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AÇIKLAMALAR 
KOD  

ALAN Tarım Teknolojileri  

DAL/MESLEK Tarla Bitkileri YetiĢtiriciliği  

MODÜLÜN ADI 
Yemeklik Dane Baklagiller YetiĢtiriciliği (Fasulye ve 

Börülce)  

MODÜLÜN TANIMI 

Tekniğine uygun olarak yemeklik dane baklagiller 

yetiĢtiriciliği (fasulye ve börülce) ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Fasulye ve börülce yetiĢtirmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine 

uygun olarak dane baklagiller yetiĢtiriciliği (fasulye ve 

börülce) yapabileceksiniz.  

Amaçlar 

 

1. Tekniğine uygun olarak fasulye yetiĢtiriciliği 

yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun börülce yetiĢtiriciliği 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık ortam, üretim ortamları, 

Donanım: Açık alan, 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 ve harman makineleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR 



 

 

 

 

GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Dünyada hızla artan nüfusun dengeli beslenmesinde, karbonhidratların yanında 

proteinin de önemli ölçüde alınması gerekir. Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde hayvansal 

ürünlerin maliyetinin yüksek olması sebebiyle protein ihtiyacının bitkilerden karĢılanması 

son yıllarda önem kazanmıĢtır. 

 

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

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

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

yemeklik dane baklagiller geliĢmekte olan ülkelerin beslenmesinde önemli yer alır. 

 

“Leguminous” bitkilerinin olgunlaĢmıĢ tohumlarına kuru baklagiller denilmektedir. 

Baklagiller protein yönünden çok zengin kaynaklardır. Özellikle hayvansal kaynaklı 

proteinlerin bulunmadığı dönemlerde, kuru baklagillerin beslenmedeki yeri arttırılarak 

insanların günlük protein ihtiyacı karĢılanır. Nohut, mercimek, fasulye, bakla, soya fasulyesi, 

bezelye ve börülce insan yiyeceği olarak en sık kullanılan baklagillerdendir. Beslenme 

değerinin yüksek olması, maliyetinin düĢük olması, uzun süre bozulmadan saklanabilmesi 

nedeniyle yemeklik dane baklagillere olan talep giderek artmaktadır. Yemeklik dane 

baklagiller, hayvan beslenmesinde de önemli role sahiptir. 

 

Bu modülde siz değerli öğrencilere, yemeklik dane baklagillerden fasulye ve börülce 

yetiĢtirilmesi için gerekli olan tüm aĢamalar sırası ile anlatılmıĢtır. Edindiğiniz bilgiler size 

rehber olacak, yemeklik tane baklagillerden fasulye ve börülce yetiĢtirebileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 



 

 

 

 



 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 
 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak fasulye 

yetiĢtiriciliği yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Fasulyenin ülke tarımındaki önemini araĢtırınız. 

 Fasulyenin insan beslenmesindeki önemini araĢtırınız. 

 Bölgenizde fasulye üretimi yapan iĢletmeleri ziyaret ederek yetiĢtiricilik 

hakkında bilgi alınız. 

 Fasulyenin bitkisel özelliklerini araĢtırınız. 

 Hangi çeĢitlerin yetiĢtirildiğini araĢtırınız. 

 Fasulyenin bakım iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Fasulyenin hasat ve muhafaza iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 AraĢtırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. FASULYE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 
1.1. Önemi 

 

Fasulyenin kökenini bazı araĢtırıcılar Hindistan, bazı araĢtırıcılar ise Avustralya ve 

Afrika olarak bildirmiĢtir. Ancak en son olarak fasulyelerin kökeninin Amerika olduğu 

ileri sürülmüĢ ve kabul edilmiĢtir. Bugünkü kültür fasulyesinin yabani formunun tam olarak 

bilinmemekle birlikte Meksika ve Orta Amerika'daki tek veya çok yıllık sarılıcı 

formların olduğu tahmin edilmektedir. Bodur formlarda yabani fasulye bulunmamakta olup 

mutasyon sonucu ortaya çıktığı belirtilmektedir.  

 

Ülkemizde fasulye tarımının diğer yemeklik baklagillerden sonra baĢladığı ve yaklaĢık 

200 yıldan beri kültürünün yapıldığı tahmin edilmektedir. 

 

Fasulye yetiĢtirilmesindeki kolaylık, protein, mineral maddeler ve vitaminlerce 

zenginliği, insan beslenmesinde yaygın olarak kullanılması ve havanın serbest azotunu 

toprağa tespit eden nodozite bakterilerine sahip olmasından dolayı günümüz tarla tarımında 

önemli bir yere sahiptir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 



 

 

 

 

Resim 1.1: Fasulyede gövde, yaprak, çiçek, bakla, tohum genel görünüĢü 

 

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

ilk sırada yer almaktadır.  

 

Kıtalar dikkate alındığında en geniĢ ekim alanı ve üretim Asya kıtasında 

bulunmaktadır. Ancak dane verimi en yüksek Amerika kıtasında elde edilmektedir. Ülkelere 

göre ekim alanı ve üretim durumlarına bakıldığında Hindistan ilk sırada yer almaktadır. 

 

 Ülkemizde kuru fasulye, ekim alanı ve üretim yönünden nohut ve mercimekten sonra 

üçüncü sırada yer almaktadır.  

 

Ülkemizde fasulye ekim alanları en fazla Karadeniz bölgemizde yaygın olup bunu orta 

güney ( Kayseri, Konya, Niğde, NevĢehir) ve orta kuzey (EskiĢehir, Kütahya, UĢak, Yozgat) 

bölgelerimiz izlemektedir. 

 

Fasulyenin kuru daneleri yanında sebze olarak olgunlaĢmamıĢ meyve ve daneleri 

kullanılmaktadır. 

 

Taze meyve ve danelerinde yaklaĢık %90’su bulunmaktadır. Kuru danelerinde ham 

protein oranı çeĢit ve yetiĢtirme tekniğine göre değiĢmekle birlikte ortalama % 22’dir.  

 

Dane, yeĢil olgunluk döneminde fazla, kuru olgunluk döneminde ise daha az A 

(karoten) ve C vitamini içermektedir.  

 



 

 

 

Taze, kuru, konserve, dondurulmuĢ gıda Ģeklinde tüketilen fasulye ülkemizde özellikle 

protein ihtiyacının karĢılanmasında önemli bir rol oynar. Taze fasulye A, B1, B2 ve C 

vitaminlerince zengindir. 

 

Fasulye; konserve edilerek, dondurularak, güneĢte ve yapay yollarla kurutulup 

tüketime sunulur.  

