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AÇIKLAMALAR 
ALAN Tarım Teknolojileri  

DAL/MESLEK Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği 

MODÜLÜN ADI Baklagil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği 2  

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 Fiğ, korunga ve gazal boynuzu yetiştirmek.  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine 

uygun olarak baklagil yem bitkilerinin yetiştiriciliğini 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Fiğ yetiştiriciliği yapabileceksiniz. 

2. Korunga yetiştiriciliği yapabileceksiniz. 

3. Gazal boynuzu 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.  

AÇIKLAMALAR 



 

1 

 

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 fiğ, korunga ve gazal boynuzunun 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 fiğ yetiştiriciliği 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Fiğ bitkisinin genel özelliklerini araştırınız. 

 Fiğ tarımı ile uğraşan çiftçileri ziyaret ederek yetiştiricilik hakkında bilgi alınız. 

 Fiğ bitkisinin hayvan beslemesindeki önemini araştırarak sonuçları sınıfta 

tartışınız. 

 

1. FİĞ YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 

1.1. Önemi 
 

Fiğ bitkisi yaklaşık 150 türü bulunan ve tek yıllık baklagil yem bitkisidir. Bu bitkinin 

anavatanı Akdeniz, Asya ve Avrupa ülkeleridir. Fiğ türlerinin zaman ne zaman kültüre 

alındığı bilinmemektedir. Fiğin ülkemizde doğal olarak yetişen türleri vardır. Fiğ türleri 

geniş adaptasyon yeteneğine sahiptir. Bu nedenle Akdeniz ülkelerinde, Avrupa’nın orta ve 

kuzey bölgelerinde, Amerika Birleşik Devletlerinde ve Ortadoğu ülkelerinde yaygın olarak 

yetiştirilmektedir. 

 

Resim 1.1: Fiğ tarlası 

Fiğ, ot verimi yüksek olan ve elde edilen otun besin değeri iyi olan baklagil yem 

bitkisidir. Fiğ türleri ülkemizde genellikle kaba yem elde etmek amacıyla yetiştirilmektedir. 

Fakat tohumları yüksek oranda protein içerdiği için kesif yem amacıylada yetiştirilmektedir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Fiğ bitkisinden elde edilen ot hayvanlarda şişmeye neden olmaz. Çiçeklenme dönemi 

başlangıcında biçilen fiğ kuru otunda yaklaşık olarak % 12–20 ham protein, % 6–10 ham 

kül, % 25–26 ham selüloz ve % 45–46 azotsuz öz madde bulunur. Ülkemizde yetiştirilen fiğ 

bitkisi yeşil veya kuru ot elde etmek, tane yem elde etmek, yeşil gübre bitkisi olarak, mera 

bitkisi olarak ve silajlık bitki olarak kullanılır.  

 

Ülkemizde ve dünya üzerinde yetiştirilen balıca fiğ türleri şunlardır: 

 

 Adi Fiğ 

 

Resim 1.2: Adi fiğ 

 Macar Fiği 

 

Resim 1.3: Macar fiği 

 Tüylü Fiğ 

 

Resim 1.4: Tüylü fiğ 
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 Burçak 

 

Resim 1.5: Burçak 

 Bakla 

 

Resim 1.6: Bakla 

 Dar yapraklı fiğ 

 

Resim 1.7: Dar yapraklı fiğ 
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 Koca fiğ 

 

Resim 1.8: Koca fiğ 

 Kuş fiği 

 

Resim 1.9: Kuş fiği 

 Mor çiçekli fiğ 

 

Resim 1.10: Mor çiçekli fiğ 
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 İri çiçekli fiğ 

 

Resim 1.11: İri çiçekli fiğ 

 Sarı fiğ 

 

Resim 1.12: Sarı fiğ 

Fiğ türleri içerisinde ülkemizde ve dünyada en çok yetiştirilen adi fiğ türüdür. Bunun 

yanında Macar fiği, tüylü fiğ, bakla, koca fiğ ve burçak yetiştirilen diğer fiğ türleridir. Adi 

fiğ tarımının yaklaşık yarısı ülkemizde Orta kuzey bölgemizde yapılmaktadır. Bunu takiben 

Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimiz gelmektedir. Adi fiğ tarımının en az yapıldığı 

bölgemiz ise Güney Doğu Anadolu’dur. 

 

1.2. Bitkisel Özellikleri 
 

Fiğ bitkisinin başlıca bitkisel özellikleri şunlardır: 

 

 Kök: Fiğ türleri kazık kök sistemine sahiptir. Fakat diğer bazı baklagil yem 

bitkileri gibi fiğ kökleri ve kök sistemi daha yüzeysel ve daha zayıf yapılıdır. 

Kazık kökte fazla miktarda dallanma görülmektedir. 
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Resim 1.13: Fiğ kökü 

 Sap: Fiğ türlerinin sap yapıları genel olarak zayıftır ve fiğler yatma özelliği 

gösterir. Bu sebeple fiğ türlerinin çoğunda sapın uç kısmında sarılıcı sülükler 

meydana gelmiştir. Fiğ türlerinin sapından enine bir kesit alındığında dört köşeli 

olduğu görülür. Fiğ bitkisinin boyu türlere ve çevre koşullarına göre değişmekle 

beraber 60–150 cm arasındadır. 

 

Resim 1.14: Fiğ sapı 

 Yaprak: Fiğ yaprakları yaprak sapı üzerine karşılıklı olarak dizilen 

yaprakçıklardan meydana gelmiştir. Bazı fiğ türlerinde yaprak ve gövdenin 

üzeri açık gri renkli tüylerle kaplıdır. 
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Resim 1.15: Fiğ yaprağı   Resim 1.16: Yaprakçık 

 Çiçek: Fiğ çiçekleri topluluk halindedir. Çiçekler bazı fiğ türlerinde doğrudan 

yaprak koltuğundan çıkar. Bu çiçekler 1–2 çiçek şeklinde veya salkım 

şeklindedir. Çiçeklerin rengi türlere göre değişmektedir. Bazı türlerde menekşe 

renginde, bazı türlerde ise gri veya kirli sarı renktedir. 

  

Resim 1.17: Fiğ çiçeği   Resim 1.18: Fiğ çiçeği 

 Meyve: Fiğ meyveleri türlere göre farklılık gösterir. Tüm fiğ türlerinde genel 

olarak meyveler bakla şeklinde olup, uzun silindir veya yassı şekildedir. 

 

Resim 1.19: Fiğ meyvesi 

 Tohum: Fiğ tohumları genellikle yuvarlak veya oval şekildedir. Fiğ tohumların 

bin dane ağırlığı 20–310 gram arasında değişmektedir. 
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Resim 1.20: Fiğ tohumu 

1.3. Adaptasyonu 
 

Fiğ türlerinin genel olarak iklim ve toprak istekleri aşağıda anlatılmıştır. 

 

1.3.1. İklim İstekleri 
 

Fiğ türleri adaptasyon kabiliyetleri çok fazladır. Ülkemizde en fazla yetiştirilen fiğ 

türü olan adi fiğ kurak şartlara oldukça dayanıklıdır. Bu tür yıllık yağış ortalaması 300–350 

mm olan yarı kurak bölgelerde rahatlıkla yetiştirilebilir. Aşırı kurak şartlarda verim 

düşüklüğü meydana gelir. Fiğ türleri kışları ılıman geçen yerlerde bölgelerde kışlık olarak 

ekilir. Kış mevsiminin soğuk geçtiği yerlerde ise ekim ilkbaharda yapılmalıdır. Fiğ türleri 

içinde soğuklara en dayanıklı tür tüylü fiğdir. 

 

1.3.2. Toprak İstekleri 
 

Fiğ türleri toprak bakımından çok seçici değildir. Adi fiğ türü hemen her türlü toprakta 

rahatlıkla yetiştirilebilir. Fakat derin yapıda, kalkerli, killi ve verimli topraklarda yapılan 

yetiştiricilikte daha fazla verim alınmaktadır. Eğer kumlu topraklarda adi fiğ yetiştirilecekse 

toprağın çiftlik gübresi gübrelenmesi gereklidir. Bu tür topraklarda yapılacak gübreleme ile 

toprağın su tutma kapasitesi artırılabilir. Adi fiğ yetiştirilecek toprağın orta derecede nemli 

olması yeterlidir. Genel olarak fiğ türleri asitli yapıda topraklara diğer baklagil yem 

bitkilerinden daha fazla dayanıklıdır. Bu nedenle toprakta kireçlemeye gerek duyulmadan 

yetiştiricilik yapılabilir. 

 

1.4. Yetiştirilmesi 
 

Fiğ yetiştiriciliğinde uygulanacak toprak hazırlığı ve ekim yöntemleri aşağıda 

anlatılmıştır. 

