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AÇIKLAMALAR 
ALAN Tarım Teknolojileri  

DAL/MESLEK Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği 

MODÜLÜN ADI Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği 1  

MODÜLÜN TANIMI 

Öğrencilere tekniğine uygun olarak baklagil yem bitkilerini 

yetiştirebilme yeterliliğinin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.  

YETERLİK Yonca, üçgül ve burçak yetiştirmek.  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine 

uygun olarak baklagil yem bitkilerinin yetiştiriciliğini 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Yonca yetiştiriciliği yapabileceksiniz. 

2. Üçgül yetiştiriciliği yapabileceksiniz. 

3. Burçak yetiştiriciliği yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık alan. 

Donanım: Traktör, pulluklar, tapan, merdane, mibzer, 

tohumluk, gübre, gübreleme makinesi, pompaj ve sulama 

sistemi unsurları, kürek, pülverizatör, römork, hastalık ve 

zararlı ilaçları, yabancı ot ilaçları, yabancı ot kataloğu, 

hasat makinesi, akrobat tırmık, balya makinesi. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Dünyada ve ülkemizde hayvan beslemesine yönelik kaba ve kesif yemlerin üretimi 

tarımsal ürünlerle karşılanmaktadır. İnsan beslenmesinde ise hayvansal ürünler büyük önem 

taşımaktadır. Fakat gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında ülkemizde hayvansal ürünlerin 

tüketimi oldukça düşüktür. Hayvansal gıdaları yeterli olarak alabilmenin yolu, hayvansal 

ürünleri artırmaktan; hayvansal ürünleri artırmanın yolu ise, bol ve kaliteli kaba yemle 

hayvanları beslemekten geçmektedir.  

 

Ülkemiz hayvancılığının gelişimi için yem bitkileri üretiminin artırılması gereklidir. 

Günümüzde en önemli yem bitkileri baklagil ve buğdaygil yem bitkileridir. Bunlardan 

baklagil yem bitkileri gerek hayvan beslemesinde gerekse toprak yapısının iyileştirilmesinde 

önemli bir yer tutmaktadır. Buna rağmen baklagil yem bitkileri üretimi toplam tarım 

alanlarımızda yeterli miktarda değildir. Son verilere göre yem bitkileri tarımı yaklaşık olarak 

1 milyon hektarlık alanda yapılmaktadır ve bu rakam toplam tarla bitkileri üretimine oranla 

düşük bir rakamdır. Yem bitkileri üretimi, toplam bitkisel üretim içerisinde yaklaşık %3 

oranındadır. Bu verilere bakılarak baklagil yem bitkilerinin ekim nöbetine alınarak 

yetiştirilmesi ülkemizdeki hayvancılığının gelişimi ve topraklarının organik madde içeriğinin 

artırılması bakımından büyük önem taşımaktadır. 

 

Bu modülde baklagil yem bitkilerinden yonca, üçgül ve burçağın önemini, bitkisel 

özelliklerini ve yetiştiriciliğini tekniğine uygun olarak öğreneceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak yonca 

yetiştiriciliği yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Yoncanın genel özelliklerini araştırınız. 

 Yonca tarımı ile uğraşan çiftçileri ziyaret ederek yetiştiricilik hakkında bilgi 

alınız. 

 Yoncanın hayvan beslemesindeki önemini araştırarak sonuçları sınıfta tartışınız. 

 

1. YONCA YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 

1.1. Önemi 
 

Yonca bitkisinin gen merkezleri İran yaylası, Hindikuş dağları, Karaburun dağları, 

Altay dağları, Kuzey Kırgızistan, Karadeniz, Kafkaslar ve Anadolu’dur. Ülkemiz pek çok 

yabani yonca çeşidinin gen merkezidir. 

 

Resim 1.1: Yonca tarlası 

Yonca, hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan baklagil yem bitkilerinin en önemlilerinden 

bir tanesidir. Ayrıca dünyada en çok yetiştirilen yem bitkisi durumundadır. Yonca, baklagil 

yem bitkileri içerisinde en yüksek yem değerine sahip bir bitkidir. Yonca, hayvan 

beslemesinde genellikle kuru ot olarak değerlendirilmektedir. Son yıllarda silaj yapılarak da 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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değerlendirmektedir. Bu ana kullanım alanlarının yanında silo yemi, pelet yem, yonca unu, 

erozyona karşı örtücü bitki ve yeşil gübre olarak değerlendirilir. 

 

Resim 1.2: Yoncanın yem değeri 

Dünyada kendini besleyebilen nadir ülkelerden biri olmamıza rağmen dengeli ve 

yeterli belenememekteyiz. Bu sorunun temelinde hayvancılık ve dolayısıyla yem bitkileri 

yetiştiriciliğinin yetersiz olması gelmektedir. Bu nedenle hayvancılığının gelişmesi için 

yonca üretiminin artırılması gerekir. Yonca vitaminler bakımından çok zengindir. İçeriğinde 

en az on farklı vitamin bulunmaktadır. Kuru yonca otunda yaklaşık % 17–18 oranında 

protein bulunmaktadır. 

 

Yonca, çok yıllık bir baklagil yem bitkisidir. Bu nedenle ot verimi yüksektir ve 

bölgelere göre değişmekle beraber 3–8 arası biçim alınabilmektedir. Ülkemizde en çok biçim 

Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde alınmaktadır. Yonca bitkisi toprağın fiziksel ve 

kimyasal özelliklerini olumlu yönde etkilemektedir. Derin kök yapısı nedeniyle toprağın 

derinlerdeki su ve besin maddelerinden kolayca yararlanır. Toprağı derince gevşetip taban 

taşının kırılmasına yardımcı olur. Diğer birçok bitkinin alamadığı derinlerdeki bitki, besin 

maddelerini üst katmanlara taşır. Kendisinden sonra ekilen bitkiler için organik madde ve 

azotça zengin, su tutma kapasitesi iyi, ıslah edilmiş bir tarla toprağı bırakır. Ayrıca 

köklerindeki bulunan ve nodozite adı verilen yumrucuklar sayesinde toprakta fazla miktarda 

azot biriktirme özelliğine sahip bir bitkidir. 

 

1.2. Bitkisel Özellikleri 
 

Yonca çok yıllık bir yem bitkisidir. Yonca bitkisi kök, sap, yaprak, çiçek, meyve ve 

tohum olarak başlıca altı kısımda incelenebilir. Bu bitki kısımlarının başlıca özellikleri 

şunlardır: 
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 Kök: Yonca toprakta oldukça derine inebilen kazık kök sistemine sahip bir 

bitkidir. Fakat köklerde genellikle az dallanma görülür. Uygun şartlarda bitkinin 

kök uzunluğu 8–10 m kadar olmaktadır. Yoncanın etkili kök derinliği ise 1,2–

1,8 metredir. Bitkinin kök kalınlığı yaklaşık 2–2,5 cm’dir. Yoncada ana köke 

destek olarak yan kökler bulunmaktadır. 

 

Resim 1.3: Yoncanın kök yapısı 

Baklagil yem bitkilerinin genel özelliği olarak kökler üzerinde azot bakterilerince 

meydana getirilen ve nodozite adı verilen şişkinlikler bulunmaktadır. 

 

Resim 1.4: Kökün boyuna kesiti 
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 Sap: Yoncanın sap kısmı genellikle nazik yapılıdır. Yoncada biçim zamanı 

geciktirilmezse odunlaşma olayı pek görülmez. Yonca sapı dik yapılıdır ve 

boyu ortalama 50–80 cm arasında değişmektedir. İyi bakım şartlarında 90–120 

cm’ye kadar boyu uzamaktadır. Yoncanın sap kısmından veya eski sapların dip 

kısımlarından çok sayıda filiz meydana gelir. Kayseri yoncasında sapın içi 

kısmı boştur. 

 

Resim 1.5: Yonca sapı 

 Yaprak: Yonca yaprakları bileşik üçlü yaprak tipindedir. Yani üç adet 

yaprakçıktan meydana gelmiştir. Bu yaprakçıklar ters kalp şeklini 

andırmaktadır. Ortada bulunan yaprakçık sapı, diğerlerine göre daha kısa 

durumdadır. Yaprakların uç kısımlarının yaklaşık 1/3’lük kısmı dişli yapıdadır. 

 

Resim 1.6: Yonca yaprağı 
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 Çiçek: Yonca çiçekleri genellikle menekşe veya pembe renklidir. Bazı 

çeşitlerde çiçek rengi, sarıdır. Yoncada çiçekler sapın uç kısımlarında yer alan 

yaprak koltuklarından çıkar. Yonca bitkisinde çiçek uzunluğu 0,5–1 cm 

arasında değişmektedir. Çiçekler 2–3 mm uzunluğunda sapçıklarla salkım 

eksenine bağlanmıştır. Yoncada her salkımda yaklaşık 10–30 arasında çiçek 

bulunur. 

 

Resim 1.7: Yonca çiçeği 

 Meyve: Yoncada meyveler yaprak koltuklarında salkımlar şeklinde yer 

almaktadır. Meyve bakla şeklinde olup, salyangoz kabuğu gibi birbiri üzerine 

kıvrılmış bir yapıdadır. Bu kıvrımlar 1–5 tanedir. Yonca meyvelerinde 2–7 

arasında tohum bulunmaktadır. 

 

Resim 1.8: Yoncada meyve yapısı 
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 Tohum: Yonca küçük tohumlara sahip bir bitkidir. Tohumlar böbrek veya kalp 

şeklindedir. Tohum boyu 2–3 mm, kalınlığı ise yaklaşık olarak 1,5 mm’dir. 

Yoncada bin tane ağırlığı yaklaşık 2–3 gram gelmektedir. 

 

Resim 1.9: Yonca tohumu 

1.3. Adaptasyonu 
 

Yonca bitkisinin iklim ve toprak istekleri aşağıda anlatılmıştır. 

 

1.3.1 İklim İstekleri 
 

Yonca bitkisinin adaptasyon kabiliyeti çok geniştir. Fakat en uygun büyüme ve 

gelişme şartları suyu bol olan, kurak ve sıcak hava şartlarına sahip bölgelerde olmaktadır. 

Dolayısıyla yonca, kurak ve sıcak iklim bitkisi sayılabilir. Derin bir kök sistemine sahip olan 

yonca, bu nedenle kuraklığa dayanıklıdır. Yonca yıllık yağışı 350–450 mm olan yerlerde 

sulanmadan yetiştirilebilir. Fakat her biçim öncesi ve sonrası yapılacak sulama ile biçim 

sayısı ve alınacak ot miktarı artırılabilir. Yonca kar örtüsü olmadan -25 °C’yi bulan 

soğuklara dayanabilmektedir. Fakat genç bitkilerin taze sürgünleri kış donlarına karşı 

dayanıksızdır. 

 

1.3.2. Toprak İstekleri  
 

Yonca tınlı, az kumlu ve yeterli miktarda kireç içeren eden topraklarda daha iyi 

gelişmektedir. Kök derinliği fazla olduğundan toprak tabakasının da derin olması gerekir. 

Fakat tabanda durgun su olursa bitki köklerinde çürümeler görülebilir. Yonca aşırı tuzlu ve 

asitli topraklardan hoşlanmaz. Yonca için uygun toprak pH derecesi 6,5’tan az olmamalıdır. 