 

1.2. Bitkisel Özellikleri 
 

Fasulye özellikle sıcak ülkelerde ve ülkemizde geniĢ Ģekilde tarımı yapılan tek yıllık 

bir yemeklik baklagil bitkisidir. AĢağıda fasulyenin bitkisel özellikleri açıklanmıĢtır. 

 

Kök: Tek yıllıklar kök, ana kazık kök ile bunun çevresinde yayılmıĢ olan kuvvetli yan 

kökler ve saçak köklerden oluĢur. Fasulyenin zayıf geliĢen, açık kahverengi, dallı bir kazık 

kök sistemi vardır. Kökler 65 cm yanlara, 80-100 cm kadar derine doğru bir geliĢme gösterir. 

Kök büyümesi ve geliĢimi çiçeklenme zamanına kadar hızlı, sonraki dönemde yavaĢ olur. 

Kök sistemi genellikle yüzlek olmakla birlikte çeĢide ve toprak koĢullarına bağlı olarak bazen derinlere 

de gidebilir.  Fasulye köklerinde Rhizobium phaseoli bakterilerinin oluĢturduğu küresel nodüller 

bulunur. Nodül sayısı çiçeklenme döneminde en fazladır. 

 

 

Resim  1.2: Fasulyede kök   Resim 1.3:  Fasulyede kök gövde 

 

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

Sarılıcı formlarda, ana sap ince ve sarılıcı olup fazla dallanmaz. Gövde toprak 

yüzeyinden ilk boğuma kadar  yuvarlak, bundan sonra köĢelidir. Gövde sarımtırak yeĢil, 

renkli tohumlarda genellikle kırmızımsı veya mor olabilir.  

 

Bitki boyu; bodur tiplerde 20-50 cm, yarı sarılıcılarda 50-100 cm, sırık formlarda 150-

300 cm arasındadır. Bodur tiplerde dal uçlarında sülük, yaprak koltuklarında çiçek 

salkımı bulunur. Baklaların olgunlaĢması eĢ zamanlı olmayan sarılıcı formlar daha çok 

yeĢil sebze amacıyla yetiĢtirilen bahçe tarımına uygun tiplerdir.  

 



 

 

 

Bodur formlarda boğum sayısı az olup bitkinin boyu fazla uzamaz. Dallanma fazla ve 

gövde diktir. Ana sap ve yan dalların ucunda çiçek salkımı bulunur. Bodur tipler dik 

büyümesi ve eĢ zamanlı olgunlaĢması nedeniyle kuru dane üretimine ve makineli hasada 

daha uygundur.  

 

Resim 1.4:  Fasulyede gövde ve dallar  

 Yaprak:  Fasulyede geliĢme süresince iki tip yaprak görülür. Bunlardan 

birincisi, tohumun çimlenip toprak yüzüne çıkıĢında görülen kotiledon 

yapraklardır. Fasulyede çimlenmeden sonra kotiledon yapraklarının üzerinde 

kalp biçiminde karĢılıklı iki adet yaprakçıktan oluĢan ilk yapraklar ortaya çıkar. 

Bu yapraklara ilk basit yaprak veya kotiledon yaprak ismi verilir. Daha sonra üç 

yaprakçıklı asıl yapraklar görülür. Orta yaprakçık Ģekli çeĢitlere göre değiĢiklik 

gösterip ucu oval, sivri veya kısa olabilmektedir. 

 

Yaprakların uçları genellikle sivri olup yaprak kalp Ģeklindedir. Yapraklar üçlü 

gruplar hâlinde yukarıya bakan bir açı yapan yaprak sapı ile gövdeye bağlanır. 

Çok ender olarak yaprak sapı aĢağıya doğru açı yapar.  

Yaprak sapının dala birleĢtiği yerde iki, iki yaprakçığın yaprak sapına birleĢtiği 

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

yaprakta üçgen Ģeklinde altı kulakçık bulunmaktadır. 

 

ÇeĢitlere göre değiĢmekle birlikte yaprakların alt yüzeyi, üst yüzeye göre daha 

tüylüdür.  

 

Bodur formlarda bitkinin ilk boğumlardaki yaprakları büyük olup sonraki 

boğumlarda giderek küçülür. OlgunlaĢma sonunda yaprak alanı az bir düĢme 

göstermekle birlikte çok sayıda yaprak, bitki üzerinde kalmaktadır.  

 

Sarılıcı formlarda ise çiçeklenmenin baĢlaması ile birlikte yapraklar aĢağı 

yukarıya doğru dökülmeye baĢlar ve geliĢmenin sonunda tüm yaprakçıklar 

dökülür.  



 

 

 

 

Resim 1.5: Fasulye yaprağı  

 Çiçek: Fasulyede çiçekler yaprak koltuklarından çıkmaktadır. Çiçek topluluk 

Ģekli salkımdır. Salkımdaki çiçek sayısı 3-15 arasındadır. Çiçek salkımları, 

çiçek sapçıklarının salkım saplarına bağlanıĢ durumuna bağlı olarak rozet Ģeklinde, 

salkım Ģeklinde ve her ikisi arasında geçit tipinde olabilir. Fasulye çiçeğinde 5 

çanak, 5 taç yaprak ve 10 erkek organ bulunmaktadır. Taç yaprak 2 kayıkçık, 2 

kanatçık ve 1 bayrak yapraktan oluĢmuĢtur.  

 

Çiçek rengi beyaz, kırmızı, mor veya mavi olabilir. Fasulyede çiçekler gövdenin alt 

kısmından itibaren açmaya baĢlar ve çeĢit, iklim ve çeĢit özelliğine göre değiĢmekle 

beraber çiçeklenme 8–25 gün arasında devam eder. Çiçek kendine döllenmekle 

birlikte %l-2 oranında yabancı döllenme görülebilir.  

 

       

Resim 1.6: Fasulyede çiçek 

 Meyve: Fasulyede meyve bakla Ģeklindedir. Çiçeklerde döllenme olduktan 

sonra hava sıcaklıklarına bağlı olarak 10-15 gün içinde meyve teĢekkül edip 

geliĢerek yenebilecek duruma gelir. 30 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda, 

kuraklıkta (düĢük hava nemi) söz konusu ise döllenme olduğu, bakla teĢekkül 

ettiği hâlde meyve geliĢmez ve dökülür. Meyve geliĢmesi için ideal sıcaklıklar 

15-25 °C’dir.  

 



 

 

 

Meyveler taze iken yeĢildir. OlgunlaĢtıkça kahverengiye döner. Renkli tohum kabuğu 

olan çeĢitlerde meyve olgunlaĢtıkça renkler, lekeler ve noktalar oluĢur. Meyve 

Ģekli ve rengi çeĢitli yetiĢtirme tekniklerinden de etkilenmektedir.  