 

1.4.1. Toprak Hazırlığı ve Ekim 
 

 Toprak hazırlığı: Fiğ yetiştiriciliğinde yapılacak toprak hazırlığı ekim 

zamanına göre değişmektedir. Eğer buğday ve pamuktan sonra fiğ ekimi 

yapılacaksa toprakta kalan anız ve saplar diskaro ile parçalanıp toprağa 
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gömülmelidir. Ekim ilkbaharda yapılacaksa, toprak sonbaharda derin işlenmeli 

ve ilkbaharda hafif bir şekilde kabartılmalıdır. İlkbaharda yapılacak hafif işleme 

ile yabancı otlarla da mücadele yapılmış olur. Fiğ türleri yonca ve üçgül gibi 

baklagil yem bitkilerine oranla daha büyük tohumlara sahiptir. Bu nedenle 

yonca ve üçgül bitkilerinde yapılan titiz toprak hazırlığı fiğ ekiminde 

istenmeyebilir. 

  

Resim 1.21: Sürüm   Resim 1.22: Tohum yatağı 

 Ekim: Toprak hazırlığı sonrası fiğ ekimi yapılmalıdır. Ekim öncesi ihtiyaç 

duyulursa bakteri aşılama ve hastalıklara karşı tohum ilaçlaması yapılmalıdır. 

Ülkemizde fiğ yetiştiriciliği yapılan topraklarda genellikle fiğ köklerinde nodül 

adı verilen yumrucuklar oluşturan bakteri cinsi bol miktarda bulunmaktadır. Bu 

sebeple bakteri aşılamasına pek gerek duyulmaz. Fakat topraktaki olumsuz 

şartlar düşünülerek ve uzun yıllar fiğ yetiştirilmemiş tarlalara ekilecek fiğ 

tohumlarının bakteri kültürleri ile aşılanmasında fayda vardır. Fiğ tohumlarına 

aşılanacak bakteri cinsi ekim esnasında tohumlara aşılanmalı ve sonrasında 

ekim yapılmalıdır. Aşılama işleminde 100 kg fiğ tohumu için 1 kg bakteri 

kültürü kullanılmalıdır. Tohumlar gölge bir yerde şekerli suyla ıslatılır ve 

bakterilerle bulaştırılır. Daha sonra aşılanmış ıslak tohumlar kurumadan ekilir. 

Fiğ hastalıklarına karşı tohum ilaçlaması yapılmalıdır. İlaçlamada iki farklı 

yöntem kullanılabilir:  Birinci yöntemde bidonlar kullanılır ve az miktardaki fiğ 

tohumları için bu yöntem uygulanır. Bu yöntemde toz ilaçlar kullanılır ve 10 kg 

fiğ tohumu ile uygun ilaç birlikte bidon içerisine konur. Daha sonra bidon 4–5 

dakika çevrilerek ilacın tohuma iyice karışması sağlanır. Bu süre sonunda 

tohumlar bidondan alınarak ekim zamanına kadar depoda muhafaza edilir. 

İkinci yöntem daha fazla miktardaki fiğ tohumları için uygulanır. Bu yöntemde 

ilaçlanacak tohum 1 tonluk partiler halinde ilaçlanır. İlaçlanacak tohumlar temiz 

ve düz bir zemine ince bir tabaka halinde serilir. İçinde toz ilaç bulunan bir 

konserve kutusunun bir tarafı tuzluk gibi delinerek yayılan tohum üzerine eşit 

bir şekilde her tarafa serpilir. Karşılıklı iki kişi kürekle bu serili ürünü 

karıştırarak ilacın tohuma iyice karışmasını sağlarlar. İlaçlanan bu tohumlar 

ekim zamanına kadar depoya alınır ve muhafaza edilir. Bu yöntem rüzgârsız bir 

havada ve açık bir alanda yapılmalıdır. Fiğ türleri genellikle yatmaya meyilli 

bitkilerdir. Bu durumda hasat sırasında olumsuzluklar meydana gelir. Ayrıca 

gölgelenme ve çürümeler, çeşitli hastalıkların meydana gelmesi ve hastalığın 
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hızlı yayılması, ot kalitesi ve verimde düşlere neden olur. Fiğ bitkisinde yatmayı 

engellemek amacıyla hububatlar ile karışık ekim yapmak gerekir. Karışık ekim 

ülkemizde yaygın olarak uygulanmaktadır. Karışık ekimde arpa, buğday ve 

yulaf gibi bitkiler kullanılabilir. Karışık ekimin asıl amacı yatmaya meyilli olan 

fiğ bitkisinin dik gelişen hububat bitkilerine sarılarak tutunmasını sağlamaktır. 

Ancak fiğle birlikte ekilen hububat az yapraklı, çabuk kartlaşan ve ot kalitesi 

düşük bitkilerden olduğu için elde edilen karışık otun kalitesi ve besleme 

değeri, saf fiğin besleme değeri ve kalitesinden düşüktür. Ayrıca ham protein ve 

minerallerce zengin olan fiğ otu içine karbonhidratça zengin tahıl otu katılınca 

yem değeri düşer. Bu sebeple fiğ bir tahılla karışık ekilecekse hangi tahılların 

karışımda kullanılacağı, karışım oranları ve hasat zamanı iyi tespit edilmelidir. 

Karışık ekim ot üretimi amacıyla yapılmalıdır. Fiğ tahıl karışımının asıl sebebi 

fiğin yatmaması içindir. Bu nedenle tahıl oranı fazla olmamalıdır. Karışık 

ekimde verim bölgelere göre değişmektedir. Genellikle fiğ tahıl karışımlarında 

% 40–60 veya % 80 fiğ oranında fiğ tohumu kullanılmalıdır. Fiğ 

yetiştiriciliğinde kullanılacak tohumluk iri, kırıksız ve taze olmalıdır. Tohumun 

çimlenme gücü en az % 90, safiyeti ise % 98 olmalıdır. Ekimde serpme ekim ve 

mibzerle ekim yöntemleri uygulanmaktadır. Serpme ekim yönteminde dekara 

yaklaşık 15 kg fiğ tohumu atılmalıdır. Fakat seyrek ekim isteniyorsa bu miktar 

8–10 kg olmalıdır. Serpme ekimde, ekim derinliği yaklaşık 3–4 cm olmalıdır. 

Fiğ ekimi tane üretimi için yapılacaksa ve serpme ekim uygulanacaksa 6–8 

kg/da fiğ tohumu ekilmelidir. Mibzerle ekimde sadece fiğ tohumu ekilecekse 

hububat mibzerleri ile ekim yapılabilir. 

 

Resim 1.23: Ekim normu ayarı 

Karışık ekim yapılacaksa mutlaka kombine mibzerler kullanılmalıdır. Çünkü normal 

mibzerle ekimde, iki ayrı tohum aynı oranda ekilemez. Bunun için kombine yani iki 

tohum için ayrı tohum haznesi bulunduran mibzerler kullanılmalıdır. Mibzerle fiğ 

ekiminde dekara atılacak tohum miktarı yaklaşık 10–12 kg olarak olmalıdır. Ekimde 

sıra aralığı 15–20 cm olmalıdır. Ekim derinliği toprağın yapısına göre değişiklik 

gösterir. Tohumlar ağır yapılı topraklarda 3–4 cm, hafif yapılı topraklarda ise 6-7 cm 

derine gömülmelidir. 
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1.4.2. Bakım 
 

Fiğ bitkisinde uygulanacak başlıca bakım işlemleri sulama, gübreleme, hastalık, 

zararlı ve yabancı otlarla mücadeledir. 

 

 Sulama: Fiğ sulamasında öncelikle sulama zamanı belirlenmelidir. Sulama 

zamanının tespit edilmesinde toprak, iklim ve bitki koşulları önemlidir. Sulama 

zamanı pratik olarak bitkilerin dış görünüşüne bakılarak tespit edilebilir. Fiğ 

yaprakları sabah saat 10.00 veya öğleden sonra 16.00 civarında kontrol edilerek 

bir bitkinin su isteyip istemediği anlaşılabilir. Fiğ bitkisinde susuzluk önce 

yapraklarda renk koyulaşmasına, daha sonra da pörsüme ve kıvrılmalara neden 

olur. Bu durumda yapraklara sahip tarlalarda sulama zamanının geldiği anlaşılır. 

Fakat sulama zamanının bu yöntemle belirlenmesi her zaman doğru sonuç 

vermeyebilir. Bu sebeple daha güvenilir bir yöntem olan bitkilerin suya hassas 

dönemleri tespit edilerek sulama zamanı belirlenebilir. Bitkilerin su tüketiminin 

bilinmesi de sulama aralıklarının tespitinde bir ölçüdür. Örnek olarak, 

tüketilmesine izin verilen su miktarı 120 mm olan bir toprakta bir günde 6 mm 

su tüketen bir ürün ekilirse, sulama aralıklarının yirmi gün olacağı, yani yirmi 

gün arayla sulama yapılması gerektiği kolayca hesaplanabilir. Adi fiğ 

yetiştirilen bölgelerde sulama imkânı varsa çiçeklenme dönemine kadar iki defa 

sulama yapılmalıdır. Fiğ türlerinde salma sulama ve yağmurlama sulama 

yöntemleri uygulanır. 