Asitli topraklarda yonca yetiştiricilik yapılacaksa ekimden en az 6 ay önce kireç uygulaması 

ile toprağın ıslah edilmesi gereklidir. 

 

1.4. Yetiştirilmesi 
 

Yonca yetiştiriciliğinde uygulanacak başlıca toprak işleme yöntemleri ve ekim 

yöntemleri aşağıda anlatılmıştır. 
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1.4.1. Toprak Hazırlığı ve Ekim 
 

Yonca yetiştiriciliğinde, toprak işleme ve iyi tohum yatağı hazırlama oldukça 

önemlidir. Yonca tohumlarının çok küçük olması nedeni ile ekim yapılacak üst toprak yüzeyi 

toprak nemini muhafaza edecek şekilde iyice ufalanarak iyi bir tohum yatağı hazırlanmalıdır. 

Ekim yapılacak toprak ağır yapılı ise ufalanan toprak yüzeyi kaymak tabakası bağlayabilir. 

Bu sorunun önüne geçmek dekara ortalama iki ton iyi yanmış çiftlik gübresi verilmelidir. 

Yonca yetiştiriliciliği yapılacak tarlanın tesviyesi iyi yapılmalı ve drenaj sorunu 

çözülmelidir. Çünkü taban suyu yüksek arazilerde, yoncada verim düşüklüğü ve seyrekleşme 

görülmektedir. 

 

Resim 1.10: İyi hazırlanmış tohum yatağı 

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

yapılmalıdır. 

 

Resim 1.11: Pulluk ile derin sürüm 

Kışı bu halde geçiren tarla, ilkbaharda hem iyi bir tohum yatağı hazırlamak hem de 

yabancı otları öldürmek amacıyla diskaro ve kazayağı ile yüzeysel olarak işlenmeli, daha 

sonra ince tırmık ile toprağın iyice ufalanması sağlanmalıdır. Bu işlemin ardından toprak 

yüzeyi merdane geçirilerek bastırılmalıdır. Toprağa gübre verilecekse (çiftlik gübresi ve 

fosforlu gübre) sonbahardaki toprak işleme sırasında verilmelidir. 

 



 

10 

 

 

Resim 1.12: Diskaro ile yüzeysel sürüm 

Toprak işlemesi sonrasında yonca ekimi yapılmalıdır. Yonca ekiminde öncelikle ekim 

zamanı belirlenmelidir. Yonca ekimi sonbaharda ve ilkbaharda yapılabilir. Serin ve soğuk 

iklim şartlarına sahip bölgelerde sonbahar ekimi bazı riskler taşır. Sonbahar ekiminde 

çimlenen yonca fideleri ekildikleri yıl soğuklara karşı çok hassastırlar. Bu nedenle 

sonbaharda ekilen yonca fideleri gelişimlerini tamamlamadan kışa girecekleri için meydana 

gelecek soğuktan çok zarar görebilirler. İlkbahar ekimleri ise ilkbahardaki geç donların sona 

erdiği ve ilkbahar yağışları ile toprağın belli bir sıcaklığa ve tava geldiği dönemde 

yapılmalıdır. Yoncada iyi bir kök ve gövde gelişimi için kurak dönemden en az bir ay önce 

ekim yapılmalıdır. Ekilecek yonca tohumu hastalıksız ve sertifikalı olmalıdır. 

 

Resim 1.13: Sertifikalı yonca tohumu 

Yonca ekim makineleri (mibzer) ile sıraya veya serpme ekim yöntemi ile 

ekilmektedir. Mibzer ile yonca ekiminde yetiştirme şartları ve bölgelere göre değişmekle 

beraber ortalama sıra aralığı mesafesi 18–20 cm olmalıdır. Yonca bitkisi küçük tohumlara 

sahip olduğundan ağır yapılı topraklarda 1,5–2 cm, hafif yapılı topraklarda ise 2,5–3,5 cm 

derinliğe ekilmelidir. Aksi durumda tohum çimlenebilmesi için gereken su, oksijen ve 

sıcaklığı yeteri derecede karşılayamaz ve çimlenemez. Çimlense bile oksijen, sıcaklık ve 
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tohumda depolanan yedek besin maddelerinin azlığından dolayı toprak yüzüne çıkamayıp 

ölürler. 

 

Resim 1.14: Yonca ekimi 

Birim alana atılacak tohum miktarı toprak ve iklim şartları, ekim yöntemi ve tohumun 

biyolojik değerlerine göre belirlenmelidir. Yonca ekimi mibzerle yapılacaksa 2–3 kg/da, 

serpme ekim yapılacaksa 3–4 kg/da tohum kullanılmalıdır. Yonca, bazı durumlarda arpa, 

buğday, yulaf veya yıllık buğdaygiller gibi hububatla karışık olarak ekilebilir. Bu durumda 

ekilecek tohum miktarı, üretimin amacına ve yalnız veya karışım halinde yetiştirilmesine 

göre değişmektedir. Tohum üretimi amacıyla ekim yapılacaksa kullanılacak tohum miktarı, 

ot üretimi amacıyla yapılacak ekime oranla daha az olmalıdır. 

 

Yonca tohumları ekilmeden önce gerek duyulursa aşılama adı verilen bir yöntem 

uygulanmalıdır. Toprak içerisinde havanın serbest azotundan faydalanabilen bakteriler 

bulunmaktadır. Aşılamanın amacı; baklagil yem bitkileri ekimi ile toprağı bu bakterilerle 

zenginleştirmektir. Bu işlem tarlaya ekilen baklagil yem bitkisinin kökünde faaliyet gösteren 

bakteri çeşidinin çoğaltılıp toprağa verilmesinden ibarettir. Yonca yetiştiriciliği yapılan bir 

alanda, daha önce yonca ekilmişse toprağın aşılanmasına gerek yoktur. Aşılama işlemi hem 

tohuma hem de toprağa yapılabilmektedir. Aşılama işlemi tohuma uygulanacaksa 100 kg 

yonca tohumu için 1 kg bakteri kültürü kullanılmalıdır. Tohumlar gölge bir alanda şekerli 

suyla ıslatılır ve bakteri kültürü tohuma karıştırılır. Daha sonra ıslak tohumlar kurumadan 

tarlaya ekilir. Toprağa aşılama uygulanacaksa iki farklı yöntem uygulanabilir. Birinci 

yöntemde 100 gr bakteri kültürü 5 kg pamuk küspesi ile karıştırılarak tarlaya uygulanır. 

İkinci yöntemde yine 100 gr bakteri kültürü 15 litre suyla karıştırılarak kalın uçlu ilaçlama 

pompası ile tarlaya uygulanır. Her iki yöntemde güneş batarken veya yağmur öncesi 

yapılmalıdır. 

 

1.4.2. Bakım 
 

Yonca yetiştiriciliğinde başlıca bakım işlemleri sulama, gübreleme, hastalık, zararlı ve 

yabancı otlarla mücadeledir. 

 

 Sulama: Yonca su ihtiyacı fazla olan bir bitkidir. Yoncada verim sulama ile 

doğru orantılıdır. Yonca gelişme mevsimi uzun olan ve bir mevsimde birden 



 

12 

 

fazla biçim bir bitkidir. Her biçimde fazla miktarda yeşil aksam meydana getirir 

ve hızlı büyür. Bu nedenle 1 kg kuru madde üretebilmek için yaklaşık 800 litre 

su tüketir. İşte bu nedenlerden dolayı yonca bitkisinin yetişme süresince yağışı 

yetersiz olan yerlerde mutlaka sulanması gereklidir. Yoncanın su ihtiyacı 

bitkinin yaşına, gelişme dönemine, yağış ve toprak durumuna bağlı olarak 

değişir Yoncanın su ihtiyacı pratik olarak yaprakların koyu mavi ,yeşilimsi renk 

alması anlaşılabilir. Genel olarak yonca biçimden bir hafta önce ve biçimden bir 

hafta sonra olmak üzere her biçimde iki defa sulanmalıdır. Yoncanın 

sulanmasında yağmurlama sulama yöntemi veya salma sulama yöntemi 

kullanılmaktadır. 

 

 Yağmurlama sulama yöntemi: Bu yöntem modern üretim tesislerinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Yağmurlama sulama sisteminde bir 

kaynaktan alınan su sulama sistemi ekipmanları ile tarlaya dengeli olarak 

dağıtılmaktadır. 

 

Resim 1.15: Yağmurlama sulama 

 Salma sulama yöntemi: Bu yöntem suyun bol olduğu bölgelerde yaygın 

olarak uygulanan bir yöntemdir. Salma sulama yönteminde yonca uzun 

süre su altında bırakılmamalıdır. Aksi takdirde su altında kalan yonca 

kökleri hava alamaz, sararma ve kuruma meydana gelir. Ayrıca salma 

sulama tekniğine uygun yapılmazsa tarlada suyun biriktiği yerlerde 

seyrelmeler görülür. Bu olaya yoncayı su kemesi adı verilir. Bu durumla 

karşılaşmamak için tarla tesviyesi iyi yapılmalı ve sulama ince uzun 

tavalarda yapılmalıdır. 

 

Resim 1.16: Salma sulama 
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 Gübreleme: Yonca gübrelemesinde de tüm kültür bitkilerinde olduğu gibi 

toprak analizi yapılması gereklidir. Analiz sonuçlarına göre gübreleme 

yapılmalıdır. Yonca yapılacak iyi bir gübreleme ile 1 kg kuru madde için 

gerekli su tüketiminin yarı yarıya azaldığı bilinmektedir. 

 

Resim 1.17: Gübreleme 

Yonca gübrelemesi ekim zamanı ve ekimden sonrası olmak üzere iki dönemde 

yapılır. Yonca baklagil bir yem bitkisi olduğundan genellikle tesis yılı haricinde 

azotlu gübre uygulanmasına gerek yoktur. Fakat ekim sonrası da 3–4 kg saf azot 

uygulaması verim artışına neden olur. Ekim öncesi toprak işlemesi sırasında 

12–16 kg/da saf fosfor uygulaması yapılmalıdır. Ekim sırasında ise 4 kg/da saf 

azot ve 12–20 kg/da saf potasyum verilmesi uygundur. Yonca ekim sonrası en 

fazla fosfora ihtiyaç duymaktadır. Fosforlu gübreler yoncada kalitenin 

artmasına neden olmaktadır. Genel olarak her yıl sonbaharda 6–8 kg/da saf 

fosfor uygulaması yapılmalıdır. Kireç bakımından fakir arazilerde dekara 50–60 

kg jips maddesi verilmelidir. Kimyasal gübrelerin yanında iyi yanmış ve küsküt 

tohumu içermeyen çiftlik gübresi 3–5 ton/da miktarında toprağa 

uygulanmalıdır. Yonca ekimi karışık olarak yapılmışsa, karışımdaki buğdaygil 

yem bitkilerinin oranı dikkate alınarak azotlu gübre uygulaması yapılmalıdır. 

 

 Hastalıklarla mücadele: Yoncada görülen başlıca hastalıklar mildiyö, kök 

çürüklüğü, yaprak uyuzu ve yonca mozaik virüsü hastalıklarıdır.  