 

Meyve uzunluğu 8-12 cm, geniĢliği 6,0-25,0 mm arasında değiĢir. Bitkide meyve 

sayısı, çeĢit ve yetiĢtirme tekniğine bağlı olmakla birlikte ortalama 4-23 adet 

arasındadır. 

 

Fasulyeler, baklaların kılçıklı olup olmama durumuna göre de gruplandırılır. 

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

olabilir. 

 

Fasulyelerin hemen hemen tamamında kılçık bakla genç ve taze iken 

görülmediği hâlde daha sonra görülebilir. Ġpliklilik de meyve yaĢlanması ile 

belirgin hâle gelir. Bazı çeĢitlerde ipliklilik belirgin olduğu hâlde bazı çeĢitlerde 

ise görülmez. Bakla rengi, çeĢitlere göre önemli farklılık gösterir. 

 

Bakla kabuğunun sertliği, dikiĢ yerindeki liflerin kalınlığı ve meyvenin etlilik 

durumu kaliteyi oluĢturan faktörlerdir.  

 

Bodur tiplerde baklaların çoğu yan dallarda bulunurken sarılıcı tiplerde ana saptaki 

bakla sayısı yan dallara göre daha fazladır. Fasulyede meyve Ģekli düz, kıvrık ve S 

Ģeklinde olabilir. Meyvenin enine kesiti yassı, eliptik, etli veya yuvarlak etli 

olabilmektedir. 
  

 

 

Resim 1.7: Fasulyede meyve  

 Tohum: Fasulye tohumları bitkisel protein ve karbonhidrat yönünden çok 

zengin olduğundan insan beslenmesinde büyük önem taĢır. 

 

DöllenmiĢ yumurta hücresinin olgunlaĢmasıyla tohum oluĢur. Fasulye 

danesinde tahıllardaki endosperm yerini alan ve besin maddelerini depolayan 



 

 

 

kotiledonlar bulunur. Fasulyede bin dane ağırlığı ekolojik koĢullara ve genotipe 

bağlı olarak 150-750 g arasında değiĢmektedir. 

 

Tohumun rengi, Ģekli, büyüklüğü çeĢitlere göre değiĢiklik gösterir. Tohum Ģekli 

silindirik, yassı veya böbrek Ģeklinde olabilir. Tohumun en dıĢında tohum 

kabuğu bulunur. Tohum kabuğu (%6-9), tohum taslağında dıĢ örtünün 

farklılaĢması ile oluĢur. Tohum kabuğunun kalınlığı fasulye danesinin piĢme 

kalitesini etkiler, ince kabuklu olanlar daha çabuk çimlenir ve piĢer. Dane 

kabuğunun kalınlığının artması, suyun daneye giriĢini yavaĢlatmakta ve piĢme 

süresini uzatmaktadır. YetiĢtirme tekniği ve çeĢit ıslahı ile dane kabuğunun 

kalınlığı azaltılabilmektedir. 

 

Resim 1.8: Fasulye meyvesi baklalar  

 

Resim 1.9: Fasulye baklası ve danesi 



 

 

 

 

Resim 1.10: Fasulye tohumu 

 ÇeĢit: Dünyada kültürü yapılan baĢlıca türleri Amerika kökenli olup beyaz ya 

da kırmızı çiçekli, meyve ucu gagalı, kulakçıklar ince sivri ve küçük, bitki iri 

yapılıdır. 

 

 Türkiye'de yetiĢtirilen kuru fasulye çeĢitleri Ģunlardır: 

 

 Tombul: Dane küçük ve ovaldir. Dane rengi beyaz, lezzetli ve yüksek 

verimlidir. 

 

Resim 1.11: Tombul fasulye 

 Çalı: Dane beyaz, orta, iri, böbreğimsidir. Verimi iyidir. 

 

 

Resim 1.12: Çalı fasulye 

Dermason: Dane beyaz, irice, dolgun ve yassıdır. Genellikle bir ucu düz, diğer ucu yuvarlak ve 

iricedir.  



 

 

 

 

Resim 1.13: Dermason fasulye 

 Horoz: Dane beyaz, orta iri uzunca ve silindiriktir. Ülkemizde en fazla 

üretilen kuru fasulyelerden biridir. Verimi yüksektir.  

 

Resim 1.14: Horoz fasulye 

 Barbunya: Dane iri, yuvarlağımsı, oval, renk düz bej zemine alacalı, 

lekeli veya beneklidir. 

 

Resim 1.15: Barbunya fasulye 

ġeker: Dane beyaz,  iri veya irice, yuvarlağımsıdır. Verimli ve lezzetlidir. 



 

 

 

 

Resim 1.16: ġeker fasulye 

 Battal: Dane rengi beyaz,  iri, böbreğimsi, ovalimsi ve yassıdır. 

 Selanik: Dane rengi beyaz, iri, yassı, uçlan yuvarlak ve böbrek 

Ģeklindedir. 

 

1.3. Adaptasyonu  

 

Ġklim isteği yönünden hassas olan fasulye toprak istekleri bakımından fazla seçici bir 

bitki değildir. 

 Fasulye sıcak iklim bitkisidir. Uzun gün, kısa gün ve nötr gün isteyen tipleri vardır. 

Ilıman bölgelerde sıcak mevsimlerde yetiĢtirilir. 

 

1.3.1.Ġklim Ġstekleri 
 

Fasulyenin yetiĢebilmesi için gerekli iklim ve toprak Ģartları aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 

 Sıcaklık: Fasulye iklim isteği yönünden hassas olup özellikle bazı 

dönemlerde çevre Ģartlarına karĢı çok duyarlıdır.  Bu özellikleri 

nedeniyle yetiĢtirildiği bölgeler sınırlıdır. Çimlenme için yüksek sıcaklık 

ister. Fasulye tohumu 15–20 °C'de çimlenmekte,15 °C’nin altında 

çimlenme yavaĢlamakta, 10 °C'nin altında ve 35 °C'nin üstünde ise 

çimlenme çok az olmakta veya hiç olmamaktadır. 0 °C’nin altındaki 

sıcaklıklar bitkiyi öldürür. ÇıkıĢ ekimden sonra uygun nem ve sıcaklıkta 

7-10 gün sonra olur. Yüksek sıcaklık ve düĢük nem, çiçek tozlarının 

çimlenmesini engellediği için çiçeklerin dökülmesine neden olur. 