  

Resim 1.24: Yağmurlama sulama sistemi ünitesi 

 Salma sulama yöntemi: Su sıkıntısı bulunmayan bölgelerde yaygın 

olarak uygulanmaktadır. Günümüz şartlarında salma sulama yapmak pek 

doğru olmasa da, sulama suyu yeterliyse ve yağmurlama sulama imkânı 

yoksa salma sulama yapılır. Fiğ bitkisinde salma sulama yapılırken, 

bitkide yatmaya neden olmayacak şekilde yapılmalı ve suyun bir yerde 

göllenmesine izin verilmemelidir. Salma sulama yapılacak arazinin çok 

iyi tesviye edilmiş olması gerekir. Aksi durumda tarlada çukur veya 

tümsekler olur. Çukur yerlerde su birikir, tümsek yerlere su gitmez. Böyle 

bir durumda tarlanın her tarafa eşit miktarda su gitmez ve fiğ bitkisi 

düzenli su alamaz. Salma sulama yağmurlama sulama sistemine göre 

daha az masraflıdır. Kışlık ekimlerde sulamaya pek gerek duyulmaz. 
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Fakat yazlık ekimlerde çiçeklenme öncesi 1–2 kez sulama yapılması 

özellikle tane verimini artırmaktadır. 

 

 Yağmurlama sulama sistemi: Su sıkıntısı bulunan, geniş alana sahip ve 

tesviye yapılmamış arazilerde uygulanmaktadır. Yağmurlama sulama 

daha çok bitkiler fide dönemindeyken tercih edilmektedir. Fakat salma 

sulamaya göre daha pahalı bir yöntemdir. Bu yöntemde daha az miktarda 

su kullanılır. 

 

Resim 1.25: Yağmurlama sulama 

 Gübreleme: Fiğ yetiştiriciliğinde gübreleme toprak analizleri yapılarak çıkacak 

sonuca göre yapılmalıdır. Adi fiğ yetiştiriciliğinde kendinden önce pamuk gibi 

bir endüstri bitkisi geldiği zaman genellikle gübre uygulaması yapılmaz. 

Böylelikle toprakta bir önceki üründen kalan gübrelerin kullanılması sağlanır. 

Toprak analizi yapılmayan veya ön bitkide az miktarda gübre kullanılmış ise 

dekara 6–7 kg saf fosfor, çıkıştan sonra bitkilerin daha iyi ve hızlı gelişmesini 

sağlamak amacı ile de dekara 2–3 kg amonyum sülfat gübresi verilmelidir. 

 

 Hastalıklar: Fiğ türlerinde görülen hastalıkların en büyük nedeni sıcaklık ve 

nemdir. Fiğ türlerinde en çok görülen hastalıklar kurşuni küf ve yaprak leke 

hastalığıdır. Bu hastalıklar fiğlerde önemli derecede yaprak dökülmelerine 

neden olurlar. Yaprak lekeleri genç bitkilerde solgunluğa neden olurlar. Ayrıca 

yaprak üzerinde küçük ve koyu kırmızı renkte lekelere neden olurlar. Bu iki 

hastalıkla mücadelede hastalık etmenlerinin biyolojileri takip edilerek kültürel 

önlem uygulanmalı ve gerekli kimyasal mücadele tedbirleri alınmalıdır. 

Fiğlerde görülen diğer hastalıklar ise mildiyö, kök çürüklüğü, pas ve gövde 

lekesi hastalığıdır. 

 

 Zararlılar: Fiğ türlerinde görülen zararlılar diğer baklagil türlerinde görülen 

zararlılarla hemen hemen aynıdır. En önemli fiğ zararlıları yonca hortumlu 

böceği, baklagil tohum böcekleri, bezelye afidi, mısır koçan kurdu, çim 

hortumlu böceği ve kesici kurtlardır. Bu zararlılarla mücadele kültürel ve 

kimyasal mücadele yöntemleri uygulanmalıdır. 
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1.4.3. Hasat ve Muhafaza 
 

 Hasat: Fiğ bitkisinde hasat tohum ve ot için yapılmaktadır. 

 

 Tohum elde etme amacıyla biçim: Alt taraftaki baklaların kahverengi 

renk aldığı dönemde yapılmalıdır. Bu dönemde bitki sararmış haldedir. 

Biçimin geç yapılması durumunda alt baklalar çatlar ve tohumlar 

dökülür. Fiğ bitkisinde alttaki baklaların tohumları daha iri ve olgundur. 

Tohumun dökülmesini önlemek için hasat sabahın erken saatlerinde veya 

akşam saatlerinde yapılmalıdır. Hasat edilen ürün sehpalar üzerinde 

kurutulmalıdır. Hasat sonrasında bitkilerde dane kırılmasını önlemek için 

devir sayısı düşürülen harman makinesi ile harman edilir. Tohum elde 

etmek amacıyla fiğ, hasat ve harmanı iki şekilde yapılmaktadır: Birinci 

yöntemde bitkilere yaprak dökücü veya kurutucu kimyasallar uygulanır. 

Daha sonra biçerdöverle hasat ve harman yapılır. İkinci yöntemde bitkiler 

çayır biçme makineleri ile biçilerek namlular halinde arazi üzerinde 

birkaç gün kurutulur. Daha sonra biçerdöverle veya batöz gibi harman 

makineleri ile harman yapılır. Harman sonrası elde edilen tohumlar gölge 

bir yere serilerek iyice kuruması sağlanır. Daha sonra tohumlar çuvallara 

konularak depolanmalıdır. Tohum elde etmek amacıyla yapılan hasatta 

geniş ekim alanlarında biçerdöver kullanılmalıdır. Fiğ türlerinde 

dekardan yaklaşık 100–200 kg tohum elde edilebilir. Hasat ve 

harmanından sonra geriye kalan sap, yaprak ve diğer artıklar saman 

haline getirilerek hayvan yemi olarak kullanılabilir. 

 

 Ot elde etme amacıyla biçim: Ülkemizde fiğ yetiştiriciliği genellikle ot 

amacıyla yapılmaktadır. Fiğ bitkisinin hasat zamanı karışık veya yalnız 

ekim durumuna göre ayarlanır. Fiğ biçimi karışık ekimlerde hububatın 

durumuna göre ayarlanır. Karışık olarak ekilen fiğlerde biçim tahılların 

süt olum döneminde yapılmalıdır. Eğer fiğ yalnız ekilmişse biçim alt 

baklaların dolduğu dönemde yapılmalıdır. Fiğ bitkisinin yaş ot verimi 

1500–3000 kg/da arasında değişmektedir. Fiğ bitkisinden kıraç şartlarda 

200–300 kg/da, sulu şartlarda 500–700 kg/da kuru ot alınmaktadır. Fiğ 

otu yaklaşık % 12–20 oranında ham protein içerir. 

 

Resim 1.26: Fiğ tohumları 

Elle veya çayır biçme makineleriyle yapılır. Biçim yerden 3–4 cm 

yükseklikten yapılmalıdır. Biçim sonrası ot tarlada bir gün kurumaya 

bırakılır. Daha sonra tırmıklarla namlu yapılır ve kurumasına devam 
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ettirilir. Fiğin sapları yapraklarına göre daha geç kuruduğundan, kurutma 

işleminde çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü fazla kurutulursa yaprakları 

dökülür, az kurutulduğunda ise kızışma, çürüme ve küflenmeler meydana 

gelir. Kurutulan fiğ otu tırmıklarla toplanır ve balya makinesi ile balya 

haline getirilir. 

   

Resim 1.27: Fiğ biçimi   Resim 1.28: Balya yapımı 

 Muhafaza: Tohum amaçlı hasat sonrası elde edilen fiğ taneleri depolamadan 

önce depo temizlenmeli, depo zararlılarına karşı mücadele yapılmalı, nem ve 

sıcaklık değerleri ayarlanmalıdır. Depolamanın asıl amacı ürün özellik ve 

tazeliğini korumaktır. Fiğ tohumları depolanmadan önce doğal ve yapay 

koşullarda kurutulmalıdır. Doğal yollarla kurutmada fiğ taneleri gölge bir 

alanda kurutulmalıdır. Yapay kurutma kısa sürede ve yüksek sıcaklıkta 

yapılmaktadır. Fakat yüksek sıcaklıklarda kurutma, tohum canlılığı üzerine 

olumsuz etki yapmaktadır. Depolanacak tohumlarda, tohumlar yabancı ot 

tohumları ve bitki artıklarından arındırılmış olmalı ve tohumdaki nem oranı % 

9’un altında olmalıdır. Depo sıcaklığı 5 °C civarında olmalı, deponun oransal 

nemi % 75 olmalı ve hava dolaşımı iyi ayarlanmalıdır. Depo zararlılarına karşı 

dezenfeksiyon yapılmalı ve ilaçlanmalıdır. Balya haline getirilen fiğ balyaları 

güneş görmeyen, kuru ve havadar ortamlarda depolanmalıdır. Kaba yem olarak 

fiğlerin besin değerinin korunarak uzun süre saklanması bu şekilde olmaktadır. 

Depolarda yangın riskine karşı tedbirler alınmalı, depo kapalı ise depoların 

yeterince havadar olması sağlanmalı ve depo sıcaklığı ayarlanabilir olmalıdır. 

Açıkta depolama yapılacaksa balyaların üstü kapatılmalıdır. Biçilen, kurutulan 

ve balya haline getirilen fiğ otu depoya taşınır ve depo içinde düzgün bir şekilde 

istiflenir. 