 

 Mildiyö hastalığı: Mildiyö hastalığı mantari bir hastalıktır. Bu hastalık 

yonca yaprakların alt kısmında gri veya mor renkli küf lekelerinin 

oluşmasına neden olmaktadır. Hastalıklı bitki yapraklarında kıvrılma ve 

buruşmalar görülmekte, bitki bazen çiçek açamamaktadır. Bu hastalığın 

mücadelesinde hastalık, tohumla yayıldığından sertifikalı tohum 

kullanılmalıdır. Ekim sonrası hastalık ortaya çıkarsa yonca sürülmelidir. 

Eğer eski yoncalıklarda hastalık ortaya çıkmışsa erken biçim 

yapılmalıdır. 
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Resim 1.18: Yonca mildiyö hastalığı 

 Kök çürüklüğü hastalığı: Bu hastalık mantari bir hastalıktır. Yonca 

köklerinde zararlı olmaktadır. Hastalıkla mücadelede, hastalıklı 

yoncaların sökülmesi gerekmektedir. 

 

 Yonca yaprak uyuzu hastalığı: Bu hastalığa yakalanmış yonca 

yapraklarının üst yüzeylerinde, çok sayıda sarı renkte lekeler meydana 

gelir. Bu lekeler daha sonra kahverengine döner ve kurumalar görülür. 

Ayrıca hastalığın belirgin bir özelliği olarak lekelerin ortasında 

kahverengi-siyah kabarcıklar görülür. Bu hastalıkla mücadele hastalık 

görüldüğünde yonca biçilmelidir. 

 

Resim 1.19: Yonca yaprak uyuzu hastalığı 

 Yonca mozaik virüsü hastalığı: Yonca yetiştirilen alanlarda görülen 

virüs hastalığıdır. En etkin mücadele yöntemi temiz tohumluk kullanmak 

ve hastalığı taşıyan böceklerle mücadele etmektir. 

 

Resim 1.20: Yonca mozaik virüsü hastalığı 
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 Zararlılarla mücadele: Yoncanın en önemli zararlısı, yonca hortumlu böceği 

isimli bir böcektir. Zararlının baş kısmı siyahtır ve sırt kısmında beyaz bir çizgi 

bulunmaktadır. Yonca hortumlu böceği yılda bir döl vermektedir. Bu zararlı, 

ülkemizde yonca tarımının yapıldığı her yerde görülür. Yonca hortumlu böceğin 

asıl zararı ilkbaharda larva döneminde görülür. Larvalar bitkinin büyüme 

noktalarını, yaprak ve çiçeklerini yiyerek önemli derecede zarara neden 

olabilirler. 

 

Resim 1.21: Yonca hortumlu böceği ergini 

 

Resim 1.22: Yonca hortumlu böceği larvası 

Yonca hortumlu böceği ile mücadelede, sonbaharda yeterli miktarda fosforlu 

gübre uygulayarak yoncanın kıştan zarar görmesi engellenmeli, kışa girerken 

son biçim 10 cm yüksekten yapılmalı ve ilkbaharda larva zararında önce erken 

biçim yapılmalıdır. Bu zararlı ile mücadele ilaçlama, iklim şartlarına bağlı 

olarak ilk biçimden 10–20 gün önce m
2
’de 25 larva veya ergin görüldüğünde 

yapılmalıdır. İlaçlamalar bölgeden bölgeye değişmekle birlikte nisan başından 

mayıs ortalarına kadar olan dönemde yapılmalıdır. 
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Resim 1.23: Yonca hortumlu böceğine karşı ilaçlama 

Yonca hortumlu böceğinin yanında yaprak bitleri ve kör farede yoncada zararlı 

olan diğer canlılardır. 

 

Resim 1.24: Kör fare 

 Yabancı otlarla mücadele: Yonca alanlarında en fazla zarar meydana getiren 

yabancı ot küsküt bitkisidir. Küsküt haricinde ayrık, köpek dişi ayrığı, kamış ve 

kaynaş gibi dar yapraklı yabancı otlar ile tarla sarmaşığı, köygöçüren, domuz 

pıtrağı gibi geniş yapraklı bitkilerdir. 

 

Resim 1.25: Yonca tarlasında yabancı otlar 

Yonca gelişimini tamamladıktan sonra bu otların önemli bir zararı olmaz ama 

küsküt yonca alanlarına büyük zararlar vermektedir. Küsküt üzerindeki bir takım 

emici tüyler sayesinde üzerinde yaşadığı konukçu bitkinin oluşturduğu besin 



 

17 

 

maddelerinden faydalanan parazit bir bitkidir. Küsküt diğer parazit bitkilerden 

farklı olarak tohumdan meydan gelir. 

 

Resim 1.26: Yoncada küsküt zararı 

Küsküt tohumları tarlada 8-10 yıl yaşam süresine sahiptir. Bir bitki yılda 

3000’den fazla tohum verir. 

 

Resim 1.27: Küsküt tohumu 

Küsküt kışı torakta ve gübre içerisinde tohum veya oluşturdukları gövde halinde 

olarak geçirirler. Bu gövdeler veya tohumlar ilkbaharda uygun ortam bulunca 

tekrar gelişmeye başlar. Küsküt, küskütlü yonca tohumu, küskütle bulaşık kuru 

otlar, insan, hayvan ve cansız eşyalarla, küskütlü yonca ile beslenen hayvan 

gübresi ve küskütlü tarladan geçen sulama suyuyla taşınır. Küskütle mücadelede 

önleyici tedbirler, kültürel önlemler ve kimyasal mücadele yöntemleri olmak 

üzere üç mücadele yöntemi kullanılabilir. 
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Resim 1.28: Küsküt çiçeği ve emici tüyler 

Küsküt mücadelesinde önleyici tedbir olarak: 

 

 Sertifikalı tohumluk kullanılmalı, 

 Küskütle bulaşık yoncalar hayvanlara yedirilmemeli, 

 Küskütlü  yoncalarla  beslenmiş  hayvanlardan  elde  edilen  gübreler 

iyice yanmadan tarlaya atılmamalı, 

 Küskütlü tarladan geçen su ile sulama yapılmamalıdır. 

 
Küskütle mücadelede kültürel önlem olarak: 

 

 Yonca tarlasındaki küskütle bulaşık alan  küçük ve küsküt tohum 

bağlamamış ise bu kısımlardaki yoncaları sökülüp tarlanın dışında 

yakılmalı, 

 

Resim 1.29: Küsküt zararı  

 Yonca tarlasında bulaşık küçük alanlardaki küsküt tohum bağlamış ise 

birkaç yıl erken biçim yapılmalı, 

 Yonca tarlalarında geniş alanlara küsküt bulaşmış ise çiçek açmadan 

birkaç yıl, sık sık dipten biçim yapılmalıdır. Biçim sonrası yoncalar 

tarladan çıkarılmalı ve dökülen artıklar toplanmalı, 

 Geniş alanlardaki küskütle mücadelede ağır otlatma yapılmalı, 
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 Yonca tarlasının çevresindeki yabancı otlar üzerinde küsküt 

bulunmamasına dikkat edilmeli, 

 Yonca tarlası tamamen küsküt ile bulaşık ise, toprak sürülmeli, birkaç yıl 

küskütün diğer konukçuları olan fiğ gibi bitkiler ekilmemeli, 

 Sürülen tarlada küsküt tohum bağlamış ise, bu tarlayı sürdükten sonra 5–

6 yıl boyunca yonca ekimi yapılmamalıdır. 

 Küskütle kimyasal mücadelede selektif herbisitler (seçici yabancı ot 

ilaçları) kullanılabilir. Fakat küskütle kimyasal mücadele oldukça pahalı 

bir yöntemdir. 

 

1.4.3. Hasat ve Muhafaza 
 

Yoncadan uzun yıllar yüksek ve kaliteli ot verimi alabilmek için yoncanın uygun bir 

dönemde biçilmesi gerekir. Yonca bitkisinde hasat (biçim) genel olarak bitkilerde 1/10 

oranında çiçeklenme görüldüğünde yapılmalıdır. Biçim çiçeklenmenin 1/3 olduğu döneme 

kadar yapılabilir. Fakat biçimin geciktirilmesi kartlaşmaya ve ot kalitesinin düşmesine neden 

olur. Yoncada 1/10 çiçeklenme döneminde yapılacak biçim bitkide yaprak oranının en 

yüksek olduğu zamandır. 

 

Resim 1.30: Yonca hasadı 

Yonca biçimi genellikle çayır biçme makineleriyle yapılır. Biçimde tamburlu veya 

bıçaklı çayır biçme makineleri kullanılır. Makine ile biçimin mümkün olmadığı bazı 

bölgelerde tırpanla biçim yapılmaktadır. Ülkemizde son yıllarda ezici özellikte çayır biçme 

makineleri ile biçim yapılmaya başlanmıştır. Bu tip makineler yonca saplarını ezerek suyunu 

çıkarmakta ve kurumanın daha çabuk olmasını sağlamaktadır. Yoncada biçim yüksekliği 

yerden yaklaşık 5–10 cm arasında olmalıdır. Bu mesafeden daha aşağı veya daha yukarıdan 

biçim bitkiye zarar verir. Fakat kıştan önce yapılan son biçimde, bitkinin kışı daha güvenle 

geçirmesine ve ilkbaharda rahat bir gelişme göstermesine imkan sağlamak amacıyla, biçim 

yüksekliğinin 15 cm kadar olması gerekir. Yoncanın her biçiminden dekara ortalama olarak 

1000 kg yeşil ot alınabilir. Bu yeşil otun kuru ot olarak karşılığı ise 250–350 kg/da’dır. 
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Resim 1.31: Çayır biçme makinesi 

Hasat makineleri ile biçim, imkanı olmayan yerlerde hasat orak veya tırpan ile 

yapılabilir. 

 

Resim 1.32: Yoncada elle biçim  

Biçim sonrası yoncada kurutma işlemi yapılmalıdır. Kurutmanın amacı biçim sonrası 

yoncanın hayvanlarda şişkinlik yapmasını engellemektir. Kurutma, ot kalitesi açısından çok 

önemlidir. Kurutma dikkatli yapılmazsa ürün kaybına ve ot kalitesinin düşmesine neden olur. 

Kaliteli yonca otu, yoncanın bol yapraklı olmasına bağlıdır. Az yapraklı yoncanın ot değeri 

çok düşer. Kurutulmuş yonca otunda yaklaşık % 17–18 oranında protein bulunur. Bu değer 

hayvan beslemesinde çok önemlidir. Yonca, kurutma işlemi haricinde silajlık olarak da 

değerlendirilebilir. Ayrıca olumsuz iklim şartlarının olması durumunda hayvanlara yeşil yem 

olarak yedirilebilme imkanı vardır. Yoncada yerde kurutma, sehpada kurutma veya suni 

kurutma olmak üzere üç türlü kurutma işlemleri uygulanır. 

 

 Yerde kurutma yöntemi: Bu kurutma yönteminde biçilen yoncalar tarlada 

soldurulur ve kurutulur. Biçilen yoncalar güneş altında 1–2 gün soldurulmalıdır. 

Kurutma işlemi sırasında namlu haline getirilmiş yoncaların çevrilmesi gerekir. 

Çevirme işleminde akrobat tırmık adı verilen aletler kullanılır. Bu aletle otlar 

hem çevrilir, hem de daha büyük namlu yapılır. 
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Resim 1.33: Tarlada kurutma 

   

Resim 1.34: Akrobat tırmık resim  1.35: Akrobat tırmıkla çevirme ve namlu 

yapılması 

 Sehpalarda kurutma yöntemi: Bu yöntem çok yağış alan bölgelerde 

uygulanır. Biçilmiş yoncalar üç ayaklı sehpalar üzerine taşınarak serilir ve 

kurutulur. 