Özellikle 30 °C'nin üzerinde çiçekler dökülmekte verim ve kalite önemli 

ölçüde düĢmektedir. Bu durum erken ekimle önlenebilmektedir. 

Çiçeklenmede optimum sıcaklık 20-25 °C’dir. Meyve bağlama 

döneminde 18-25 °C arasındaki sıcaklıklar optimum meyve tutumu ve 

geliĢmesini sağlar. OlgunlaĢma döneminde hava kuru olmalıdır. 10 

°C’nin altındaki sıcaklıklar danenin olgunlaĢmasını engeller. 
 

Fasulyede vejatasyon süresi 70-140 gün arasındadır. Vejetasyon süresi, 

bitkinin sarılıcı ve bodur olmasına, erkenci veya geçici olması yanında 

bölgenin çevre koĢullarına göre de değiĢmektedir. Bodur tiplerde 



 

 

 

vejetasyon süresi 70-80 gün, sarılıcı tiplerde 130-140 gün, yarı sarılıcı 

tiplerde 80-90 gün arasındadır.  

 

Bodur çeĢitlerde çiçeklenme 10-15 gün, yan sarılıcılarda 20-25 gün 

sarılıcı çeĢitlerde 30 günün üzerindedir.  
 

 YağıĢ ve nem: Toprak nemi yeterli değilse çiçeklenme süresi kısalır ve 

çiçeklenme azalır. Fazla nemli bir ortamdan hoĢlanmaz. Nemin artması 

hastalıklara karĢı hassaslığı arttırır. Bunda fasulyenin böyle bir ortamda isteksiz 

ve ağır büyümesinin rolü vardır. Ayrıca hücrelerde mukavemet azalıĢı da göz 

önünde tutulabilir. Diğer tarafta fazla nem çiçeklenme döneminde boĢ bakla 

oluĢumunu da artırır. Tohumluk ve kuru fasulye üretiminde tohumların 

olgunlaĢması döneminde yağan sürekli yağıĢlar fasulye üretimini önemli ölçüde 

engeller. Bakla kuruduktan sonra ıslanırsa dane kabuğu buruĢur ve beyaz renk 

koyulaĢır.  

 

 Gün uzunluğu: Fasulyelerin büyük bir kısmı kısa gün bitkisidir. Yaz aylarında 

nötr bitkilerin, seralarda özellikle sonbahar yetiĢtiriciliğinde kısa gün 

bitkilerinin seçilmesinde yarar vardır. Seralarda, fasulyeler sıcak zamanlarda 

gölgeleme yaparak rahatça yetiĢtirilebilir. Böylece sıcak zamanlarda seralarda 

sıcaklık düĢüĢü sağlanır. Yüksek sıcaklıktan bitkiler korunur. 

 

1.3.2.Toprak Ġstekleri 

 
Toprak istekleri bakımından seçici olmayan fasulye çok hafif ve ağır bünyeli topraklar 

dıĢında her toprakta yetiĢtirilebilir. Ancak organik madde yönünden zengin ve su tutma 

kapasitesi yüksek olan topraklarda daha iyi verim alınır.  

 

Kuru fasulye hafif bünyeli ve süzek toprakları sever. Hafif ve süzek topraklarda 

bakteriyel ve mantarla ilgili hastalık etmenleri daha az olduğundan kuru fasulye yetiĢtiriciliği 

için avantajlı olduğu gibi fasulyenin daha erken olgunlaĢmasını sağlar. Buna karĢılık ağır 

bünyeli topraklarda hastalık etmenleri daha fazla bulunacağından fasulye veriminde önemli 

kayıplara sebep olacağı gibi olgunlaĢma da gecikir. Kaymak bağlama özelliğine sahip 

topraklarda özellikle tohumun çimlenme döneminde düĢen yağıĢlar önemli çimlenme 

zorluklarına yol açar. 

 

Fasulye tınlı, pH 7-8 olan tuzluluk ve alkali sorunu olmayan verimli topraklarda iyi 

yetiĢir. Fasulyenin çinko elementi isteği yüksektir. Potasyumca zengin topraklarda 

yetiĢtirilen fasulyelerde kalite belirgin Ģekilde artar. 

 

1.4. YetiĢtirilmesi 
 

Fasulye, hava ve toprak Ģartlarının uygun olduğu devrelerde tohumlarının doğrudan 

doğruya tarlasına ekilmesi ile yetiĢtirilir. 

 



 

 

 

1.4.1.Toprak Hazırlığı ve Ekim 
 

Fasulye çıkıĢ yaparken kotiledonları ile birlikte toprak yüzeyine çıktığından toprak 

hazırlığının çok iyi yapılması gerekir. Ġyi hazırlanmamıĢ, sert kesekli tohum yatağı ve toprak 

yüzeyinin kaymaklı olması tohumun çıkıĢını güçleĢtirir. Zamanında ve uygun Ģekilde toprak 

iĢleme, fasulye tarımı için en etkili kültürel iĢlemdir. Fasulye yetiĢtiriciliğinde toprak 

iĢlemesi, sonbahar ve ilkbahar toprak iĢlemesi olarak iki  Ģekilde yapılır. 

 

 Sonbaharda toprak iĢleme: Tahıl anızına ekim yapılacağı zaman, anızın toprağa 

karıĢıp çürümesini sağlamak amacı ile toprak sonbaharda 10-15 cm derinlikte 

iĢlenir. Tarlada yabancı ot fazla ise toprak 15-20 cm derinlikte sürülmelidir. Anız 

sürümünden sonra tarla sonbaharda 25-30 cm derinlikte pullukla sürülür. Bazı 

mantar hastalıklarının etkisini azaltmak için toprağı derinden iĢleyerek 

havalandırmak yararlı olmaktadır. Dekara 3-4 ton iyi yanmıĢ ahır gübresi 

verilerek karıĢtırılır.  

 

 

Resim 1.17: Fasulyede sonbahar toprak iĢlemesinde anız bozma 

 Ġlkbahar toprak iĢlemesi: Toprak tava gelir gelmez tarla iĢlenir. Toprak 

iĢlemeden önce sonbahar toprak iĢlemesinde çiftlik gübresi verilmeyen 

tarlaya dekara 2 kg azot 7 kg fosfor verilir. Çimlenen yabancı otlar 

kazayağı veya kültivatör çekilerek yok edilir. Nisan ayı sonuna doğru tava 

gelen toprak diskaro ile birkaç kez yüzlek olarak sürülür. Daha sonra nem 

kaybını önlemek için tapan çekilerek toprak sıkıĢtırılır, tarla ekime hazır 

hâle getirilir. Toprakta ekim öncesi fazla iĢlem yapmak hem toprak tavı  

hem de yapısı üzerinde olumsuz etki yapacağından bundan mümkün 

olduğunca kaçınmak gerekir. 