 

Resim 1.29: Balya 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Tekniğine uygun Fiğ yetiştirmek için aşağıdaki işlemleri uygulayınız 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Fiğin bitkisel özelliklerini belirleyiniz. 

 Fiğ köklerini inceleyiniz. 

 Bitki sapını inceleyiniz. 

 Fiğ yapraklarını inceleyiniz 

 Fiğ 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. 

 Fiğin 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. 

 Fiğin gübre ihtiyacını tespit ediniz. 

 Kullanılacak gübreyi temin ediniz. 

 Gübreleme yöntemini belirleyiniz. 

 Gübreleme zamanını belirleyiniz. 

 Tekniğine uygun olarak gübreleme 

yapınız. 

 Yabancı ot mücadelesi yapınız. 

 Fiğ bitkisinde görülen yabancı otları 

tespit ediniz. 

 Kültürel mücadele yöntemlerini 

uygulayınız. 

 Mekanik mücadele yöntemlerini 

uygulayınız. 

 Kimyasal mücadele yöntemlerini 

uygulayınız. 

 İlaçlama dönemlerini belirleyiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Tekniğine uygun olarak ilaçlama 

yapınız. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz. 

 Fiğ bitkisinde 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. 

 Tohum için alt baklalar kahverengi 

olduğunda biçim yapınız. 

 Ot için karışık veya tek ekim şekline 

göre biçim zamanını ayarlayınız. 

 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. Fiğ bitkisinin önemini öğrendiniz mi?   

2. Fiğ bitkisinin bitkisel özelliklerini belirlediniz mi?   

3. Fiğ bitkisinin iklim ve toprak isteklerini belirlediniz mi?   

4. Fiğ bitkisinde ekim öncesi toprak hazırlığı yaptınız mı?   

5. Fiğ bitkisinde aşılama ve ekim yaptınız mı?   

6. Fiğ bitkisinde bakım işlemlerini yaptınız mı?   

7. Fiğ bitkisinin hastalık ve zararlılarını tespit ettiniz mi?   

8. Fiğ bitkisinde biçim yaptınız mı?   

9. Fiğ bitkisinin kurutma ve balyalama yaptınız mı?   

10. Fiğ 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. Fiğ … yıllık baklagil yem bitkisidir. 
 
2. Fiğ türleri ….. kök sistemine sahiptir. 
 
3. Fiğ bitkisinin boyu …… cm arasındadır. 
 
4. Fiğ ekimi ilkbaharda yapılacaksa, toprak ………. derin işlenmelidir. 
 
5. Fiğ bitkisinde yatmayı engellemek amacıyla hububatlar ile karışık ekim yapmak 

gerekir. 
 
6. Serpme ekim yönteminde dekara yaklaşık .. kg fiğ tohumu atılmalıdır. 
 
7. Mibzerle fiğ ekiminde dekara atılacak tohum miktarı yaklaşık ….. kg olarak olmalıdır. 
 
8. Tohum elde etmek amacıyla fiğ yetiştiriciliğinde hasat (biçim) alt taraftaki baklaların 

………. renk aldığı dönemde yapılmalıdır. 
 
9. Fiğ bitkisinin yaş ot verimi ……… kg/da arasında değişmektedir. 
 
10. Doğal yollarla kurutmada fiğ taneleri ….. bir alanda kurutulmalıdır. 

 

 

 

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 korunga 

yetiştiriciliği yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Korunga bitkisinin genel özelliklerini araştırınız. 

 Korunga tarımı ile uğraşan çiftçileri ziyaret ederek yetiştiricilik hakkında bilgi 

alınız. 

 Korunga bitkisinin hayvan beslemesindeki önemini araştırarak sonuçları sınıfta 

tartışınız. 

 

2. KORUNGA YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 

2.1. Önemi 
 

Korunga bitkisi yaklaşık 80–100 türü bulunan, çok yıllık ve anavatanı Asya ve Avrupa 

olan baklagil yem bitkisidir. Asya ve Avrupa’da geniş bir coğrafyada yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Ülkemizde yetişen yabani türleri bulunmaktadır. Korunga bitkisi içerdiği 

besin maddeleri ve lezzet bakımından yoncaya eş değer sayılabilecek bir bitkidir. 

Hayvanlarda hazmı olumsuz etkileyen lignin maddesi korungada yoncadan daha az oranda 

bulunmaktadır. Korunga bitkisi hayvanlarda şişkinliğe neden olmaz. Korunga otu yaklaşık % 

20–25 oranında ham protein içerir. Ayrıca tohumlarında bu oran % 36 civarındadır. Bu 

nedenle tohumları hayvan yemi olarak kullanılabilmektedir. Korunga bitkisinin çiçekleri 

arılar için çok iyi bir bal özü ve polen kaynağıdır. 

 

Resim 2.1: Korunga tarlası 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Korunga bitkisi günümüzde yeşil ve kuru ot olarak değerlendirilmekte, silo yemi ve 

mera karışımlarında kullanılmaktadır. Ayrıca korunga öncü bitki olarak toprak ıslahında 

büyük bir öneme sahiptir. Kazık kök sistemine sahip olan korunganın kökleri toprağın 

derinlere kadar işler. Bu sebeple toprağın ıslahı ve kendinden sonra gelecek kültür bitkilerine 

elverişli bir gelişme ortamına ve tohum yatağının hazırlanması bakımından son derece 

faydalıdır. Korunga bitkisinin ot verimi fakir ve kıraç topraklarda yonca ve üçgülden daha 

fazladır, köklerinin katyon değiştirme kapasitesi yonca, yulaf ve mısırdan daha yüksektir, ot 

üretimi için buğdaygil bitkilerle karışık ekilebilir ve münavebe bitkisi olarak kullanılır. 

 

2.2. Bitkisel Özellikleri 
 

Korunga bitkisinin başlıca bitkisel özellikleri şunlardır: 

 

 Kök: Korunga bitkisi ana bir kazık kök ile birkaç kalın veya çok sayıda ince 

yan köklerden oluşan bir kök sistemine sahiptir. Ana kök toprağın yaklaşık 10 

m derinliğine kadar inebilir. Korunganın genç kazık kökleri üzerinde çok sayıda 

nodül bulunmaktadır. 

 

Resim 2.2: Korunga kökü 

 Sap: Korunga bitkisi taç kısmından çok sayıda sap verir. Sap uzunluğu yaklaşık 

100–120 cm kadardır. Sap kesiti yuvarlak yapıdadır. Sapların taban kısmında içi 

boştur, fakat yukarı kısımlarda  içi doludur ve üzeri tüylüdür. Korunga 

saplarının ilk gelişmesi ve sonbahar büyümesi rozet şeklindedir. Olgunlaşma 

döneminde saplar çok çabuk sertleşir. 
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Resim 2.3: Korunga sapı 

 Yaprak: Korunga yaprakları, yaprak sapının iki yanına dizilmiş 7–15 çift 

yaprakçıktan oluşan bileşik yaprak yapısındadır. Yaprakçıklar uzun yumurta 

şeklinde olup, 2–3 cm uzunluğunda ve 0,5–1 cm enindedir. Yaprakçıkların üst 

yüzeyleri çıplak ve düz, alt yüzeyleri ise tüylüdür. Yapraklar sapının gövdeye 

birleştiği yerde bulunan kulakçıklar ince zar yapısındadır. Kulakçıkların ucu 

sivri üçgen biçiminde olup başlangıçta yeşilimsi kırmızı renktedir. Bitki 

olgunlaşınca kahverengine döner. 

 

Resim 2.4: Korunga yaprağı 

 Çiçek: Korunga çiçekleri salkım şeklindedir. Çiçek topluluğu uzun bir sapın 

üzerinde yer alır ve her salkımda 5–80 adet çiçek bulunur. Çiçek taç yaprakları 

pembe renklidir. Bu sebeple çiçek pembe renkli görülür. Çiçeklenme salkımda 

aşağıdan yukarıya doğru oluşur. Korunga çiçeklerinde çoğunlukla yabancı 

döllenme görülmektedir. 
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Resim 2.5: Korunga çiçeği 

 Meyve: Korunga meyvesi tek tohum içeren, kenarları horozibiği şeklinde dişli 

ve bakla şeklindedir. Baklanın boyu 5–8 mm ve eni 4–6 mm’dir. Meyvenin 

üzerinde ağ şeklinde belirgin damarlar görülür. Olgunlaşmış baklanın rengi 

koyu kahverengidir ve bakla olgunlaşınca açılmaz. 