 

 Suni kurutma yöntemi: Bu yöntemde biçilen yoncalar kurutma tesislerinde 

kurutulur. En kaliteli kurutma yöntemidir. Fakat ilk tesis masrafları ve işletme 

giderleri yüksek bir yöntemdir. Bu nedenle suni kurutma genellikle yonca unu 

üretimi yapılan tesislerde kullanılmaktadır. Kurutma işleminden sonra yonca 

balyalama makineleri ile balya haline getirilmelidir. Balyalama ile yoncanın 

nakliyesi ve muhafazası daha kolay olmaktadır. Balya yapılmadan önce 

yoncanın uygun bir kuruma aşamasına gelmesi gerekir. Bu amaçla balya 

yapılmaya uygun kuruma seviyesine geldiğinde kontrol edilir. Uygun 

kuruluktaki biçilmiş yonca balyalanır. Balya makinesinin özelliğine göre 

dikdörtgen, prizma veya rulo şeklinde balyalar yapılmaktadır. 
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Resim 1.36: Balya makinesi ile balya yapımı 

Balyalanan yoncalar, traktörler veya diğer nakliye araçları ile depolanacakları 

yere taşınırlar. 

 

Resim 1.37: Balyaların römorka yüklenmesi 

 

Resim 1.38: Balyaların depoya alınması 

Depolama için en uygun alanlar kapalı depolardır. Bu depoların havalandırması uygun 

olmalı ve yağış almamalıdır. Ülkemizde genellikle üzeri kapalı, yan kısımları açık depolar 

kullanılmaktadır. 
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Resim 1.39: Kapalı depo 

Eğer böyle bir imkan yoksa yonca balyaları açık ortamlarda da depolanabilir. Açıkta 

depolanan yoncaların üzeri branda, naylon gibi bir örtüyle kapatılmalıdır. Yonca balyaları 

üst üste düzgün bir şeklide istiflenerek depolanmalıdır. Böylece depoya daha fazla yonca 

balyası konulur ve balyaların alımı sırasında ot zayiatı en seviyeye indirilir. 

 

Resim 1.40: Düzenli şekilde istifleme 

Depolanacak balyalar nemli olmamalıdır. Eğer ıslak ise kızışma ve çürümeler 

görülebilir. Islak olan ve kızışma tespit görülen balyalar kurutularak depolanmalıdır. 

Depolanmış ürünler ise depoda kontrol edilmelidir. Bu işlem için depodaki balyalara demir 

çubuklar sokulur ve 15 dakika beklenir. Buradan çıkarılan demirde ısınma var ise depodaki 

yonca balyaları dışarı çıkartılarak dağıtılır ve kuruması sağlanır. 

 

Resim 1.41: Balyalarda demir çubukla kızışma kontrolü 

Özellikle sıcak yaz günlerinde depolarda yangına karşı gerekli emniyet tedbirleri 

alınmalıdır. Depolanmış otların yağışlardan zarar görerek bozulmaması için üzeri mutlaka 

kapatılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Tekniğine uygun Yonca  yetiştirmek için aşağıdaki işlemleri uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yoncanın bitkisel özelliklerini 

belirleyiniz. 

 Yonca köklerini inceleyiniz. 

 Bitki sapını inceleyiniz. 

 Yonca yapraklarını inceleyiniz 

 Yonca çiçeklerini inceleyiniz. 

 Yetiştirme ortamlarının hazırlığını 

yapınız. 

 Derin sürüm yapınız. 

 Yüzeysel sürüm yapınız. 

 Tırmıkla toprak yüzeyini düzeltiniz. 

 Toprağa merdane çekiniz. 

 Tohumda bakteri aşılaması ve ilaçlama 

yapınız. 

 Uygulanacak bakteri kültürünü ve ilacı 

temin ediniz. 

 Aşılama ve ilaçlama yöntemini 

belirleyiniz. 

 Tekniğine uygun şekilde aşılama ve 

ilaçlama yapınız. 

 Ekim yapınız. 

 Ekim makinesini traktöre bağlayınız. 

 Ekim normu ayarını yapınız. 

 Sıra arası mesafesini ayarlayınız. 

 Ekim derinliğini ayarlayınız. 

 Tekniğine uygun olarak ekim yapınız. 

 Sulama yapınız. 

 Yoncanın su ihtiyacını tespit ediniz. 

 Sulama yöntemini belirleyiniz. 

 Yağmurlama, sulama yapılacaksa 

sulama ekipmanlarının kurulumunu 

yapınız. 

 Biçim öncesi sulamasını yapınız. 

 Biçim sonrası sulamasını yapınız. 

 Gübreleme yapınız. 

 Toprak tahlili yaptırınız. 

 Yoncanın gübre ihtiyacını tespit ediniz. 

 Kullanılacak gübreyi temin ediniz. 

 Gübreleme yöntemini belirleyiniz. 

 Gübreleme zamanını belirleyiniz. 

 Tekniğine uygun olarak gübreleme 

yapınız. 

 Yabancı ot mücadelesi yapınız. 

 Yoncada görülen yabancı otları tespit 

ediniz. 

 Kültürel mücadele yöntemlerini 

uygulayınız. 

 Mekanik mücadele yöntemlerini 

uygulayınız. 

 Kimyasal mücadele yöntemlerini 

uygulayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İlaçlama dönemlerini belirleyiniz. 

 Tekniğine uygun olarak ilaçlama 

yapınız. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele 
ediniz. 

 Yoncada görülen hastalık ve zararlıları 
tespit ediniz. 

 Kültürel mücadele yöntemlerini 
uygulayınız. 

 Kimyasal mücadele yöntemlerini 
uygulayınız. 

 İlaçlama dönemlerini belirleyiniz. 
 Tekniğine uygun olarak ilaçlama 

yapınız. 

 Biçim zamanını tespit ediniz. 

 Yoncada çiçeklenme durumunu 
kontrol ediniz. 

 Yoncada 1/10 çiçeklenme olduğunda 
biçim yapınız. 

 Biçim yapınız. 

 Biçim yapacağınız makineyi tespit 
ediniz. 

 Biçim makinesini hazırlayınız. 
 Gerekli güvenlik önlemlerini alınız. 
 Tekniğine uygun olarak biçim yapınız. 

 Biçilen otu güneş altında soldurunuz 
ve kurutunuz. 

 Biçilen otu 1–2 gün güneş altında 
soldurunuz. 

 Namlu yapınız. 
 Biçilmiş otu akrobat tırmıklar 

yardımıyla çevirerek namlu haline 
getiriniz. 

 Balya yapınız. 

 Balyalama makinesini ayarlayınız. 
 Balya yapmadan önce otun kuruluğunu 

kontrol ediniz. 
 Tekniğine uygun şekilde balya 

yapınız. 

 Tırmık çekiniz. 
 Tarlada kalan artıkları uygun tırmık 

kullanarak toplayınız. 

  Balyaları muhafaza ediniz. 

 Balyaları depolama alanına taşıyınız. 

 Depolama alanını hazırlayınız. 

 Balyaları düzgün bir şekilde 

istifleyiniz. 

 Balyalarda kızışma olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yoncanın önemini öğrendiniz mi?   

2. Yoncanın bitkisel özelliklerini öğrendiniz mi?   

3. Yoncanın iklim ve toprak isteklerini öğrendiniz mi?   

4. Yoncada ekim öncesi toprak hazırlığı yaptınız mı?   

5. Yoncada aşılama ve ekim yaptınız mı?   

6. Yoncada bakım işlemlerini yaptınız mı?   

7. Yoncanın hastalık ve zararlılarını tespit ettiniz mi?   

8. Yoncada biçim yaptınız mı?   

9. Yoncada kurutma ve balyalama yaptınız mı?   

10. Yonca balyalarını depoya taşıyıp istiflediniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye” geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
1. Kuru yonca otunda yaklaşık ……. oranında protein bulunmaktadır. 
 
2. Yonca toprakta oldukça derine inebilen ….. … sistemine sahip bir bitkidir. 
 
3. Yonca yaprakları ……. …. yaprak tipindedir. 
 
4. Mibzerle yonca ekiminde ……… tohum kullanılmalıdır. 
 
5. Aşılama işlemi tohuma uygulanacaksa 100 kg yonca tohumu için …. bakteri kültürü 

kullanılmalıdır. 
 
6. Yonca 1 kg kuru madde üretebilmek için yaklaşık …… su tüketir. 
 
7. Yonca alanlarında en fazla zarar meydana getiren yabancı ot …… bitkisidir. 
 
8. Yonca bitkisinde hasat (biçim) genel olarak bitkilerde 1/10 oranında ………. 

görüldüğünde yapılmalıdır. 
 
9. Yoncada biçim yüksekliği yerden yaklaşık …. cm arasında olmalıdır. 
 
10. Yoncada kurutmanın amacı biçim sonrası yoncanın hayvanlarda ……… yapmasını 

engellemektir. 
 

 

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 
 

 

 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak üçgül 

yetiştiriciliği yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Üçgül türlerinin genel özelliklerini araştırınız. 

 Üçgül tarımı ile uğraşan çiftçileri ziyaret ederek yetiştiricilik hakkında bilgi 

alınız. 

 Üçgül bitkisinin hayvan beslemesindeki önemini araştırarak sonuçları sınıfta 

tartışınız. 

 

2. ÜÇGÜL YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 

2.1. Önemi 
 

Üçgül bitkisi dünyada ılık ve nemli ikim şartlarına uyum sağlamıştır. Üçgül türlerinin 

bazıları tek yıllık, bazıları ise çok yıllıktır ve yaklaşık 300 kadar türü bulunmaktadır. 

Üçgüllerin gen merkezinin Anadolu ve Güney-Doğu Avrupa olduğu tahmin edilmektedir. 

 

Resim 2.1: Üçgül tarlası 

Üçgüller hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılanmasında, çayır mera bitkisi olarak, 

çevre ve peyzaj düzenlemelerinde ve yeşil sahaların yapımında çim türleri ile karışımlar 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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halinde kullanılmaktadır. Üçgüller mera tesislerinde yeşil ot kompozisyonunu ve besin 

değerini artırmakta ve meraların otlatma kalitesini yükseltmektedir. Üçgüller, yem bitkileri 

tarımı içersinde önemli bir yere sahip olup özellikle ülkemizde yeterli yağış alan bölgelerde 

sorunsuz bir şekilde yetiştirilebilmektedir. Başlıca üçgül türleri şunlardır: 

 

 Çayır üçgülü 

 

Resim 2.2: Çayır üçgülü 

 Ak üçgül 

 

Resim 2.3: Ak üçgül 

 Anadolu üçgülü 

 

Resim 2.4: Anadolu üçgülü 
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 Melez üçgül 

 

Resim 2.5: Melez üçgül 

 Çilek üçgülü 

 

Resim 2.6: Çilek üçgülü 

 Kafkas üçgülü 

 

Resim 2.7: Kafkas üçgülü 

 Kırmızı üçgül 

 

Resim 2.8: Kırmızı üçgül 
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 İskenderiye üçgülü 

 

Resim 2.9: İskenderiye üçgülü 

 Yeraltı üçgülü 

 

Resim 2.10: Yeraltı üçgülü  

Bu üçgül türlerinden çayır üçgülü, ak üçgül, melez üçgül, çilek üçgülü ve Kafkas 

üçgülü çok yıllık, Anadolu üçgülü, kırmızı üçgül, İskenderiye üçgülü ve yeraltı üçgülü tek 

yıllık üçgül türleridir. Üçgül türleri içerisinde ülkemizde yaygın olarak çayır üçgülü ve ak 

üçgül yetiştirilmektedir. 