 



 

 

 

 

Resim 1.18: Fasulyede ilkbahar toprak iĢlemesi 

Ekilecek alanın düz ve üniform olması ileride tarlada suyun göllenmemesi bakımından 

tohum yatağı hazırlama oldukça önemlidir. Ġlkbaharda tarla tava gelir gelmez tohum yatağı 

hazırlığına baĢlanmalıdır.  

 

Normal bir (intaĢ) çıkıĢın sağlanabilmesi için aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:  

 

 Tohum yatağının taĢ, kesek ve bitki artıklarından mutlaka temizlenmiĢ 

olması gerekir.  

  Ağır tavda kesinlikle tohum yatağı hazırlığı, gübre ve (herbisit) yabancı 

otlara karĢı zirai mücadele ilacı uygulaması yapılmamalıdır. 

 Ġlkbahar toprak iĢlemelerinde gereksiz fazla toprak iĢlemelerinden 

kaçınmalı, tava ekim yapılacaksa kesinlikle pullukla sürüm 

yapılmamalıdır. 

 Ġyi hazırlanmıĢ bir tohum yatağında üst kısımda 2-3 cm’lik gevĢek bir 

toprak, onun altında sert bir kısım (tohumun bırakıldığı yer) ve daha 

derinde ise gevĢek bir toprak tabakası olmalıdır. 

 Ġlkbahar tarla hazırlığında toprağın fazla çiğnenmesini önlemek için ekim 

öncesi iĢlem sayısı mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır. 

 

Toprak, ekim öncesi özellikle yabancı ot ve toprak altı zararlılarına karĢı ekimden 

birkaç gün önceden ilaçlanmalıdır. Toprak yüzeyi düzeltildikten ve sıkıĢtırıldıktan sonra 

pülverizatörle ilaçlanır. Ġlacın toprağa karıĢması için tırmık veya kültivatör çekilerek ilaç 

toprağa karıĢtırılır. Ġlaç atıldıktan sonra toprak merdaneyle veya sürgüyle sıkıĢtırılır. 

 

Toprak iĢleme ve tohum yatağı hazırlığından sonra ekim iĢlemine geçilir. Fasulyede 

istenen kalitede yeterli ürün alabilmek için ekimden önce tohuma bakteri aĢılama ve ilaçlama 

iĢlemleri yapılmalıdır.  

 

Tohum ilaçlamanın amacı, ekilecek olan tohumları özellikle mantarla ilgili 

hastalıklara ve toprak altı zararlılarına karĢı korumaktır. Burada dikkat edilecek konu 

ilaçlamanın bakterilere vereceği zararı önlemek için ilaçlama ile aĢılama aynı anda 

yapılmamalı, tohum ilaçlama yerine derin sürüm yapılıp toprak iyi bir Ģekilde 

havalandırılarak tohum ilaçlamasının vereceği fayda sağlanmalıdır.  



 

 

 

Bakteri aĢılamanın amacı, bitkinin ihtiyacı olan azot elementinin hiçbir ekstra girdiye 

gerek olmadan temin edilmesidir. Önceden hiç fasulye yetiĢtirilmemiĢ bir tarlada fasulye 

tarımı yapılacak ise ekimden önce fasulye tohumlarının bakteri ile aĢılanması gerekmektedir.  

 

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

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

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

püskürtülerek kullanılmalıdır. Nemlendirilen tohumlar, üzerine gerekli miktarda bakteri ilave 

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

AĢılamada kullanılacak bakteriler toz hâlde veya sıvı hâlde olabilir.  

 

AĢılama yapılan tohumlar bekletilmeden en geç dört saat içerisinde hemen ekilmeli, 

ertesi güne bırakılmamalıdır. AĢılama diğer güne kalacaksa aynı Ģekilde tekrar aĢılama 

yapmak gerekir. Bakterilerin canlılığını kaybetmemesi için aĢılamada kullanılacak bakteriler, 

kullanılacağı zamana kadar güneĢ (ıĢık) görmeyen, gölge ve serin bir ortamda +4 
o
C’de 

muhafaza edilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu da bakteri aĢılaması 

yapıldıktan sonra veya aynı anda hem bakteri aĢılaması hem de mantar öldürücü tohum ilacı 

(fungisid) uygulaması yapılmamalıdır. Bakteri aĢılaması ve (fungusid) mantar öldürücü 

tohum ilacı uygulaması yapılacak olursa bakteriler bundan zarar görür ve aĢılamadan 

beklenen fayda gerçekleĢemez. Ayrıca bakteri ile aĢılanmıĢ tohumlar, bakterilerin 

canlılıklarını koruyabilmesi için hiçbir surette kireç veya inorganik gübrelerle temas 

etmemelidir.  

 

Tohum yatağı hazırlığı, tohum ilaçlaması ve bakteri aĢılamadan sonra tohumların 

ekimi yapılır.  

 

Fasulye +1 ºC’de dahi zarar gördüğünden ekim ilkbaharın son donlarından bir hafta 

kadar önce yapılmalıdır. Geç ya da erken ekim verimi olumsuz yönde etkiler. Fasulyede en 

uygun çimlenme sıcaklığı 18-20 
0
C’dir. Toprak sıcaklığı 15 

0
C’nin altında iken ekim 

yapıldığında çimlenme yavaĢ olur ve tohumlar mantarla ilgili hastalık ve toprak altı kurtları 

tarafından tahrip edilebilir. Toprak sıcaklığı dikkate alındığında fasulye ekiminin nisan ayı 

sonu ve mayıs ayı baĢlarında yapılması en uygunudur. Bölge koĢullarına bağlı olarak mayıs 

sonuna kadar ekim yapılabilir. Kuru fasulye üretimi için Orta Anadolu bölgemizde nisan ayının 

son haftasından mayıs ayı baĢlarına, Doğu Anadolu da mayıs ayı ortalarından haziran ayı 

baĢlarına, kıyı bölgelerde de ise mart ayı içerisinde ekim yapılmalıdır.  

 

Fasulye, sıra veya ocak usulü Ģeklinde ekilebilmektedir. Bodur ve yarı sarılıcılarda 

sıraya ekim yöntemi uygulanır. Ekimde sıra arası, çeĢit ve yetiĢtirme koĢullarına göre 40-60 

cm, sıra üzeri 10-15 cm arasında değiĢmektedir. Ekimde en uygun bitki sıklığı bodur tiplerde m
2
 

de 20-25 bitki, yarı sarılıcılarda m
2
 de 10-15 bitkidir. Fasulye pulluk çizisine ekilebileceği gibi 

mısır ve pamuk mibzerleri ile de sıraya ekilebilir. Fasulye yurdumuzda serpme olarak da 

ekilmektedir. Bu durumda çıkıĢlar yeknesak olmadığı gibi tohum da fazla kullanılmaktadır.  