 

Resim 2.6: Korunga meyvesi 

 Tohum: Korunga tohumu böbrek şeklindedir. Tohum yaklaşık 2,5 mm 

boyunda, 2–3 mm eninde ve 1,5–2 mm kalınlığındadır. Tohum renkleri zeytin 

yeşilinden kahverengi ve siyaha kadar değişir. Baklalı tohumun bin dane 

ağırlığı ortalama 23 gr, baklasız ise 15 gramdır. Olgunlaşma sonunda meyve 

kabuğu açılmaz ve korunga meyve halinde ekilir. 
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Resim 2.7: Korunga tohumu 

2.3. Adaptasyonu 
 

2.3.1. İklim İstekleri 
 

Korunga bitkisi her iklimde yetişebilen, kuraklığa ve soğuğa oldukça dayanıklı bir 

bitkidir. Sadece ekildiği ilk yıl fide döneminde soğuklara karşı hassastır. Kış donlarına karşı 

dayanıklılığı yaşlandıkça artmaktadır. Ülkemizde İç Anadolu Bölgesinde yıllık 300 mm 

yağış şartlarında da yetişebilmektedir. Aşırı yağış alan veya çok sık sulanan yerlerde kök ve 

kök boğazı çürüklüğü hastalıklarına yakalanmaktadır. Ayrıca çiçeklenme döneminde bol ve 

sürekli yağmurlar nedeni ile bitki tohum oluşturmayabilir. 

 

2.3.2. Toprak İstekleri 
 

Korunga bitkisi toprak isteği bakımından fazla seçici değildir. Bitki besin 

maddelerince fakir, kıraç ve kalkerli yapıdaki topraklarda rahatlıkla yetişebilir. Korunga 

genel olarak derin yapılı, geçirgen, gevşek, kireçli ve tınlı-kumlu topraklarda daha iyi gelişir. 

Korunga tuzluluğa dayanıklıdır, fakat asitli ve yaş topraklara iyi uyum sağlayamaz. 

Topraktaki kalsiyum (Ca) miktarı arttıkça verim olumlu yönde etkilenir.  

                                        

2.4. Yetiştirilmesi 
 

2.4.1. Toprak Hazırlığı ve Ekim 
 

 Toprak hazırlığı: Korunga yetiştiriciliğinde iyi hazırlanmış bir tohum yatağı 

gereklidir. Korunga derin köklü bir bitki olduğu için toprak sonbaharda derin 

sürüm yapılmalı, ilkbaharda tarladaki kesekler kırılmalı ve toprak 

bastırılmalıdır. Korunganın ekildiği yıl rekabet gücünün çok düşük olması 

nedeni ile tohum yatağının mutlaka yabancı otlardan temizlenmesi gereklidir. 
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Resim 2.8: Sürüm 

 Ekim: Ekim öncesi korunga tohumlarının havanın serbest azotunu köklerinde 

nodoziteler oluşturarak toprağa bağlayan bakteri kültürü ile aşılanması 

gereklidir. Aşılama işleminde her 100 kg tohum için 1 kg bakteri kültürü 

kullanılmalıdır. Aşılama işlemi gölge bir alanda yapılmalı ve tohumlar % 10’luk 

şekerli su ile hafifçe nemlendirildikten sonra bakteri kültürü ile aşılanmalıdır. 

Aşılanan tohum gölge bir yerde kurutulduktan sonra en geç 24 saat içinde 

ekilmelidir. Korunga bitkisinde ekim zamanı iklim şartlarına bağlıdır. Korunga 

fideleri yavaş geliştiği ve ilk yıl soğuklardan zarar gördüğü için en iyi ekim 

zamanı ilkbahar aylarıdır. Korunga ekilecek tarlada iyi bir tohum yatağının 

hazırlanmış olması gerekir. Ayrıca tohum yatağı düz, bastırılmış ve kesekleri 

kırılmış olmalıdır. Korunga ekimi mibzerler ile yapılmalıdır. Korunga iri 

tohumlara sahip olduğu için hububat mibzeri kullanılabilir. Ekim derinliği 

toprak tipine bağlı olarak 2,5–7,5 cm arasında değişir. Korunga ekimde 

kullanılan tohumluk korunga meyvesi olduğundan, ekilecek tohum miktarı bu 

durum göz önünde bulundurularak ayarlanmalıdır. Meyve olarak dekara 

atılacak tohumluk miktarı, korunga yetiştirme amacına göre değişir. Normal 

şartlarda ot üretimi için 1 m2’lik alanda 100 adet bitki bulunması için dekara 2,8 

kg kabuklu tohum ekilmesi gerekir. Fakat ekilecek tüm tohumların çeşitli 

sebeplerden dolayı çimlemeyeceği düşünülerek dekara yaklaşık 5–6 kg tohum 

ekilmesi gerekir. Serpme ekimde sıra arası 40–60 cm arasında olmalıdır. Karışık 

ekimlerde, ikili karışım yapılmışsa sıra arası mesafe 20 cm, üçlü karışımlarda 

ise 20–60 cm olmalıdır. Mibzerle korunga ekimi yapılacaksa sıra arası mesafe 

12,5 cm olmalı ve tohumlar 2–5 cm derinliğe ekilmelidir. Mibzerle ekimde 

dekara yaklaşık 6–10 kg tohum kullanılmalıdır. 

 

Resim 2.9: Ekim 
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2.4.2. Bakım  
 

Korunga bitkisinde uygulanacak başlıca bakım işlemleri sulama, gübreleme, hastalık, 

zararlılar ve yabancı otlarla mücadeledir. 

 

 Sulama: Korunga, su ihtiyacı fazla olmayan bir bitkidir. Ülkemizin pek çok 

bölgesinde sulanmadan yetiştirilebilir. Sulama imkânı bulunan yerlerde verimde 

yaklaşık % 50–100 oranında artış görülmektedir. Korunga bitkisinde ekim 

sonrası 5 gün içerisinde çimlenmeye başlar. Çimlenme, çıkış ve fide döneminde 

toprağın üst tabakasının nem oranının korunması gereklidir. Bu sebeple ekim 

sonrası 15–20 günlük süre içerisinde sık aralıklarla fakat az miktarda sulama 

yapılması gereklidir. Daha sonraki gelişim aşamalarında ise sulama sayısı, 

toprak yapısı, yağış durumu ve buharlaşma oranına bağlı olarak yapılmalıdır. 

Korunga sulaması fiğ bitkisinde olduğu gibi ya salma sulama şeklinde veya 

yağmurlama sulama şeklinde yapılmalıdır. 

 

 Gübreleme: Korunga bitkisinin gübrelemesinde ihtiyaç duyulan bitki besin 

maddeleri toprak analizleri yapılarak belirlenmelidir. Korunga yetiştiriciliği 

yapılacak tarlaya toprak hazırlığı öncesi iyi yanmış çiftlik gübresi verilmelidir. 

Genel olarak ekimle beraber bitkiye 12 kg/da di amonyum fosfat (DAP) gübresi 

verilmelidir. Azotlu gübrenin ikinci yıldan sonra verilmesine gerek yoktur. 

Fakat topraktaki duruma göre her yıl sonbaharda ortalama 10–15 kg/da fosforlu 

gübre uygulaması yapılmalıdır. 

 

Resim 2.10: Gübreleme 

 Hastalıklarla mücadele: Korunga bitkisinin hastalıkları üzerinde fazla çalışma 

yapılmamıştır. Yetiştiricilik bazı bölgelerde kök çürüklüğüne ve solgunluğa 

neden olan bazı hastalıklar tespit edilmiştir. Korunga hastalıklarına kültürel 

tedbir olarak, hasat edilen sahalarda balyalama işlemi yapıldıktan sonra balyalar 

hızlı bir şekilde tarladan kaldırılmalıdır. Aksi takdirde balya altındaki 

korungalarda hastalık etmenlerine ve havasızlığa bağlı olarak küflenme, çürüme 

ve ölmeler meydana gelir. 

 

 Zararlılarla mücadele: Korunga bitkisinin, korunga kök boğaz kurdu ve 

korunga çiçek tomurcuğu zararlısı olmak üzere iki önemli zararlısı 

bulunmaktadır. 
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 Korunga kök boğaz kurtları: Bitkinin ikinci ve üçünü yılında kökün 

orta kısmında açtığı tüneller yardımı ile bitkinin kökünü içten yiyerek 

gelişmesini durdurmakta ve bitkinin ölmesine neden olmaktadır. Bitkide 

zararı, bu böceğin larvaları meydana getirmektedir. Korunga kökleri 

incelendiğinde bir kökün içinde 3–4 larva görülebilir. 

 

 Korunga çiçek tomurcuğu zararlısı: Bitkinin çiçek tomurcuklarına üst 

kısmından girerek tomurcuk içindeki erkek ve dişi üreme organlarını 

yiyerek zarar verirler. Zarar gören tomurcuklar çiçek açamaz ve bir süre 

sonra kuruyarak dökülür. Bu zararlı, ülkemiz için yeni bir korunga 

zararlısıdır. Ergin böcek siyah renkte olup oval yapılıdır. Böceğin üst 

kısmı sık noktalı ve beyaz tüylerle kaplı olup boyu 1,4–1,8 mm arasında 

değişmektedir. Korunga çiçek tomurcuğu zararlısı, kışı ergin dönemde 

korunga ekim alanları civarındaki işlenmemiş arazide geçirir. Korunga 

zararlılarına karşı bilinen bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur. Bu 

zararlılara dayanıklı bitki elde edilmesi yolunda çalışmalar yapılmaktadır. 