 

2.2. Bitkisel Özellikleri 
 

Üçgül türleri genellikle çok yıllık bitkilerdir. Ülkemizde en çok yetiştirilen üçgül 

türlerinin başlıca bitkisel özellikleri şunlardır: 

 

Resim 2.11: Üçgül bitkisinin genel yapısı 
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 Kök: Çayır üçgülü, kazık kök sistemine sahip bir türdür. Çayır üçgülünün kökü 

ilk yılında toprağın derin tabakalarına inme özelliğine sahiptir. İkinci gelişme 

yılında iki metre veya daha derinlere inebilmektedir. Çayır üçgülü çok sayıda ve 

dallanmış yan köklerle desteklenmektedir. Ak üçgül, kazık kök sistemine 

sahiptir. Kazık kök, yan kökler bakımından zengindir ve toprağın derin 

tabakalarına inmemekte, üst katlarında kalmaktadır. 

  

Resim 2.12: Üçgül kök yapısı             Resim 2.13: Köklerde bulunan nodoziteler 

 

 Sap: Çayır üçgülünde sap uzunluğu 20–120 cm arasında değişmektedir. Bu 

türede saplar, yan dalsız ve küçük yan sürgünlere sahiptir. Ak üçgül türünde sap 

sürünücü tiptedir. Sap uzunluğu 5–30 cm arasında değişmektedir. Ak üçgülde 

sap, boğumlardan köklenen ve sürgünler oluşturan stolonlar meydana 

getirebilmektedir. Sapın sadece uç kısmı dik gelişme göstermektedir. 

 

Resim 2.14: Ak üçgülün sap yapısı 

 Yaprak: Çayır üçgülü türünde yaprak, aynı noktadan çıkmış üç adet 

yaprakçıktan meydana gelir. Üst kısımda bulunan yapraklar çok kısa, dip 

kısımda bulunan yaprakla ise 15- 20 cm uzunluğunda saplara sahiptir. Ak 

üçgülde yapraklar toprak üzerinde yatan stolonlardan dik olarak 

yükselmektedir. Yaprak sapları genellikle sapları 30 cm uzunluğundadır. 

Yaprakçıklar bir bütün halinde olup yaprak sapına aynı noktadan birleşirler. 

Yaprak uzunluğu 2–3 cm’dir. Yaprakçıklar aynı noktadan çıkmış olup ters 

yumurta şeklindedir. 
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Resim 2.15: Çayır üçgülü yaprağı Resim 2.16: Ak üçgül yaprağı 

 Çiçek: Çayır üçgülünün çiçekleri kömeç halindedir (çiçeğin bir sapın tepesinde, 

yan yana sıkışık ve çok sayıda sapsız çiçekten olma durumu) ve dalların uç 

kısımlarında yer alır. Çiçekler sapsız ve braktesizdir (çiçek sapı veya çiçek 

durumu sapı tabanında bulunan yaprakçık). Çayır üçgülünde çiçekler mor-

kırmızı renklerdedir. Ak üçgülün çiçekleri de kömeç halindedir. Kömeçlerde 

genelde 40–100 adet arasında çiçek bulunur. Çiçek sapları brakteler kadar 

uzundur. Çayır üçgülünde çiçekler beyaz-sarı renklerdedir. 

  

Resim 2.17: Çayır üçgülü çiçeği   Resim 2.18: Ak üçgül çiçeği 

 Meyve: Çayır üçgülünün meyveleri bakla şeklindedir. Ak üçgülün meyveleri 

bakla şeklindedir. Baklalar 3,5–5 mm uzunluğundadır. 

   

Resim 2.19: Çayır üçgülü meyvesi Resim 2.20: Ak üçgül meyvesi 

 Tohum: Çayır üçgülünde meyve içerisinde tek tohum bulunmaktadır ve 

yumurta şeklindedir. Çayır üçgülü tohumlarının bin dane ağırlığı 1,5–2 gram 

gelmektedir. Ak üçgülde ise her bakla içerisinde 2–4 adet tohum bulunur. 
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Resim 2.21: Çayır üçgülü tohumu Resim 2.22: Ak üçgül tohumu 

2.3. Adaptasyonu 
 

Üçgül türlerinin başlıca iklim ve toprak istekleri aşağıda açıklanmıştır. 

 

2.3.1. İklim İstekleri 
 

Çayır üçgül bitkisi iklim istekleri bakımından hassastır. Genellikle nemli ve serin 

iklime sahip bölgelerde daha iyi gelişmektedir. Gelişme dönemindeki yüksek sıcaklıklar 

çayır üçgülünde verim düşüklüğüne neden olur.  Su isteği fazla olduğundan kurak ve sıcak 

geçen yaz dönemlerinde su verilmezse iyi verim alınmaz. İlkbahar donları çayır üçgülü için 

tehlikelidir. Çayır üçgülü deniz seviyesinden 3000 metreye kadar olan alanlarda 

yetiştirilebilir. Gölgeye toleransı yüksektir. 

 

Ak üçgül serin ve nemli iklime sahip bölgelerde daha iyi gelişmektedir. Ak üçgülün 

kökleri derine inmediği için kuraklığa fazla dayanıklı değildir. Bu nedenle sıcak ve kurak 

bölgeler ile bitki rekabetinin fazla olduğu taban arazilerde yetişememektedir. Soğuklara 

dayanıklı bir üçgül türüdür. Ak üçgül yeterli sulama imkanına sahip ve düzenli yağış alan 

bölgelerde rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Gölgeye fazla dayanıklı bir tür değildir. 

 

2.3.2. Toprak İstekleri 
 

Çayır üçgülü su tutma kapasitesi yüksek, drenajı iyi ve verimli topraklarda daha iyi 

gelişmektedir. Kumlu ve hafif yapılı topraklardan pek hoşlanmaz. Tınlı, siltli-tınlı ve orta 

derecede ağır yapılı topraklarda daha iyi gelişmektedir. Çayır üçgülü 6–6,5 pH değerleri 

arasındaki toprakları tercih eder. 

 

Ak üçgül türü killi ve siltli-tınlı yapıdaki topraklarda iyi gelişmektedir. Fakat organik 

maddece zengin kumlu topraklarda da yetiştirilebilir. Ak üçgül 6–7 pH değerleri arasındaki 

toprakları tercih etmektedir. Ak üçgül tuzluluğa ve yüksek alkaliliğe toleranslı değildir. 

 

2.4. Yetiştirilmesi 
 

Üçgül türlerinin yetiştiriciliğinde yapılacak başlıca toprak hazırlığı ve ekim yöntemleri 

aşağıda anlatılmıştır. 
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2.4.1. Toprak Hazırlığı ve Ekim 
 

Tarla sonbaharda üçgüllerin ekimi sırasında derin sürülmeli, tarladaki yabancı otlar ve 

anız artıkları toprağa gömülmelidir. Bu işlemin ardından ikileme yapılarak tırmık ve tapan 

çekilerek iyi bir tohum yatağı hazırlanmalıdır. 

 

Resim 2.23: Pullukla toprak işleme 

Ekime hazır hale getirilmiş tarla toprağı iyice ufalanmış, düzeltilmiş ve bastırılmış 

olmalıdır. Bu işlemler sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta toprak nemini 

muhafaza edecek şekilde işleme yapılmasıdır. 

 

Resim 2.24: İyi hazırlanmış tohum yatağı 

Çayır üçgülü ekimi kışı sert geçen bölgelerde ilkbaharda, ılıman iklime sahip 

bölgelerde ise sonbahardaki yağışlardan hemen sonra yapılmalıdır. Fakat olumsuz iklim 

şartlarına karşı ilkbahar ekimi tercih edilmedir. Kullanılacak tohum miktarı, ekim yöntemine 

göre değişmektedir. Ekim makineleri ile sıraya ekim yapılacaksa dekara 1,5–2 kg tohum, 

serpme ekim yapılacak ise dekara 2,5 kg tohum kullanılmalıdır. Çayır üçgülünde ekim 

derinliği 1–2 cm olmalıdır. Mibzerle ekimde sıra araları 20–30 cm olarak ayarlanmalıdır. 

 

Resim 2.25: Mibzerle ekim hazırlığı 
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Kullanılacak tohum sertifikalı olmalı, küsküt içermemeli safiyeti % 95’in, çimlenme 

gücü ise % 85’in üzerinde olmalıdır. Çayır üçgülü diğer yem bitkileri ile birlikte karışık 

ekilecekse dekara 1 kg tohum atılmalıdır. 

 

Resim 2.26: Ekim sonrası çimlenme 

Ak üçgül genellikle buğdaygillerle birlikte karışık olarak ekilir. Yalnız ekilecekse 

dekara 0,4–0,6 kg tohum kullanılmalıdır. Serpme ekim yöntemi uygulanacaksa kullanılacak 

tohum miktarı artırılmalıdır. Karışık ekimde dekara 0,2–0,4 ak üçgül tohumu ve 8–10 kg 

buğday veya arpa tohumu kullanılmalıdır. Mibzerle ekimlerde sıra aralığı 20–30 cm 

olmalıdır. Ak üçgül ekiminde ekim derinliği 1,3 cm olmalıdır. Ekim öncesi ve ekim sonrası 

toprak uygun bir merdane ile bastırılmalıdır. Ak üçgülde ekim öncesi aşılama yapılmalıdır. 

Aşılama için bir dekarlık alana 25 gram pit kültürü ( bir çeşit topraklı bakteri karışımı) 

yeterli olmaktadır. 

 

2.4.2. Bakım  
 

Üçgüllere uygulanacak başlıca bakım işleri sulama, gübreleme, hastalık, zararlı ve 

yabancı otlarla mücadeledir. 