 

Özellikle sebze üretimi amacıyla fasulye ekim yöntemi "ocak" usulü ekimdir. Sıra 

arası 70-80 cm, sıra üzeri 25-30 cm olacak biçimde 10-15 cm çapında açılan ocaklara 4-5 



 

 

 

tohum atılır. ÇıkıĢtan sonra ocaklarda seyreltme yapılır. Ocak usulü ekim, sırık fasulyelerde 

uygulanır.  

 

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

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

5-10 cm, ağır topraklarda ve küçük tohumlarda 3,0-5,0 cm arasındadır. Tohumluk miktarı 

çeĢidin bodur veya sarılıcı olması, ekim sıklığı, ekim yöntemi ve tohum iriliğine bağlı olarak 

değiĢmektedir. Sıraya ekimde küçük tohumlu çeĢitler 6-7 kg/da, orta büyüklükteki çeĢitler 7-

10 kg/da, büyük tohumlu çeĢitlerde ise 10-12 kg/da tohumluk kullanılmaktadır. Ekimde 

sarılıcı olan çeĢitlerde daha az, bodur çeĢitlerde ise daha fazla tohum kullanılmalıdır. 

 

Tohum ekiminden 1-2 gün sonra özellikle erken çimlenen yabancı otlara karĢı toprak 

ilaçlaması yapılabilir. Bu durumda fasulye tohumlarının daha kolay ve güçlü bir Ģekilde 

çimlenmesi sağlanmıĢ olur. Yabancı ot kontrolünde kurak olmayan koĢullarda ekim öncesi, 

ekim sonrası veya çıkıĢ öncesi bazı herbisitler (yabancı ot ilaçları) kullanılabilir. Özellikle 

sıra arasının dar olduğu büyük ekim alanlarında herbisit kullanılması uygun olup 

ekonomiktir. Ġlaçlama yaparken toprak tipine ve iklim durumuna dikkat edilmelidir. 

 

 

Resim 1.19: Fasulye tarlası 

Fasulye kendinden önce gelen bitkiler yönünden seçici değildir. Çapa bitkileri ve 

tahıllarla yağıĢı yeterli olan ya da sulama imkânı bulunan kurak bölgelerde ekim nöbetine 

girebilir. 

 

1.4.2.Bakım 
 

 Sulama: Kuru fasulye yetiĢtiriciliğinde sulamanın önemi büyüktür. Ġklim 

koĢulları bitkinin su isteği üzerinde etkilidir. Fasulye yetiĢtiriciliğinde sulama 

karık ve yağmurlama usulü sulama Ģeklinde uygulanır. Yağmurlama sulama 

çiçeklenme periyodunda çiçek ve bakla dökümüne neden olur. Ekim sırasında 

toprak nemi az ise iyi çıkıĢ sağlamak amacıyla sulama yapılır. Toprak kuru ise 

ekimden önce sulama yapılması daha uygundur. Ekimi izleyen dönemde fazla 

yağıĢ nedeni ile toprak yüzeyi kaymak bağlamıĢ ise yapılacak hafif yağmurlama 

çıkıĢ kolaylığı sağlar. Bitkiler 10-15 cm boylanınca bir sulama daha yapılır. 

Çiçeklenme dönemine kadar hava Ģartlarına bağlı olarak bir iki sulama daha 

gerekli olabilir. Çiçeklenme dönemine kadar yapılan sulamalarda bitkilere fazla 



 

 

 

su verilmemeli ve tarlada göllendirme yapılmamalıdır. Bu dönemde fazla su 

verilerek yapılacak göllendirmeler kök ve gövde çürüklüğünü artırır. 

Çiçeklenme dönemine kadar fasulye sulanmaz ifadesi kesinlikle doğru değildir. 

Fasulyeler çimlenme ve meyve bağlama döneminde yüksek sıcaklığa ve 

kuraklığa karĢı çok hassastır. Meyvelerin bu dönemde dökülmesini önlemek 

için bitki çevresindeki rutubeti yüksek tutmak Ģarttır. Bu nedenle çiçeklenme ve 

meyve bağlama döneminde sulama sayısını yüksek tutarak meyve bağlama ve 

meyve geliĢmesine yardımcı olunmalıdır. Sulamanın yeterli olmaması çiçek 

sayısı ve bakla tutmayı ve tane iriliğini azaltmaktadır Fasulyede sık ve hafif 

sulama yapılmalıdır. Fasulye sık sulamayı sever ancak bol su verilirse zarar 

görür. Fasulye ekimden hasada kadar toplam 400-450 ml suya ihtiyaç duyar. 

Fasulye yazlık olarak ekildiği için bu suyun büyük kısmı sulama suyu ile 

karĢılanır.  

 

Resim 1.20: Fasulye yağmurlama sulama 

 Gübreleme: Kuru fasulye toprak tahlil sonuçlarına göre gübreleme 

yapılmalıdır. Fasulye ekilecek tarlalara ekim öncesi dekara 3-4 kg saf azot ve 5-

6 kg saf fosfor verilmesi yeterli olur. Fazla miktarda azot kullanmak verimi 

artırmaz. Gübreyi tohumla beraber aynı yere vermek sakıncalıdır. En uygunu 

ekim öncesi gübrenin serpilerek toprağa karıĢtırılmasıdır.  

 

 Kaymak tabakası kırma: Tohum ekimi yapıldıktan sonra toprak yüzeyi 

kaymak bağlarsa yeni çimlenmeye baĢlayan tohumlara ve bitki fidelerine zarar 

vermeden dikkatli bir Ģekilde kaymak tabakası ağır olmayan aletlerle kırılır. 

Kaymak tabakası tırmık veya çapa gibi aletlerle yapılabilir. Kaymak tabakasını 

kırmak için en iyi uygulama yağmurlama sulama yapmaktır. Bunun için 

çiftçinin yağmurlama sistemine sahip olması gerekir. 

 

 Çapalama ve yabancı ot mücadelesi: Fasulye tarımında yabancı ot kontrolü 

ve çapalama en önemli bakım iĢlerindendir. Özellikle ilk geliĢme döneminde 

hızlı büyüyen yabancı otların fasulyeyi gölgeleyerek geliĢmesini engelleyen 

yabancı otlar çapalama ile yok edilebilir. 