 

 Yabancı otlarla mücadele: Korunga tarlalarında görülen başlıca yabacı otlar; 

sarı ot, sirken, gökbaş, köygöçüren, pelemir ve brom türleridir. Brom türleri dar 

yapraklı, diğer yabancı otlar ise geniş yapraklıdır. Korunga bitkisinde yabancı 

otlarla mücadelede kültürel önlem olarak iyi bir toprak hazırlığı yapılmalı, 

tohum yatağı yabancı otlardan temizlenmeli, yabancı otların tohum bağlamasına 

engel olunmalı ve ilk yıl yeni tesis edilen tarlaya kesinlikle hayvan 

sokulmamalıdır. Kimyasal mücadelede yabacı otlara karşı etkili madde içeren 

ilaçlar ile uygun zamanda ve tekniğine uygun olarak ilaçlama yapılmalıdır. 

 

2.4.3. Hasat ve Muhafaza 
 

Korunga bitkisi hem tohum hem de ot elde etmek amacıyla yetiştirilmektedir. Bu 

sebeple hasat zamanları farklı dönemlerde yapılabilir. Tohum elde etmek amacıyla korunga 

yetiştiriciliğinde hasat, baklalar kahverengi bir renk aldığında ve ilk tohumlar dökülmeye 

başladığı zaman yapılmalıdır. Hasadın geciktirilmesi durumunda olgunlaşan baklalar 

dökülür, başaklar kırılır, tohum kaybı artar ve verimde düşüşler görülür. Kuru ot elde etmek 

amacıyla korunga hasadı çiçeklenme başlangıcında yapılmalıdır. Bu dönemde korunga 

bitkisi yaklaşık % 10 oranında çiçek açmıştır. Hasat geciktirilecek olursa korunga sapları 

sertleşir, selüloz oranı artar ve ham protein oranı düşer. Korunga biçimi çayır biçme 

makineleri ile yapılmalıdır. Biçim yüksekliği 3–4 cm olmalıdır. Bir tarladan iklim ve toprak 

koşullarına bağlı olarak yılda 1–3 biçim alınabilir. Korunga bitkisinden alınacak toplam ot 

veriminin yaklaşık % 70–80’i birinci biçimden alınır. Bir korunga tarlasından dekara 

yaklaşık 200–600 kg kuru ot alınmaktadır. 
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Resim 2.11: Biçim 

Biçilen korunga otları olduğu yerde bir gün soldurulur. Daha sonra soldurulan bu otlar 

akrobat tırmık kullanılarak namlu yapılır ve balyalamaya hazır hale getirilir. Tırmıklama 

işlemi yaprak ve çiçek dökülmesine engel olmak için sabah serin vakitlerde yapılmalıdır. 

Korunga bitkisi sehpalar üzerinde kurutulmalıdır. Korunga biçildikten sonra bir gün 

kurutmaya bırakılır. Çünkü fazla kurutulduğu zaman ürün kaybı artar ve yapraklar dökülür. 

Otlar az kurutulacak olursa kızışma, küflenme ve çürüme meydana gelir. Biçilmiş korunga 

otları % 18 nem oranında muhafaza edilebilirler. Eğer güneşte kurutulup yığın halinde 

depolanırsa besin maddelerinin % 30–40’ını kaybeder. Kurutma süresi kısaltıldığında bu 

kayıplar belli bir ölçüde azaltılabilir. 

 

Resim 2.12: Balya yapımı 

Biçilen, kurutulan ve namlu haline getirilen korunga otlarının balya haline getirilmesi 

gereklidir. Bu işlem balya makineleri ile yapılır. Balyalama işlemi, yaprak ve çiçek 

dökülmesine engel olmak için bir an önce yapılmalıdır. Balya haline getirilen korunga otu 

depoya taşınır. Balyalar depoya düzenli bir şekilde istif edilmelidir. Balyaların muhafaza 

edileceği depo ürünü alabilecek büyüklükte bir kapasiteye sahip olmalı, doldurma ve 

boşaltma işlemleri rahatlıkla yapılabilmeli, sağlam olmalı, ürüne zarar verebilecek canlıların 

depoya girişi engellenecek şekilde olmalı, nem olmamalı ve yağmur suları depoya 

sızmamalıdır. Ayrıca depolarda özellikle yangınlara karşı gerekli emniyet tedbirleri 

alınmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Tekniğine uygun Korunga yetiştirmek için aşağıdaki işlemleri uygulayınız  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Korunga bitkisinin bitkisel özelliklerini 

belirleyiniz. 

 Korunga köklerini inceleyiniz. 

 Bitki sapını inceleyiniz. 

 Korunga yapraklarını inceleyiniz 

 Korunga çiçeklerini inceleyiniz. 

 Kataloglardan ve internetten korunga 

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. 

 Korunganın 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. 

 Korunganın gübre ihtiyacını tespit 

ediniz. 

 Kullanılacak gübreyi temin ediniz. 

 Gübreleme yöntemini belirleyiniz. 

 Gübreleme zamanını belirleyiniz. 

 Tekniğine uygun olarak gübreleme 

yapınız. 

 Yabancı ot mücadelesi yapınız. 

 Korunga bitkisinde 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. 

 Korunga bitkisinde 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. 

 Tohum için baklalar kahverengi renk 

aldığında hasat yapınız. 

 Ot için %10 çiçeklenme döneminde 

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 Ölçütü Evet Hayır 

1. Korunga bitkisinin önemini öğrendiniz mi?   

2. Korunga bitkisinin bitkisel özelliklerini belirlediniz mi?   

3. Korunga bitkisinin iklim ve toprak isteklerini belirlediniz mi?   

4. Korunga bitkisinde ekim öncesi toprak hazırlığı yaptınız mı?   

5. Korunga bitkisinde aşılama ve ekim yaptınız mı?   

6. Korunga yetiştiriciliğinde bitkiye bakım yaptınız mı?   

7. Korunga bitkisinde görülen hastalık ve zararlılarını tespit 

ettiniz mi? 

  

8. Korunga biçimi yaptınız mı?   

9. Korunga bitkisinde kurutma ve balyalama yaptınız mı?   

10. Korunga 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. Korunga otu yaklaşık ……. oranında ham protein içerir. 
 
2. Korunganın …. ….. kökleri üzerinde çok sayıda nodül bulunmaktadır. 
 
3. Korunga yaprakları ……. yaprak yapısındadır. 
 
4. Korunga çiçekleri …… şeklindedir. 
 
5. Korunga tohumu …… şeklindedir. 
 
6. Korunga …… ve yaş topraklara iyi uyum sağlayamaz. 
 
7. Korungada ekim derinliği toprak tipine bağlı olarak ……. cm arasında değişir. 
 
8. Mibzerle korunga ekimde dekara yaklaşık …. kg tohum kullanılmalıdır. 
 
9. Tohum elde etmek amacıyla korunga yetiştiriciliğinde hasat, baklalar kahverengi bir 

renk aldığında ve ilk tohumlar ……… başladığı zaman yapılmalıdır. 
 
10. Bir korunga tarlasından dekara yaklaşık ……. kg kuru ot alınmaktadır. 

 

 

 

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 



 

34 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak gazal boynuzu 

yetiştiriciliği yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Gazal boynuzu bitkisinin genel özelliklerini araştırınız. 

 Gazal boynuzu tarımı ile uğraşan çiftçileri ziyaret ederek yetiştiricilik hakkında 

bilgi alınız. 

 Gazal boynuzu bitkisinin hayvan beslemesindeki önemi ve sonuçlarını sınıfta 

tartışınız. 

 

3. GAZAL BOYNUZU YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 

3.1. Önemi 
 

Gazal boynuzu çok yıllık bir baklagil yem bitkisi olup anavatanı Akdeniz Bölgesidir. 

Yaklaşık 100 kadar türü bulunmaktadır. Bu bitkinin yetiştiriciliği ülkemizde son yıllara 

kadar pek yapılmamaktaydı. Gazal boynuzu, baklagil yem bitkileri içerisinde tuzluluğa en 

fazla dayanan bitkilerden birisidir. Gazal boynuzu otunun besleme değeri yüksektir. 

Günümüzde çoğunlukla hayvan otlatma amacıyla saf veya karışımlar halinde ekimi 

yapılmaktadır. 

 

Resim 3.1: Gazal boynuzu tarlası 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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3.2. Bitkisel Özellikleri 
 

Gazal boynuzu bitkisinin başlıca bitkisel özellikleri şunlardır: 

 

 Kök: Gazal boynuzu kazık kök sistemine sahiptir. Fakat kökleri yonca kadar 

derine inmez. Köklerde toprağın 0–30 cm’lik derinliğinde fazla miktarda 

dallanma görülür. Kök tacının altındaki kısmın yeni kök ve sürgün oluşturma 

özelliği nedeni ile aşırı soğuk ve kurak şartlarda bitki hayatta kalabilmektedir. 

 

Resim 3.2: Gazal boynuzu kökü 

 Sap: Gazal boynuzu bitkisi, bir taçtan yükselen ve birçok iyi dallanmış gövdeye 

sahiptir. Bir taçtan çıkan gövde sayısı 100 adet olabilmektedir. Gazal boynuzu 

yaklaşık 60–90 cm boyundadır. Gövde yapısı yoncaya göre daha ince ve 

yumuşaktır. 