 

 Sulama: Üçgüller yağışı yetersiz olan bölgelerde sulama imkanı olan arazilere 

ekilmelidir. Sulama yöntemi imkanlara göre değişmektedir. Yağmurlama 

sulama veya salma sulama yöntemleri uygulanabilir. Çayır üçgülünde çıkış 

sonrası yeterli miktarda yağış olmaması durumunda imkan varsa yağmurlama 

sulama, imkan yoksa salma sulama yapılmalıdır. Salma sulamada bitkilerin 

yatmamasına dikkat edilmelidir. Çayır üçgülü biçimden 4–5 gün önce bir defa 

sulanmalı, biçimden iki hafta sonra başlamak suretiyle onar gün arayla her 

biçimde en az 2 sulama yapılmalıdır. Ak üçgülün sulaması da çayır üçgülünde 

de olduğu gibidir. Ak üçgülde biçimden 4–5 gün önce bir defa sulanmalı, 

biçimden iki hafta sonra başlamak suretiyle onar gün arayla her biçimde en az 2 

sulama yapılmalıdır. 
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Resim 2.27: İyi sulanmış üçgül tarlası 

 Gübreleme: Üçgül gübrelemesinde toprak analizi yapılarak gübreleme 

yapılmalıdır. Çayır üçgülü gübrelemesinde, ilk tesis gübresi dekara 3–4 kg saf 

azot verilmelidir. Bu miktar 15–20 kg/da amonyum sülfat gübresi ile 

karşılanabilir. İlk tesis gübrelemesinde toprağa çiftlik gübresi verilmişse azotlu 

gübrelemeye gerek yoktur. Tesis gübresi olarak dekara 8–10 kg fosforlu gübre 

(20–25 kg/da triple süper fosfat) verilmelidir. Daha sonraki yıllarda azotlu 

gübre uygulamasına gerek yoktur. Fosforlu gübre olarak dekara 12–15 kg saf 

fosfor (30–40 kg/da triple süper fosfat) verilmelidir. Ak üçgül gübrelemesinde, 

ilk tesis gübresi dekara 3–4 kg saf azot (15–20 kg/da amonyum sülfat) 

verilmelidir. Tesis gübresi olarak dekara 6–8 kg fosforlu gübre (15–20 kg/da 

triple süper fosfat) verilmelidir. Daha sonraki yıllarda fosforlu gübre olarak 

dekara 12 kg saf fosfor (30 kg/da triple süper fosfat) verilmelidir. 

 

 Hastalıklarla mücadele: Üçgül bitkileri nemli bölgelerde ve sulu şartlarda 

yetiştirildiği için çok sayıda hastalık görülmektedir. En önemli üçgül 

hastalıkları üçgül pası, yanma, mildiyö, damar mozaik hastalığı, damar nekrozu 

ve yaprak kıvrılmasıdır. Bu hastalıklara karşı kültürel mücadele ve kimyasal 

mücadele yöntemlerinin uygulanması gereklidir. 

 

 Zararlılarla mücadele: Ülkemizde yetiştirilen üçgül türlerinde görülen en 

önemli zararlılar tohum böcekleri ve sak soğan nematodu adı verilen bir 

zararlıdır. Bu zararlılara karşı zamanında ve en uygun ilaçlar kullanılarak 

kimyasal mücadele yapılması gereklidir. 

 

Resim 2.28: Tohum böceği 
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 Yabancı otlarla mücadele: Üçgül türlerinde zarar yapan başlıca yabacı otlar 

kuzu kulağı, sinir otu, sığır dili ve canavar otudur. Bu yabancı otlardan canavar 

otu parazit bir bitkidir ve önemli derecede zarar meydana getirir. Canavar otuna 

karşı kültürel ve kimyasal mücadele yöntemleri uygulanmalıdır. Kültürel 

mücadele yöntemi olarak yabancı ot oranı fazla ise tarlaya bir yıl önce sık 

hububat ekimi yapılmalı ve ekim öncesi tarlaya kazayağı veya diskaro 

çekilmelidir. Kimyasal mücadele ise yabancı otun cinsine göre ekim önce 

selektif veya total ekili yabancı ot ilaçları ile ilaçlama yapılmalıdır. 

 

Resim 2.29: Canavar otu 

2.4.3. Hasat ve muhafaza 
 

Üçgül hasadı hem tohum amaçlı hem de ot amaçlı yapılmaktadır. 

 

Üçgül hasadı tohum için yapılıyorsa, kömeçteki çiçeklerin çoğunluğunun 

kahverengiye dönmesi beklenir. Bu dönemde çiçekler elle ovulmak suretiyle tohumlar açığa 

çıkar. Elde edilen tohumlar sert yapıda ve mor renktedir. Üçgüllerde tohum verimi üçgülün 

türü ve üretimde tozlanma amacıyla arı kullanılmasına bağlı olarak sulu ve susuz şartlar göz 

önünde tutulduğunda 10–100 kg/ da arasında değişmektedir. 

 

Üçgülde yeşil ot amacıyla yapılacak hasatta türlere göre değişmekle beraber % 30–65 

arasında çiçeklenme olduğunda yapılmalıdır. Bu dönemde yapılacak biçimde elde edilecek 

otta yüksek oranda protein bulunmaktadır. Bu dönemde yapılan biçim, hem daha sonraki 

gelişmeye zarar vermemekte hem de en fazla ürün alınmasını sağlamaktadır. Ancak gelişme 

ilerledikçe bir taraftan protein oranı düşmekte, bir taraftan da yaprak dökülmesi ve 

olgunlaşma artmaktadır. Üçgüllerin biçilen kısımlarının büyük bir kısmını yapraklar ve çiçek 

oluşturur. Odunlaşmış kaba gövde yapısı olmadığı için otunun besleme değeri çok yüksektir. 

Bu nedenlerden dolayı yeşil ot olarak biçilmesi tercih edilmektedir. 

 

Üçgül biçimi çayır biçme makineleri ile yapılmaktadır. Çayır üçgülünde biçim 

yüksekliği ilk iki biçim için 7,5–10 cm, son biçimde ise 15 cm olmalıdır. Ak üçgülde ise ilk 

iki biçimde 3–5 cm, son biçimde ise 10 cm olmalıdır. Biçim sonrası elde edilen otun bir 

kısmı yeşil yem olarak değerlendirilirken bir kısmı da kurutularak hayvanlara verilmektedir. 
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Resim 2.30: Üçgül hasadı 

Hasat edilen üçgüller 1–2 gün tarlada kurumaya bırakılır. Kurutma iyi yapılmazsa 

çürümeler meydana gelir. Bu amaçla kurutma esnasında akrobat tırmıklarla ot birkaç defa 

çevrilmelidir. Bu çevirme işlemi üçgül yaprakların kırılıp dökülmesini önlemek amacıyla 

sabah erken saatlerde yapılmalıdır. Biçilen üçgüller % 20–25 oranında soldurulmalıdır. 

Soldurulan üçgül otu balya haline getirilir. Sulu şartlarda yetiştirilen çayır üçgülünden yılda 

1200–1600 kg/da, ak üçgülden 500–600 kg/da kuru ot elde edilir. 

 

Balya haline getirilen otlar depolarda muhafaza edilmelidir. Depolama şartları yonca 

ile aynıdır. Balyalar depolanırken dış faktörlerden mümkün olduğunca korunmalıdır. Açıkta 

depolanan otların güneş, yağmur ve rüzgardan zarar görmesini önlemek amacıyla üzeri 

kapatılmalıdır. Aksi takdirde çürüme ve besin kaybı meydana gelir. 

 

Resim 2.31: Balyaların açıkta istiflenmesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Tekniğine uygun Üçgül yetiştirmek için aşağıdaki işlemleri uygulayınız 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Üçgülün bitkisel özelliklerini belirleyiniz. 

 Üçgül köklerini inceleyiniz. 

 Bitki sapını inceleyiniz. 

 Üçgül yapraklarını inceleyiniz 

 Üçgül çiçeklerini inceleyiniz. 

 Katalog ve internetten üçgül türlerini 

inceleyiniz. 

 Yetiştirme ortamlarının hazırlığını 

yapınız. 

 Derin sürüm yapınız. 

 Yüzeysel sürüm yapınız. 

 Tırmıkla toprak yüzeyini düzeltiniz. 

 Toprağa merdane çekiniz. 

 Tohumda bakteri aşılaması ve ilaçlama 

yapınız. 

 Uygulanacak bakteri kültürünü ve ilacı 

temin ediniz. 

 Aşılama ve ilaçlama yöntemini 

belirleyiniz. 

 Tekniğine uygun şekilde aşılama ve 

ilaçlama yapınız. 

 Ekim yapınız. 

 Ekim makinesini traktöre bağlayınız. 

 Ekim normu ayarını yapınız. 

 Sıra arası mesafesini ayarlayınız. 

 Ekim derinliğini ayarlayınız. 

 Tekniğine uygun olarak ekim yapınız. 

 Sulama yapınız. 

 Üçgüllerin su ihtiyacını tespit ediniz. 

 Sulama yöntemini belirleyiniz. 

 Yağmurlama sulama yapılacaksa sulama 

ekipmanlarının kurulumunu yapınız. 

 Biçim öncesi sulamasını yapınız. 

 Biçim sonrası sulamasını yapınız. 

 Gübreleme yapınız. 

 Toprak tahlili yaptırınız. 

 Üçgül türlerinin gübre ihtiyacını tespit 

ediniz. 

 Kullanılacak gübreyi temin ediniz. 

 Gübreleme yöntemini belirleyiniz. 

 Gübreleme zamanını belirleyiniz. 

 Tekniğine uygun olarak gübreleme 

yapınız. 

 Yabancı ot mücadelesi yapınız. 

 Üçgüllerde görülen yabancı otları tespit 

ediniz. 

 Kültürel mücadele yöntemlerini 

uygulayınız. 

 Mekanik mücadele yöntemlerini 

uygulayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kimyasal mücadele yöntemlerini 

uygulayınız. 

 İlaçlama dönemlerini belirleyiniz. 

 Tekniğine uygun olarak ilaçlama 

yapınız. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz. 

 Üçgül türlerinde görülen hastalık ve 

zararlıları tespit ediniz. 

 Kültürel mücadele yöntemlerini 

uygulayınız. 

 Kimyasal mücadele yöntemlerini 

uygulayınız. 

 İlaçlama dönemlerini belirleyiniz. 

 Tekniğine uygun olarak ilaçlama 

yapınız. 

 Biçim zamanını tespit ediniz. 

 Üçgül yetiştiricilik amacını (tohum veya 

ot) belirleyiniz. 

 Üçgüllerde çiçeklenme durumunu 

kontrol ediniz. 

 Üçgüllerde % 30–65 oranında 

çiçeklenme olduğunda biçim yapınız. 

 Biçim yapınız. 

 Biçim yapacağınız makineyi tespit 

ediniz. 

 Biçim makinesini hazırlayınız. 

 Gerekli güvenlik önlemlerini alınız. 

 Tekniğine uygun olarak biçim yapınız. 

 Biçilen otu güneş altında soldurunuz ve 

kurutunuz. 

 Biçilen otu 1–2 gün güneş altında 

soldurunuz. 

 Namlu yapınız. 

 Biçilmiş otu akrobat tırmıklar 

yardımıyla çevirerek namlu haline 

getiriniz. 

 Balya yapınız. 

 Balyalama makinesini ayarlayınız. 

 Balya yapmadan önce otun kuruluğunu 

kontrol ediniz. 

 Tekniğine uygun şekilde balya yapınız. 

 Tırmık çekiniz. 
 Tarlada kalan artıkları uygun tırmık 

kullanarak toplayınız. 

 Balyaları muhafaza ediniz.  

 Balyaları depolama alanına taşıyınız. 

 Depolama alanını hazırlayınız. 

 Balyaları düzgün bir şekilde istifleyiniz. 

 Balyalarda kızışma olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Üçgüllerin önemini öğrendiniz mi?   

2. Üçgüllerin bitkisel özelliklerini öğrendiniz mi?   

3. Üçgüllerin iklim ve toprak isteklerini öğrendiniz mi?   

4. Üçgüllerde ekim öncesi toprak hazırlığı yaptınız mı?   

5. Üçgüllerde aşılama ve ekim yaptınız mı?   

6. Üçgül yetiştiriciliğinde bakım işlemlerini yaptınız mı?   