 
Fasulyede ilk çapalama, bitkiler 10-15 cm olunca yapılmalıdır. Fasulyenin 

yüzeyinde geliĢen köklerine zarar vermemek için ilk çapalama derin 

yapılmamalıdır. Ġlk çapalamadan sonra çiçeklenme dönemine kadar ikinci bir 

çapalama daha yapılması yeterli olur. 

 



 

 

 

Çapalama elle veya uygun ekim yapılmıĢsa makine ile yapılabilir. Sıra arasının 

makineli çapalamadan sonra sıra üzerleri elle çapalanmalıdır. 

 

Çapalama genellikle sulamadan sonra toprak tava geldiği zamanda yapılmalıdır. 

Böylece kaymak tabakası kırılarak topraktan su kaybı azaltılır, köklerin iyi bir 

Ģekilde havalanması sağlanmıĢ olunur. 

 

Çapalama toprakta bakteri faaliyetini artırarak azot birikimi üzerinde olumlu 

etki yapar. 

 

  Boğaz doldurma: Fasulyeden daha iyi verim almak ve bitkinin toprakla daha 

iyi temasını sağlamak için boğaz doldurması yapılmalıdır. 

 

Boğaz doldurma ile bitkinin yüzlek kökleri kapatılarak dik durması saplanır. 

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

önlenmiĢ olur. 

 

Boğaz doldurma iĢlemi ikinci çapalama yapılırken sıra arasındaki toprakların 

bitki boğazına çekilerek yapılmalıdır. 

 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele: Fasulye yetiĢtiriciliğinde en çok görülen 

hastalıklar; bakteriyel solgunluk, kök çürüklüğü, pas, fasulye antraknozu 

ascochyta yanıklığı, adi mozaik virüsü, sarı mozaik virüsüdür. Bu hastalıklarla 

mücadelenin zamanında yapılması gerekir. Fasulye yetiĢtiriciliğinde yaprak 

bitleri, tohum böcekleri (brucus) ve emici böcekler büyük zarara yol açar. Bu 

nedenle bu zararlılarla mücadeleye ilk gerçek yaprak oluĢumunda baĢlanıp 

zararlıların tarlaya girip yayılmaları önlenmelidir. 

 

1.4.3.Hasat ve Harman 
 

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

doğru olarak yapması Ģarttır. Fasulye hasadının tam zamanında yapılması, hasat kayıplarını 

en aza indirerek kaliteli ve yüksek verim elde edilmesini sağlar. Hasadın erken yapılması 

kurumadan sonra danelerin buruĢmasına ve verimin düĢmesine, hasadın geç yapılması ise 

baklalarda çatlama ve dökülme ile verim kaybına neden olur.  

 

 Hasat: Fasulye tam olgunlaĢtığında baklaların büyük çoğunluğu sarardığı ancak 

tam kurumanın olmadığı devrede hasat edilmelidir. Bakla içindeki danenin sert, 

iyi geliĢmiĢ ve bakla kırılır kırılmaz dıĢarı çıkacak durumda olması en uygun 

hasat zamanıdır.  

 



 

 

 

 

Resim 1.21: Hasat olgunluğuna yaklaĢmıĢ fasulye baklası 

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

kendini dölledikleri için izolasyona gerek kalmadan yan yana yetiĢtirme 

yapılarak güvenle tohum alınan bitkilerdir. Tohum üretimi için yapılan üretimle 

taze fasulye üretimi arasında hemen hiçbir fark yoktur. Sadece kuru fasulye ve 

tohumluk fasulye tohumlarda büyük zararlara yol açan tohum böcekleri 

(bruchus) zararlılarının önüne geçmek için çiçeklenme döneminde mutlaka 

dikkatli bir mücadelenin yapılması gerekir. Hasat iĢlemi sabahın erken 

saatlerinde, baklalar kurumadan ve bitki üzerinde hafif nem olduğunda 

yapılmalıdır. 

 

Resim 1.22: Hasat olgunluğuna gelmiĢ fasulye baklası 

 Ürün kaybının olmaması için nemli iken hasat edilen fasulye harman 

iĢleminden önce kurutma iĢlemine tabi tutulmalıdır. Bitki kökü ile hasat 

edildiğinde fasulyenin toprağa kazandıracağı azot önemli ölçüde azalır. Bundan 

dolayı hasat iĢlemi mümkün olduğunca makine ile yapılmalıdır. Hasat edilen 

bitkiler hava sıcak ve kuraksa tarlada 3-5 gün arasında bekletilir. Tarlada veya 

kapalı bir alandaki kurutma iĢlemine danedeki nem oranı % 18-20 civarında 

olana kadar devam edilir. Kurutma uzun sürdüğü zaman bazı beyaz daneli 

çeĢitlerde dane renginde bozulmalar olabilir. Baklalar çatlayarak danelerin yere 

dökülmesine dolayısıyla verim kaybına neden olur. Kuruma yetersiz olduğunda 

harman sırasında daneler zarar görür. Uygun zamanda harman iĢlemine 

baĢlanır. 

 

 Harman: Kuru fasulyeden ve tohumluk üretimde harmanlama dönemindeki 

yağıĢlardan bitkinin iyi korunması gerekir. Islanan baklalar içindeki tohumların 



 

 

 

kabukları sararır, koyu renk alır ve kuruduğunda buruĢuk kabuk görüntüsü 

oluĢur. Bunun için kurutmanın dikkatli yapılması gerekir. 

 
Hasat edilen bitkiler bazı yörelerde halk arasında çatı diye tabir edilen merdiven 

Ģeklindeki kurutma düzenekleri üzerine asılarak kurtulup harmanlanır. Ancak çoğu bölgede 

tarlada küçük öbekler Ģeklinde kurutulur 

 

Tohumluk fasulyelerin harmanlanmasında yüksek devirli makineler 

kullanılmamalıdır. Bu makineler tohum kabuğu içinde depo yaprakları ve embriyonun 

kırılmasına neden olur. Tohum çimlenme özelliğini yitirir. DıĢarıdan bakıldığında hiçbir Ģey 

yokmuĢ gibi görünen tohumlar tohumluk olarak kullanılamaz. 

 

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

bu tohumların üzerinde düven taĢlarının yaptığı çizikler tohumla taĢınan hastalıkların 

yayılmasına yol açar. 

 

Harmandan sonra elde edilen üründe olgunlaĢmamıĢ, buruĢuk, böcek zararı olan 

daneler, kırık  daneler, taĢ, toprak parçaları  temizlenir.  

 

Temizlenen fasulye  daneleri  uygun koĢullarda depolanırsa uzun yıllar besleme 

değerini ve canlılıklarını korur.  