 

Resim 3.3: Gazal boynuzu sapı 

 Yaprak: Gazal boynuzu bileşik yapraklara sahiptir. Bu yapraklar gövde 

üzerinde almaşıklı şekilde dizilmişlerdir. Toplam beş adet yaprakçık 

bulunmaktadır. Bu yaprakçıkların üç tanesi yaprak sapının ucunda, diğer iki 

tanesi tabanda bulunmaktadır. Tabandaki yaprakçıklar diğerlerinden daha 

küçüktür. Karanlıkta yaprakçıklar yaprak sapının üzerine doğru kapanır. Hasat 

edilip kurutulan bitkinin yaprakçıkları kıvrılıp kapandığından, çok fazla yaprak 

kaybı olmuş gibi bir görüntü ortaya çıkar. 
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Resim 3.4: Gazal boynuzu yaprağı 

 Çiçek: Gazal boynuzu bitkisinde 4–8 çiçek bir eksen sonunda birleşerek tipik 

bir şemsiye şeklinde çiçek topluluğu oluşturur. Çiçekler sarı tonlarda olup 

üzerinde açık portakal veya kırmızı çizgiler bulunur. Genellikle yabancı 

döllenme görülür. Kendine döllenme olsa bile kendine uyuşmazlık nedeniyle 

tohum bağlama sınırlıdır. 

   

Resim 3.5: Gazal boynuzu çiçek ekseni  Resim 3.6: Gazal boynuzu çiçeği 

 Meyve: Gazal boynuzu uzun, silindir şeklinde meyvelere sahiptir. Meyveler 

yaklaşık 2,5–4 cm uzunluğundadır. Gazal boynuzu bitkisinin 5–6 meyvesi çiçek 

sapının ucunda birleşerek kuş ayağını andıran bir görüntü meydana getirir. Bu 

durum bitkinin tipik özelliklerinden biridir. Meyveler olgunlaşınca kahverengi 

veya kırmızı renk almaktadır. Meyve içerisinde yaklaşık 10–15 adet tohum 

bulunur. Meyveler tozlaşmadan 25–30 gün sonra olgunlaşır. Olgunlaşan 

meyveler her iki tarafından da açılarak tohumlarını döker ve yay şeklinde 

kıvrılır. 

 

Resim 3.7: Gazal boynuzu meyvesi 

 Tohum: Gazal boynuzu çok küçük tohumlara sahiptir. Tohum bin dane ağırlığı 

1–1,3 gram arasında değişmektedir. Tohum rengi zeytin yeşilinden siyaha kadar 

değişir. Tohum kabukları üzerinde siyah noktalar bulunur. 
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Resim 3.8: Gazal boynuzu tohumu 

3.3. Adaptasyon 
 

3.3.1. İklim İstekleri 
 

Gazal boynuzu bitkisi geniş bir adaptasyon kabiliyetine sahiptir. Kurak ve soğuk iklim 

şartlarına karşı toleranslıdır. Fakat en iyi gelişimini nemli ve ılıman iklimlerde yapmaktadır. 

 

3.3.2. Toprak İstekleri 
 

Gazal boynuzu toprak istekleri bakımından seçici değildir. Yeterli miktarda kireç 

içeren, drenajı zayıf, düşük verimli ve asit karakterli topraklarda bile rahatlıkla 

yetişmektedir. Fakat verimli topraklar, gelişmesini olumlu yönde teşvik etmektedir. Tuzlu 

yapıdaki topraklara dayanıklıdır. 

 

3.4. Yetiştirilmesi 
 

3.4.1. Toprak Hazırlığı ve Ekim 
 

Gazal boynuzu ekimi iklim şartlarına bağlı olarak değişmektedir. Kış mevsiminin sert 

geçtiği bölgelerde ekim ilkbaharda erken  yapılmalıdır. Kış mevsiminin daha ılıman geçtiği 

diğer bölgelerde ise sonbaharda yapılmalıdır. Ekim öncesi iyi bir toprak hazırlığı 

yapılmalıdır. Ekim ilkbaharda yapılacaksa sonbaharda fazla derin olmayan normal bir toprak 

işlemesi yapılmalı, ilkbaharda tohum yatağı olarak toprağın birkaç cm’lik üst yüzeyi 

ufalanmalıdır. Gazal boynuzunun toprak hazırlığında tohum yatağının iyi hazırlanmış 

olmasına ve gazal boynuzunun ilk gelişme dönemlerinde sorun olan yabancı otlardan 

temizlenmiş olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Ekim öncesi gazal boynuzu bitkisine aşılama işlemi yapılmalıdır. Ekim alanında daha 

önce gazal boynuzu yetiştirilmişse aşılama yapmaya gerek yoktur. Eğer gazal boynuzu ekimi 

ekim yapılmamışsa mutlaka aşılama yapılmalıdır. Çünkü gazal boynuzu köklerinde nodozite 

oluşturan bakteri kültürü özel bir gruptur ve diğer baklagil yem bitkilerinin bakterileri gazal 

boynuzunda etkisizdir. 
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Resim 3.9: Sürüm 

Gazal boynuzu bitkisinin ekimi serpme olarak veya özel olarak geliştirilmiş ekim 

makineleri ile yapılabilir. Sadece gazal boynuzu ekilecekse dekara 500–700 gram tohum 

atılması yeterli olmaktadır. Karışık ekim yapılacaksa dekara 500–600 gram tohum 

atılmalıdır. Mibzerle ekim yapılacaksa ekim derinliği 1–1,5 cm olarak ayarlanmalıdır. Yine 

mibzerle ekimde, sıra aralığı mesafe 20–40 cm olarak ayarlanmalıdır. 

 

Resim 3.10: Ekim 

3.4.2. Bakım  
 

Gazal boynuzu bitkisine uygulanacak başlıca bakım işlemleri sulama, gübreleme, 

hastalık, zararlılar ve yabancı otlarla mücadeledir. 

 

 Sulama: Gazal boynuzu sulaması imkânlar ölçüsünde yağmurlama sulama 

yöntemi ile yapılmalıdır. Eğer böyle bir imkân yoksa salma sulama yöntemi ile 

sulanmalıdır. Gazal boynuzu gelişme süresi boyunca yılda en az 3–4 defa 

sulanmalıdır. Biçimden 4–5 gün önce bir kere, biçimden iki hafta sonra 

başlayarak 10’ar gün arayla her biçimde en az iki defa sulama yapılmalıdır. 

 

Resim 3.11: Sulama 
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 Gübreleme: Gazal boynuzu bitkisinde gübrelemeye toprak analizleri 

sonucunda karar verilmelidir. Ağır yapılı topraklarda dekara en az 2 ton iyi 

yanmış çiftlik gübresi uygulanmalıdır. Çiftlik gübresi uygulanmış bir tarlaya 

azotlu gübre uygulanmasına gerek yoktur. Aksi durumda ilk tesis gübresi olarak 

3–4 kg saf azot (15–20 kg/da amonyum sülfat gübresi) verilmelidir. Yine tesis 

gübrelemesinde 6–8 kg saf fosfor (15–20 kg/da triple süper fosfat) verilmelidir. 

Daha sonraki yıllarda dekara 15–20 kg saf fosfor (37,5–50 kg/da triple süper 

fosfat) gübresi uygulanmalıdır. Azotlu gübre uygulamasına bitki köklerindeki 

nodül oluşumu dikkate alınarak karar verilmelidir. 

 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele: Gazal boynuzu bitkisinde kök ve yaprak 

hastalıkları önemli oranda ekonomik zararlara neden olabilirler. Bitkinin kök 

bölgesinde kök çürüklüğüne neden olan hastalık etmenleri fusarium türleri, 

verticillum türleri, macrophomina phaseoli ve mycoleptodiscus terrestris isimli 

funguslardır. Gazal boynuzunda bütün aksamlarda rhizoctania solani ve 

sclerotinia trifoliorum isimli hastalık etmenleri ; gövde ve yapraklarda ise 

stemphylium loti, phomopsis loti ve fusarium roseum hastalıkları zarara neden 

olurlar. Gazal boynuzu bitkisinde zarar meydana getiren başlıca böcekler, 

köpüklü ağustosböceği (philaenus spumarius), yonca tohum kapsidi 

(adelphocoris lineolatus), yaprak piresi (empoasca fabae) ve baklagil arıcığı 

(bruchophagus gibbus) isimli böceklerdir. 

 

 Yabancı otlarla mücadele: Gazal boynuzu bitkisinin ekildiği sene yabancı 

otlarla rekabeti düşüktür. Bu sebeple tarladaki yabancı otlarla mücadeleye 

toprak hazırlığı sırasında başlanmalıdır. Bu amaçla önce tohum yatağında 

yabancı otların çimlenmesi sağlanır. Daha sonra yüzlek bir sürüm yapılarak 

veya ekim öncesi yabancı ot ilaçları kullanılarak yabancı otların öldürülmesi 

sağlanır. Yabancı otlarla mücadelede diğer bir yöntemde koruyucu bitki 

kullanımıdır. Bu yöntemde ilk yıl yavaş gelişime sahip gazal boynuzu 

fidelerinin bu açığı hızlı gelişen koruyucu bitki ile kapatılır. Böylece daha 

sonraki yıllarda gazal boynuzuna zarar verecek yabancı otların istilası önlenmiş 

olur. Koruyucu bitki olarak yabancı otlarla rekabet gücü daha yüksek olan 

buğdaygil yem bitkileri kullanılabilir. 