7. Üçgül hastalık ve zararlılarını tespit ettiniz mi?    

8. Üçgüllerde biçim yaptınız mı?   

9. Üçgüllerde kurutma ve balyalama yaptınız mı?   

10. Üçgül balyalarını depoladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye” geçiniz. 



 

43 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
1. Üçgül türleri içerisinde ülkemizde yaygın olarak ….. …… ve  ak üçgül 

yetiştirilmektedir. 

2. Çayır üçgülü ….. kök sistemine sahip bir türdür. 

3. Ak üçgülde sap uzunluğu …. cm arasında değişmektedir. 

4. Çayır üçgülünün çiçekleri ….. halindedir. 

5. Ak üçgül … pH değerleri arasındaki toprakları tercih etmektedir. 

6. Üçgüllerin ekiminde tarla sonbaharda ….. sürülmelidir. 

7. Çayır üçgülü ekim makineleri ile sıraya ekilecekse dekara ….. kg tohum 
kullanılmalıdır. 

8. Ak üçgül ekiminde ekim derinliği … cm olmalıdır. 

9. Üçgül hasadı tohum için yapılıyorsa, kömeçteki çiçeklerin çoğunluğunun ………… 
dönmesi beklenir. 

10. Üçgülde yeşil ot amacıyla yapılacak hasatta türlere göre değişmekle beraber ……. 
arasında çiçeklenme olduğunda yapılmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirmeye” geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak burçak 

yetiştiriciliği yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Burçak bitkisinin genel özelliklerini araştırınız. 

 Burçak tarımı ile uğraşan çiftçileri ziyaret ederek yetiştiricilik hakkında bilgi 

alınız. 

 Burçak bitkisinin hayvan beslemesindeki önemini sonuçları sınıfta tartışınız. 

 

3. BURÇAK YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 

3.1. Önemi 
 

Burçak botanik yönden fiğ cinsine bağlı, genellikle tanesi için yetiştirilen ve tek yıllık 

bir yem bitkisidir. Ülkemizde çok eski zamanlardan beri yetiştirilen bitkidir. Ülkemizin her 

bölgesinde rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Fakat yetiştiriciliği ve hasadı zor, verimi düşük 

olduğundan geniş alanlarda üretimi yapılmamaktadır. Burçak bitkisi daha çok Ege, İç 

Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde yetiştirilmektedir. 

 

Resim 3.1: Burçak tarlası 

Burçak çoğunlukla tohumu için yetiştirilmektedir. Kaba yem olarak kullanım alanı 

daha azdır. Tohumlarında yaklaşık % 22, kuru otunda % 15 oranında ham protein 

içermektedir. Bu nedenle hayvanlar için besleyici bir yem bitkisidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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3.2. Bitkisel Özellikleri 
 

Burçak bitkisi tek yıllık bir bitki olup başıca bitkisel özellikleri şunlardır: 

 

Resim 3.2: Burçakta bitki yapısı 

 Kök: Burçak bitkisinin kökleri ince yapılı olup fazla dallanma görülmektedir. 

Kökler toprağın fazla derinlerine inmez. 

  

Resim 3.3: Burçak kök yapısı 

 Sap: Burçak bitkisi genellikle kısa boyludur. Gelişimi dik veya yarı diktir. 

Yetiştiriciliği kıraç şartlarda yapılıyorsa 50–60 cm boylanabilmektedir. Bitki 

genellikle tamamen tüysüzdür. Fakat bazı türleri seyrek tüylüdür. 
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Resim 3.4: Burçakta bitki boyu 

 Yaprak: Burçak yaprakları karşılıklı bileşik yapıdadır ve sayıları 8–15 çift 

arasında değişmektedir. Yaprakları 5–15 cm uzunluğundadır. Burçaktaki 

kulakçıklar yarım ay şeklinde, kenarları dişli ve sayıları fiğ türlerinden daha 

fazladır. Yaprakçıklar 10–20 mm uzunluğunda ve 1,5 mm genişliğindedir. 

 

Resim 3.5: Burçak yaprağı 

 Çiçek: Burçak çiçekleri seyrek salkım yapısındadır. Bitkide her yaprağın 

koltuğunda 1–4 çiçek bulunmaktadır. Burçak oldukça küçük çiçeklere sahiptir. 

Çiçek taç yaprakları krem rengindedir. 
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Resim 3.6: Burçak çiçeği 

 Meyve: Burçak meyvesi belirgin şekilde boğumlu bir fasulyeye benzemektedir. 

Meyve içerisinde 2–4 adet tohum bulunur. Tohumların bulunduğu yerler şişkin 

görünümde ve inci dizisini andırmaktadır. 

 

Resim 3.7: Burçak meyvesi 

 Tohum: Burçak tohumları yuvarlak veya köşeli olup 3,5–5,5 mm çapındadır. 

Burçak tohumları kahverengi-kırmızı renklidir. 

 

Resim 3.8: Burçak tohumu 
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3.3. Adaptasyon 
 

Burçak bitkisinin başlıca iklim ve toprak istekleri aşağıda açıklanmıştır. 

 

3.3.1. İklim İstekleri 
 

Burçak iklim isteği bakımından fazla seçici değildir. Ülkemizde yüksek rakımlı 

bölgeler hariç hemen her bölgede yetiştirilebilmektedir. Burçak Akdeniz ikliminin tipik bir 

bitkisidir. Kurak iklim şartlarına çok dayanıklıdır. Soğuk havalara karşı dayanıklıdır. Kış 

döneminde -6 °C’ye kadar olan donlara dayanabilmektedir. Fakat -8 °C’de donmaktadır. 

 

3.3.2. Toprak İstekleri 
 

Burçak bitkisi toprak istekleri bakımından çok seçici değildir. Hafif topraklardan ağır 

topraklara kadar hemen her toprakta yetişebilmektedir. Burçak yetiştiriciliğinde toprağının 

kireçli olmasına dikkat edilmelidir. 

 

3.4. Yetiştirilmesi 
 

Burçak yetiştiriciliğinde toprak hazırlığı ve ekim işlemleri aşağıda anlatılmıştır. 

 

3.4.1. Toprak Hazırlığı ve Ekim 
 

Burçak yetiştiriciliğinde bir defa toprak işlemesi yapmak yeterli gelmektedir. Toprak 

sonbaharda derin olarak işlenmeli ve ilkbaharda hafif bir şekilde kabartılmalıdır. 

 

Resim 3.9: Pullukla toprak işleme 

Toprak işlemesi sonrasında burçak ekimi yapılmalıdır. Ekim öncesi bakteri aşılaması 

yapılmalıdır. Burçak köklerinde rhizobium bakterileri yeterli miktarda varsa aşılamaya gerek 

yoktur. Burçakta yapılacak bakteri aşılamasında her 100 kg tohum için 1 kg bakteri kültürü 

kullanılmalıdır. Aşılanacak tohumlar gölge bir yerde şekerli suyla ıslatılır ve bakteri kültürü 

ile karıştırılır. Aşılanmış ıslak tohumlar kurumadan tarlaya ekilir. 
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Resim 3.10: Ekim sonrası çimlenme 

Ekim öncesi hastalıklara karşı tohum ilaçlaması yapılmalıdır. Ekilecek burçak tohumu 

az ise ilaçlamada bidonlar kullanılmalıdır. İlaçlamada her 10 kg ürün için 5 gram ilaç 

kullanılmalıdır. Tohum ve ilaç birlikte bidonlara doldurulur ve bidon 4–5 dakika çevrilerek 

ilacın tohuma iyice karışması sağlanır. Daha fazla miktarda tohum kullanılacak ise, 

ilaçlanacak tohum 1 ton civarında düz bir yere ince bir tabaka halinde serilir. Kullanılacak 

ilaç tohum üzerine eşit bir şekilde serpilir. Daha sonra iki kişi kürekle karşılıklı olarak yerde 

serili ürünün tohumunu aktararak ilacın tohumla iyice karışmasını sağlamalıdır. Yapılacak 

bu ilaçlama rüzgarsız bir havada ve açık bir yerde yapılmalıdır. 

 

Burçak ekimi serpme ekim veya mibzerle yapılmalıdır.  

 

Serpme ekimde burçak tohumları elle veya gübre dağıtma makineleri ile yapılır. Bu 

yöntem sık ekim isteniyorsa veya makinelerin çalışmadığı dik yamaçlarda uygulanır. 

Ülkemizde burçak bitkisi genellikle yamaç arazilerde yetiştirildiği için bu yöntem yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Serpme ekim kuru ot için yapılıyorsa dekara 12–15 kg tohum, tane 

için ise 10–12 kg tohum kullanılmalıdır. Serpme ekimin dekara atılacak tohum miktarının 

fazla olması, tohumun yaşama alanı büyüklüğünün farklı olması, tohum derinliğinin farklı 

olması, tohum çıkış tarihlerinin farklı olması, bitki olgunlaşma zamanlarının farklı olması ve 

verimin düşük olması gibi dezavantajları bulunmaktadır. 

 

Resim 3.11: Elle serpme ekim 

Mibzerle burçak ekiminde sıra aralığı 20 cm olacak şekilde makine ayarlanmalıdır. 

Birim alana 8–10 kg/da tohum kullanılmalıdır. Ekim derinliği 4–6 cm olmalıdır. Mibzerle 

ekimde tohum çıkışlarının aynı zamanda olması, bir bitki için en uygun yaşama alanının 
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sağlanması, bakım işlerinin kolayca yapılması, ekim derinliğinin aynı olması ve olgunlaşma 

zamanının aynı olması gibi avantajları bulunmaktadır. 

 

Resim 3.12: Mibzerle ekim 

3.4.2. Bakım  
 

Burçak bitkisinin en önemli bakım işlemleri gübreleme ve sulamadır. 

 

 Gübreleme: Burçak bitkisine verilecek gübreler yapılacak toprak analizlerine 

göre belirlenmelidir. Burçakta ekim öncesi 6–7 kg/da saf fosfor uygulaması 

yapılmalıdır. Çıkış sonrası ise bitkilerin daha iyi ve hızlı gelişmesini sağlamak 

için dekara 2–3 kg amonyum sülfat gübresi uygulanmalıdır. 

 

 Sulama: Ülkemizde burçak, yeterli yağış alan bölgelerde sulamadan yapılabilir. 

Fakat iyi bir verim alabilmek amacıyla uygun zamanda ve uygun miktarda 

sulama yapılmalıdır. Burçak sulamasında asıl amaç verilecek suyun, bitkinin 

etkili kök derinliğinde tarla kapasitesine getirilmesidir. Etkili kök bölge 

derinliği ise bitkinin topraktaki suyun % 80’ini alabildiği derinliktir. Burçağın 

köklerinin inebildiği ve topraktaki kullanılabilir suyu alabildiği alan çok 

önemlidir. Bu alanda nem azalması olursa bitkide çeşitli sorunlar ortaya 

çıkarmaktadır. Sulama yaparken tüm bu koşullar göz önünde bulundurularak 

sulama sayısı ve verilecek su miktarı belirlenmelidir. 

 

3.4.3. Hasat ve Muhafaza 
 

Ülkemizde burçak yetiştiriciliği genellikle tanesi için yapılır. Bazı bölgelerde de ot 

amacıyla yetiştiricilik yapılmaktadır. Tane ve ot amacıyla yapılan burçak yetiştiricilinde 

hasat zamanları birbirinden farklıdır. 

