlaĢır ve Pazar değerini kaybeder.
Makineyle veya elle hasat edilen baklalar demet hâlinde temiz bir yere serilerek kurumaya bırakılırlar. Kurumaya baklaların kolaylıkla çatlama ve bakla içindeki tohumların
rahat bir Ģekilde çıkartılabilecek zamana kadar kuruma yerinde tutulurlar. Kurutma iĢlemine
baklalardaki nem %20’nini altına indiği zamana kadar devam eder.
Hasat edilen bitkiler bir süre kurumaya bırakıldıktan sonra eğer hasat elle yapılmıĢa
kuruyan bitkiler sopalar yavaĢ yavaĢ dövülerek harman makinası ile harman edilir.
Ekim zamanı, çeĢit üretimi, hasat zamanı ve değerlendirme Ģekline bağlı olarak bir
dekar alandan elde edilecek ürün miktarı değiĢir.

Resim 4.5: Hasat edilmiĢ taze baklalar
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4.3. Yemeklik Tane Baklagil Bitkilerinde Depolama
4.3.1. Fasulyede Depolama
Selektörden geçirilip temizlenmiĢ fasulyeler fümige edilmelidir. Fümigasyon iĢleminde geç kalınmamalıdır Tane neminin % 14’ün, depo hava neminin % 65’in, depolama sıcaklığının 10°C’nin üzerine çıkmadığı Ģartlarda fasulye tohumları bir yıl süreyle iyi bir Ģekilde
saklanabilir. Depolama sıcaklığı. depo nemi ve tane nemi yukarıda belirtilen sınırların altına
düĢtükçe fasulye tohumlarını 6-7 yıl kadar canlılıklarını kaybetmeden saklamak mümkündür.
DüĢük nem, tanede solunumun çok az düzeyde olmasını sağlar. Solunum fazla olursa tanelerde çürüme ve küflenme ortaya çıkar.

4.3.2. Nohutta Depolama
Hasat edilen ürünün normal Ģartlarda depolanabilmesi için tanenin nem oranı en fazla
%13-14 olmalıdır. Bunun üzerindeki nem oranları depolamada sorun yaratırken bu değerin
altındaki nem oranları ise depolama süresini arttırır.

4.3.3. Mercimekte Depolama
Mercimeğin depolanabilmesi için nem oranının %16 veya daha düĢük olması gerekir.
Tohumlar depolamadan depo ortamı temizlenmeli ve uygum ilaçlarla fumige edilmelidir.
Depo ürünü saklama süresince devamlı Ģekilde kontrol edilmeli nem oranı, havalandırma ve
temizliğine dikkat edilmelidir.

Resim 4.6: Sultani mercimek, kırmızı mercimek, yeĢil mercimek

4.3.4. 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 karĢı depolama yapmadan
önce mücadele edilmelidir. Depo temiz ve havadar olmalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
NiĢasta ve Ģeker bitkilerini hasat edip depo veya ürünü iĢleme alanlarına götürebileceksiniz.

ĠĢlem Basamakları
 Hasat zamanını tespit ediniz.

 Hasat yapınız.

Öneriler











 Harman yapınız.







 Ürünü muhafaza ediniz.
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Patateste hasat zamanını belirleyiniz.
Hasat için en uygun zamanı belirleyiniz.
Hasat yöntemini belirleyiniz.
Tekniğine uygun Ģekilde hasat yapınız.
Hasat zamanına dikkat ediniz.
Uygun Ģekilde hasat ediniz.
Bitkileri yaralamayınız.
Özenli olunuz.
Kurutma yerinin temiz olmasına dikkat
ediniz.
Kurutmada bütün bitkilerin eĢit Ģekilde
kurumasına dikkat ediniz.
Harman yerinin temiz olmasına dikkat
ediniz.
Harmanda tanelerin kırılmamasına dikkat
ediniz.
Harman esnasında tanelerin nem oranına
dikkat ediniz.
Deponun temiz ve havadar olmasına dikkat
ediniz.
Depo sıcaklığının depolama süresince aynı
kalmasına dikkat ediniz.
Deponun nemli olmamasına dikkat ediniz.
Hastalık ve zararlılara karĢı fumigasyon
yapınız.
Depo hastalıklarına karĢı ürünü ilaçlayınız.
Depo zararlısı böceklere karĢı ürünü
ilaçlayınız.
Depodaki kemirgenlere karĢı tedbirler
alınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
1. Kaliteli ve yüksek ………………. için hasat, harman ve depolama iĢlemlerinin zamanında ve doğru olarak yapılması Ģarttır.
2. Fasulye tam olgunlaĢtığında baklaların büyük çoğunluğu sarardığı ancak tam kurumanın
olmadığı devrede …………….. edilmelidir.
3. Nohutta bitkiler hasat …………………. geldiğinde (yapraklar kırmızımsı kahverengine
döndüğünde) hasadı yapılır.
4. Mercimek için en uygun …………. ……………..bitkilerin sarımsı yeĢil, meyvelerin
çoğunun sarardığı, alt baklaların sertleĢtiği ve elle sıkıldığında yumuĢak olmadığı devredir.
5. Tane bakla meyve uzunluğu normal ………….. 1/3 veya en fazla yarısını aldıklarında
hasat edilir.
6. Fasulyede hasat iĢlemine ………… erken saatlerinde baklalar kurumadan baĢlanmalıdır.
7. Kuru fasulyeden ve tohumluk üretimde harmanlama dönemindeki ……………… bitkinin iyi korunması gerekir.
8. Nohutta genel olarak hasat kayıpları %......-…… arasında değiĢmektedir.
9. Hasat edilen ürünün normal Ģartlarda depolanabilmesi için tanenin …….. ……….. en
fazla %13-14 olmalıdır.
10. DüĢük nem, tanede solunumun çok …. düzeyde olmasını sağlar.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Yemeklik tane baklagil bitkilerinin bitkisel özeliklerini belirlediniz
mi?
2. YetiĢtirme ortamlarının hazırlığını yaptınız mı?
3. Tohumluk seçimi yaptınız mı?
4. Bakteri aĢılaması yaptınız mı?
5. Tohum ilaçlaması yaptınız mı?
6. Ekim yaptınız mı?
7. Yabancı ot mücadelesi ve çapalama yaptınız mı?
8. Sulama yaptınız mı?
9. Gübreleme yaptınız mı?
10. Hastalık ve zararlılarla mücadele ettiniz mi?
11. Hasat zamanını tespit ettiniz mi?
12. Hasat yaptınız mı?
13. Ürünlerde kurutma yaptınız mı?
14. Harman yaptınız mı?
15. Ürünü muhafaza ettiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

150
Yemeklik

Protein
Nodüller- azotu
Sıcak
Yazlık
Mercimek
20–36
Yarı -kurak
Fasulye

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20-25
Ekim

Azot
Bakteri
Asit-Ġz

Ġnorganik
Çimlenme
15-30

Ġriliğine
Toprak

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Çapalama
4-5

Boğaz doldurması
Yabancı ot
Fide
Tohumlar

300-450
Kurağa
Gübreler
antraknoz ve
pas
53

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Verim
Hasat

Olgunluğuna
Hasat zamanı
Ġriliğinin
Sabahın
YağıĢlardan
5-30

Nem oranı
Az
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