 

 

3.4.3. Hasat ve Muhafaza 
 

Gazal boynuzu bitkisi ot elde etmek amacıyla yapılıyorsa biçim bitkide çiçeklenme 

başladıktan sonra yapılmalıdır. 
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Resim 3.12: Olgunlaşmış gazal boynuzu meyvesi 

Biçim çayır biçme makineleri ile yapılmalıdır. Biçilen otlar tarlada bir gün 

soldurulduktan sonra, akrobat tırmıklar yardımı ile çevrilip namlu haline getirilmelidir. 

Tarlada kurutulan otlar daha sonra balya makineleri ile balya haline getirilerek muhafaza 

edilecekleri depolara taşınmalı ve düzenli bir şeklide istif edilmelidir. Gazal boynuzu 

bitkisinden dekara alınacak kuru ot miktarı ekimde kullanılan çeşit, çevre koşullan ve 

uygulanan bakım işlemlerine bağlı olarak 400–1000 kg arasında değişmektedir. Kuru ot 

amacı dışında biçilen otlar silaj yapımında da kullanılabilmektedir. Uygun şartlar altında 

gazal boynuzu yılda 2–3 defa biçilebilmektedir. 

  

Resim 3.13: Biçim   Resim 3.14: Namlu yapımı 

Depo şartları diğer baklagil yem bitkilerine benzer şekilde olmalıdır. Ayrıca depolarda 

yangınlara karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. 

 

Resim 3.15: Balya 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Tekniğine uygun Gazal boynuzu yetiştirmek için aşağıdaki işlemleri uygulayınız 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gazal boynuzunun bitkisel özelliklerini 

belirleyiniz. 

 Gazal boynuzu bitkisinin köklerini 

inceleyiniz. 

 Bitki sapını inceleyiniz. 

 Gazal boynuzu bitkisinin yapraklarını 

inceleyiniz 

 Gazal boynuzu bitkisinin çiçeklerini 

inceleyiniz. 

 İnternet ve kataloglardan gazal boynuzu 

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. 

 Gazal boynuzu bitkisinin su ihtiyacını 

tespit ediniz. 

 Sulama yöntemini belirleyiniz. 

 Biçim öncesi sulamasını yapınız. 

 Biçim sonrası sulamasını yapınız. 

 Gübreleme yapınız. 

 Toprak tahlili yaptırınız. 

 Gazal boynuzu bitkisinin gübre 

ihtiyacını tespit ediniz. 

 Kullanılacak gübreyi temin ediniz. 

 Gübreleme yöntemini belirleyiniz. 

 Gübreleme zamanını belirleyiniz. 

 Tekniğine uygun olarak gübreleme 

yapınız. 

 Yabancı ot mücadelesi yapınız. 

 Gazal boynuzu bitkisinde görülen 

yabancı otları tespit ediniz. 

 Kültürel mücadele yöntemlerini 

uygulayınız. 

 Mekanik mücadele yöntemlerini 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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uygulayınız. 

 Kimyasal mücadele yöntemlerini 

uygulayınız. 

 İlaçlama dönemlerini belirleyiniz. 

 Tekniğine uygun olarak ilaçlama 

yapınız. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz. 

 Gazal boynuzu bitkisinde 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. 
 Çiçeklenme dönemini gözlemleyiniz. 

 Çiçeklenme sonrası hasat yapınız. 

 Biçim yapınız. 
 Çayır biçme makinesini hazırlayınız. 

 Güvenlik tedbirlerini alınız. 

 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. 

 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 Ölçütü Evet Hayır 

1. Gazal boynuzu bitkisinin önemini öğrendiniz mi?   

2. Gazal boynuzu bitkisinin bitkisel özelliklerini belirlediniz mi?   

3. Gazal boynuzu bitkisinin iklim ve toprak isteklerini belirlediniz 

mi? 

  

4. Gazal boynuzu bitkisinde ekim öncesi toprak hazırlığı yaptınız 

mı? 

  

5. Gazal boynuzu bitkisinde aşılama ve ekim yaptınız mı?   

6. Gazal boynuzu yetiştiriciliğinde bitkiye bakım yaptınız mı?   

7. Gazal boynuzu bitkisinde görülen hastalık ve zararlılarını tespit 

ettiniz mi? 

  

8. Gazal boynuzu biçimi yaptınız mı?   

9. Gazal boynuzu bitkisinde kurutma ve balyalama yaptınız mı?   

10. Gazal boynuzu 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. Gazal boynuzu … yıllık bir baklagil yem bitkisidir. 
 
2. Gazal boynuzu yaklaşık ….. cm boyundadır. 
 
3. Gazal boynuzu ……. yapraklara sahiptir. 
 
4. Gazal boynuzu çiçekleri …. tonlarda olup üzerinde açık portakal veya kırmızı çizgiler 

bulunur. 
 
5. Gazal boynuzu uzun, …….. şeklinde meyvelere sahiptir. 
 
6. Gazal boynuzu tohumlarının bin dane ağırlığı ….. gram arasında değişmektedir. 
 
7. Gazal boynuzu ….. yapıdaki topraklara dayanıklıdır. 
 
8. Gazal boynuzu karışık ekilecekse dekara ……. gram tohum atılmalıdır. 
 
9. Mibzerle gazal boynuzu ekimi yapılacaksa ekim derinliği ….. cm olarak 

ayarlanmalıdır. 
 

10. Gazal boynuzu bitkisi ot elde etmek amacıyla yapılıyorsa biçim bitkide ………. 
başladıktan sonra 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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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi fiğ türlerinden biri değildir? 

A) Adi fiğ 

B) Macar fiği 

C) Koca fiğ 

D) Dağ fiği 

 

2. Fiğ ekiminde sıra aralığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

A) 15–20 cm  

B) 8–10 cm   

C) 30–35 cm  

D) 10–12 cm   

 

3. Aşağıdakilerden hangisi korunganın kullanım alanlarından biri değildir? 

A) Yeşil ot olarak kullanımı, 

B) Silo yemi olarak kullanımı, 

C) Ekmeklik un olarak kullanımı, 

D) Mera karışımlarında kullanımı,   

 

4. Aşağıdakilerden hangisi korunga bitkisinin özelliklerinden biridir? 

A) Kökleri yüzlektir. 

B) Sap kısmı tüylüdür. 

C) Tek çiçeklere sahiptir. 

D) Tohumu kalp şeklindedir. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi gazal boynuzu bitkisinin özelliklerinden biri değildir? 

A) Kazık kök sistemine sahiptir 

B) Bileşik yapraklara sahiptir 

C) İri tohumlara sahiptir 

D) Genellikle yabancı döllenme görülür 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
6. Fiğ türleri içerisinde ülkemizde ve dünyada en çok yetiştirilen … … türüdür. 

 
7. Fiğ tohumların bin dane ağırlığı …… gram arasında değişmektedir. 

 
8. Korunga bitkisi hayvanlarda ………. neden olmaz. 
 
9. Korunga bitkisi … kısmından çok sayıda sap verir. 
 
10. Gazal boynuzu bitkisinin 5–6 meyvesi çiçek sapının ucunda birleşerek … ……. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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andıran bir görüntü meydana getirir. 
 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

11. (   ) Fiğ türleri ülkemizde genellikle tohum elde etmek amacıyla yetiştirilmektedir.  

 

12. (   ) Tohum elde etmek amacıyla fiğ yetiştiriciliğinde hasat (biçim) alt taraftaki 

baklaların kahverengi renk aldığı dönemde yapılmalıdır.  

 

13. (   ) Korunga bitkisi toprak isteği bakımından çok seçici bir bitkidir.  

 

14. (   ) Kuru ot amacıyla korunga hasadı çiçeklenme başlangıcında yapılmalıdır.  

 

15. (   )Uygun şartlar altında gazal boynuzu yılda 1 defa biçilebilmektedir.  

 

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 Tek 

2 Kazık 

3 60–150 

4 Sonbaharda 

5 Hububatlar 

6 15 

7 10–12 

8 Kahverengi 

9 1500–3000 

10 Gölge 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 % 20–25 

2 Genç kazık 

3 Bileşik 

4 Salkım 

5 Böbrek 

6 Asitli 

7 2,5–7,5 

8 6–10 

9 Dökülmeye 

10 200–600 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Çok 

2 60–90 

3 Bileşik 

4 Sarı 

5 Silindir 

6 1–1,3 

7 Tuzlu 

8 500–600 

9 1–1,5 

10 Çiçeklenme 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 C 

4 B 

5 C 

6 Adi fiğ 

7 20–310 

8 Şişkinliğe 

9 Taç 

10 Kuş ayağını 

11 Yanlış 

12 Doğru 

13 Yanlış 

14 Doğru 

15 Yanlış 
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