 

Tane amacıyla yapılan burçak yetiştiriciliğinde hasat, bitkilerin sarardığı ve alt 

baklaların kuruduğu dönemde yapılmalıdır. Daha sonra hasat edilen burçak bitkileri 

kurutulmalı ve harman makineleri ile harman edilmelidir. 
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Resim 3.13: Burçak tohumu 

Ot için burçak yetiştiriciliğinde hasat elle yapılır. Çünkü burçak bitkisi fazla 

boylanmaz. Bu nedenle burçak hasadı çok güçtür. Yeşil ot elde etmek amacıyla burçak 

hasadı % 25 çiçeklenme döneminde yapılır. Kuru ot veya silaj için yapılacak hasat ilk 

baklaların tam dane doldurma dönemine kadar yapılabilir. Hasadın geciktirilmesi bitkide 

kalite kaybına ve biçim güçlüğüne neden olmaktadır. Burçak bitkisi susuz şartlarda 

yetiştirildiğinde dekardan 700–800 kg yeşil ot alınmaktadır. Kurutma sonucu bu rakam 

yaklaşık 100–130 kg kuru ota denk gelmektedir. 

 

Resim 3.14: Elle burçak hasadı 

Burçak bitkisi tarlada veya iklimi yağışlı bölgelerde, sehpalarda kurutulmalıdır. Hasat 

edilen burçak bitkisi tarlada 1 gün kurumaya bırakılır. Daha sonra akrobat tırmıklarla namlu 

haline getirilerek kurumasına devam etmesi sağlanır. Burçak otunda kurutmaya dikkat etmek 

gerekir. Fazla kurutma yapılırsa yaprak kaybı fazla olur. Kurutma az yapılırsa kızışma, 

çürüme ve küflenmeler meydana gelir. Ülkemizde makineli hasada uygun, bakanlıkça tescil 

edilmiş bir burçak çeşidi bulunmamaktadır. Bu nedenle makine ile balyası yapılmamaktadır. 

Balyalama geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. Balya haline getirilen otlar yonca bitkisine 

benzer şekilde ürünü koruyacak, yeterli büyüklükte, özellikle yağmur almayacak ve gerekli 

güvenlik tedbirleri alınmış depolarda düzgün bir şekilde istiflenerek muhafaza edilmelidir. 

 

Resim 3.15: İstiflenmiş burçak balyaları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Tekniğine uygun Burçak yetiştirmek için aşağıdaki işlemleri uygulayınız  

İşlem Basamakları Öneriler 

 Burçağın bitkisel özelliklerini belirleyiniz. 

 Burçak köklerini inceleyiniz. 

 Bitki sapını inceleyiniz. 

 Burçak yapraklarını inceleyiniz 

 Burçak çiçeklerini inceleyiniz. 

 İnternet ve kataloglardan burçak 

bitkisini inceleyiniz. 

 Yetiştirme ortamlarının hazırlığını 

yapınız. 

 Sonbaharda derin sürüm yapınız. 

 İlkbaharda yüzeysel sürüm yapınız. 

 İyi bir tohum yatağı hazırlayınız. 

 Tohumda bakteri aşılaması ve ilaçlama 

yapınız. 

 Uygulanacak bakteri kültürünü temin 

ediniz. 

 Aşılama yöntemini belirleyiniz. 

 Tekniğine uygun şekilde aşılama 

yapınız. 

 Ekim yapınız. 

 Ekim makinesini traktöre bağlayınız. 

 Ekim normu ayarını yapınız. 

 Sıra arası mesafesini ayarlayınız. 

 Ekim derinliğini ayarlayınız. 

 Tekniğine uygun olarak ekim yapınız. 

 Sulama yapınız. 

 Burçağın su ihtiyacını tespit ediniz. 

 Sulama yöntemini belirleyiniz. 

 Biçim öncesi sulamasını yapınız. 

 Biçim sonrası sulamasını yapınız. 

 Gübreleme yapınız. 

 Toprak tahlili yaptırınız. 

 Burçağın gübre ihtiyacını tespit ediniz. 

 Kullanılacak gübreyi temin ediniz. 

 Gübreleme yöntemini belirleyiniz. 

 Gübreleme zamanını belirleyiniz. 

 Tekniğine uygun olarak gübreleme 

yapınız. 

 Yabancı ot mücadelesi yapınız. 

 Burçakta görülen yabancı otları tespit 

ediniz. 

 Kültürel mücadele yöntemlerini 

uygulayınız. 

 Mekanik mücadele yöntemlerini 

uygulayınız. 

 Kimyasal mücadele yöntemlerini 

uygulayınız. 

 İlaçlama dönemlerini belirleyiniz. 

 Tekniğine uygun olarak ilaçlama 

yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

53 

 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz. 

 Burçakta görülen hastalık ve zararlıları 

tespit ediniz. 

 Kültürel mücadele yöntemlerini 

uygulayınız. 

 Kimyasal mücadele yöntemlerini 

uygulayınız. 

 İlaçlama dönemlerini belirleyiniz. 

 Tekniğine uygun olarak ilaçlama 

yapınız. 

 Biçim zamanını tespit ediniz. 

 Burçak yetiştirme amacını (ot ve tohum) 

belirleyiniz. 

 Tohum için hasat dönemini belirleyiniz. 

 Burçakta çiçeklenme durumunu kontrol 

ediniz. 

 Ot için burçakta % 25 çiçeklenme 

olduğunda biçim yapınız. 

 Biçim yapınız. 
 Biçimi elle yapınız. 

 Dikkatli olunuz. 

 Biçilen otu güneş altında soldurunuz ve 

kurutunuz. 

 Biçilen otu 1–2 gün güneş altında 

soldurunuz. 

 Namlu yapınız. 

 Biçilmiş otu akrobat tırmıklar 

yardımıyla çevirerek namlu haline 

getiriniz. 

 Balya yapınız. 

 Kullanım imkanı varsa balya makinesini 

ayarlayınız. 

 Balya yapmadan önce otun kuruluğunu 

kontrol ediniz. 

 Tekniğine uygun şekilde balya yapınız. 

 Tarlada kalan artıkları uygun tırmık 

 Tırmık çekiniz. 
 Tarlada kalan artıkları uygun tırmık 

kullanarak toplayınız. 

 Balyaları muhafaza ediniz.  

 Balyaları depolama alanına taşıyınız. 

 Depolama alanını hazırlayınız. 

 Balyaları düzgün bir şekilde istifleyiniz. 

 Balyalarda kızışma olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Gerekli güvenlik tedbirlerini alınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Burçağın önemini öğrendiniz mi?   

2. Burçağın bitkisel özelliklerini öğrendiniz mi?   

3. Burçağın iklim ve toprak isteklerini öğrendiniz mi?   

4. Burçakta ekim öncesi toprak hazırlığı yaptınız mı?   

5. Burçakta aşılama ve ekim yaptınız mı?   

6. Burçak bitkisinde bakım işlemlerini yaptınız mı?   

7. Tane amacıyla burçak hasadı yaptınız mı?   

8. Ot amacıyla burçak hasadı yaptınız mı??   

9. Burçakta kurutma ve balyalama yaptınız mı?   

10. Burçak balyalarını depoladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye” geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
1. Burçak botanik yönden … cinsine bağlıdır. 
 
2. Burçak yetiştiriciliği kıraç şartlarda yapılıyorsa ….. cm boylanabilmektedir. 
 
3. Burçak çiçekleri …… …… yapısındadır. 
 
4. Burçak meyvesi içerisinde … adet tohum bulunur. 
 
5. Burçak yetiştiriciliğinde … defa toprak işlemesi yapmak yeterli gelmektedir. 
 
6. Aşılanmış ıslak burçak tohumları ……… tarlaya ekilir. 
 
7. Burçakta serpme ekim, kuru ot için yapılıyorsa dekara ….. kg tohum kullanılmalıdır. 
 
8. Mibzerle burçak ekiminde sıra aralığı .. cm olacak şekilde makine ayarlanmalıdır. 
 
9. Tane amacıyla yapılan burçak yetiştiriciliğinde hasat, bitkilerin sarardığı ve … ………. 

kuruduğu dönemde yapılmalıdır. 
 
10. Ot için burçak yetiştiriciliğinde hasat …. 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 “Modül Değerlendirmeye” geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yoncanın özelliklerinden biri değildir? 

A) Baklagil yem bitkisidir 

B) Çok yıllıktır 

C) Sadece Marmara Bölgesinde yetiştirilir 

D) Derin kök yapısına sahiptir 

 

2. Serpme ekim yapılacaksa yoncada dekara kaç kg tohum kullanılmalıdır? 

A) 3–4 

B) 2–3 

C) 7–8 

D) 5–6 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi üçgül türlerinden biri değildir? 

A) Çayır üçgülü 

B) Taş üçgülü 

C) İskenderiye üçgülü 

D) Kafkas üçgülü 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi üçgüllerde diğerlerine göre daha fazla zarar yapan yabancı 

ottur? 

A) Kuzu kulağı 

B) Sığır dili 

C) Sinir otu 

D) Canavar otu 

 

5. Burçak bitkisi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Kökler fazla derine inmez 

B) Kısa boylu bir bitkidir 

C) Çiçekleri kömeç yapısındadır 

D) Tohumları yuvarlak veya köşelidir 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

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

 
7. Yoncada sehpalarda kurutma yöntemi … ….. alan bölgelerde uygulanır. 
 
8. Üçgül hasadı tohum için yapılıyorsa, kömeçteki çiçeklerin çoğunluğunun ………… 

dönmesi beklenir. 
 
9. Biçilen üçgüller ……. oranında soldurulmalıdır. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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10. Burçakta ekim öncesi … kg/da saf fosfor uygulaması yapılmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

11. (   ) Yoncada verim sulama ile ters orantılıdır. 

 

12. (   ) Yonca baklagil yem bitkisi olduğundan azotlu gübre uygulaması yapılmaz. 

 

13. (   ) Üçgül türlerinin bazıları tek yıllık, bazıları çok yıllıktır.  

 

14. (   ) Çayır üçgülünde biçim yüksekliği ilk iki biçim için 7,5–10 cm, son biçimde ise 15 

cm olmalıdır.  

 

15. (   ) Yeşil ot amacıyla yapılacak burçak hasadı % 25 çiçeklenme döneminde 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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 % 17–18 

2 Kazık Kök 

3 Bileşik üçlü 

4 2–3 kg/da 

5 1 kg 

6 800 litre 

7 Küsküt 

8 Çiçeklenme 

9 5–10 

10 Şişkinlik 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Çayır üçgülü 

2 Kazık 

3 5–30 

4 Kömeç 

5 6–7 

6 Derin 

7 1,5–2 

8 1,3 

9 Kahverengiye 

10 % 30–65 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Fiğ 

2 50–60 

3 Seyrek salkım 

4 2–4 

5 Bir 

6 Kurumadan 

7 12–15 

8 20 

9 Alt baklaların 

10 Elle 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 B 

4 D 

5 C 

6 
Yonca hortumlu 

Böceği 

7 Çok yağış 

8 Kahverengiye 

9 % 20–25 

10 6–7 

11 Yanlış 

12 Yanlış 

13 Doğru 

14 Doğru 

15 Doğru 
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