 

Fasulyede dane verimi çeĢit, iklim ve toprak koĢullarına göre 100-400 kg/da arasında 

değiĢir.  

 

 Depolama: Selektörden geçirilip temizlenmiĢ fasulyeler fümige edilmelidir. 

Fümigasyon iĢleminde geç kalınmamalıdır Dane neminin % 14’ün, depo hava 

neminin % 65’in, depolama sıcaklığının  10 °C’nin üzerine çıkmadığı Ģartlarda 

fasulye tohumları bir yıl süreyle iyi bir Ģekilde saklanabilir. Depolama sıcaklığı. 

depo nemi ve dane nemi yukarıda belirtilen sınırların altına düĢtükçe fasulye 

tohumlarını 6-7 yıl kadar canlılıklarını kaybetmeden saklamak mümkündür. 

DüĢük nem, danede solunumun çok az düzeyde olmasını sağlar. Solunum fazla 

olursa danelerde çürüme ve küflenme ortaya çıkar. 

 

 

Resim 1.23: Fasulye daneleri  



 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Tekniğine uygun olarak fasulye yetiĢtirebilmek için aĢağıda verilen iĢlem 

basamaklarını uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Fasulyenin bitkisel özeliklerini 

belirleyiniz. 

 Fasulyenin toprak altı aksamlarını 

inceleyiniz. 

 Fasulyenin toprak üstü aksamlarını 

inceleyiniz. 

 Fasulyenin çiçek ve meyve durumunu     

    inceleyiniz. 

 YetiĢtirme ortamlarının hazırlığını 

yapınız. 

 Anızı uzun zaman tarlada bekletmeyiniz. 

 Kalın saplı anızları önce parçalayınız. 

 Derin sürümden önce tarlada anız varsa 

anızı yüzeysel sürüm yaparak toprağa 

karıĢtırınız. 

 Kesek oluĢmamasına dikkat ediniz. 

 Toprağı devirerek iĢleyiniz. 

 Taban gübresini ilkbahar sürümü ile 

birlikte kültivatör tabanına veriniz. 

 Gübre miktarını, topraktaki miktarı ve 

bitkinin ihtiyacını hesaplayarak veriniz. 

 Yüzeysel sürüm yaparken yabancı ot 

mücadelesi yapınız. 

 Toprak tavında iken sürüm yapınız. 

 Yüzeysel sürümü ekimden hemen önce 

yapınız. 

 Hastalık geliĢim zamanlarına dikkat 

ediniz. 

 Ġlacın dozunu iyi ayarlayınız. 

 Ġlacın hazırlanması ve ilaçlama sırasında 

dikkatli olunuz. 

 Ġlaçların diğer ilaçlarla 

karıĢabilirliklerine dikkat ediniz. 

 Ekim yapınız. 

 Tohum ilaçlamasına dikkat ediniz. 

 Tohum ilacı ile bakterinin uyumuna 

dikkat ediniz. 

 Bakteri ile aĢılanmıĢ tohumları güneĢte 

bekletmeyiniz. 

 Ekimi zamanında yapınız. 

 Ekim zamanında toprağın tavında 

olmasına dikkat ediniz. 

 Ekimi düzgün sıralar hâlinde yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 

 

 Ekim sırasında markör ayarına dikkat 

ediniz. 

 Çapalama yapınız. 

 Çapa zamanını iyi ayarlayınız. 

 Çapalama ile boğaz doldurma da 

yapınız. 

 Bitkilere zarar vermeyiniz. 

 Sulama yapınız. 

 Sulama suyunun uygun olup olmadığını 

ekimden önce kontrol ediniz. 

 Bitkinin sulama dönemlerini 

belirleyiniz. 

 Gereğinden fazla sulama yapmayınız. 

 Gübreleme yapınız. 

 Gübrelemeden önce toprak tahlili 

yapınız. 

 Gereğinden fazla gübre kullanmayınız. 

 Yabancı ot mücadelesi ve çapalama 

yapınız. 

 Çapalama zamanını tespit ediniz. 

 Çapalama ile birlikte yabancı ot 

mücadelesi yapınız. 

 Ġkinci çapalama zamanını 

geciktirmeyiniz. 

 Sulamadan sonra toprak kaymak 

bağlarsa çapalama yapınız. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz. 

 Hastalıkların geliĢim devrelerini takip 

ediniz. 

 Hastalık belirtilerine dikkat ediniz. 

 Hastalık ve zararlılarla zamanında 

mücadele ediniz. 

 Zararlıların zarar eĢiklerine dikkat 

ediniz. 

 Hasat olgunluk devresini tespit ediniz. 

 Hasat zamanını doğru tespit ediniz. 

  ÇeĢidin alabileceği meyve iriliğini iyi 

öğreniniz. 

 Kuru bakla hasadı için kapsüllerin 

kuruluğunu kontrol ediniz. 

 Hasat harman yapınız. 

 Bitki olgunluğuna dikkat ediniz. 

 Hasat Ģeklini önceden belirleyiniz. 

 Hasatta danelerin dökülmemesine dikkat 

ediniz. 

 Hasat iĢlemini geciktirmeyiniz. 

 Kurutma yerinin temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Kurutmada bütün bitkilerin eĢit Ģekilde 

kurumasına dikkat ediniz. 

 Harman yerinin temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Harmanda tanelerin kırılmamasına 



 

 

 

dikkat ediniz. 

 Harman esnasında tanelerin nem oranına 

dikkat ediniz. 

 Depoları dezenfekte ediniz. 

 Ambar zararlılarına karĢı uygun ilaç ve 

doz kullanınız. 

 ĠĢ güvenlik tedbirlerine uyunuz. 

 Çevreye duyarlı olunuz. 

 Ürünü ilaçlayınız. 

 Uygun ilacı uygun dozda kullanınız. 

 ĠĢ güvenlik tedbirlerine uyunuz. 

 Çevreye duyarlı olunuz. 

 Ürünü muhafaza ediniz. 

 Baklanın nem oranına dikkat ediniz. 

 Deponun temiz ve havadar olmasına 

dikkat ediniz. 

 Depo sıcaklığının depolama süresince 

aynı kalmasına dikkat ediniz. 

 Deponun nemli olmamasına dikkat 

ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Fasulyenin bitkisel özeliklerini belirlediniz mi?   

2 YetiĢtirme ortamlarının hazırlığını yaptınız mı?   

3 Ekim yaptınız mı?   

4 Çapalama yaptınız mı?   

5 Sulama yaptınız mı?   

6 Gübreleme yaptınız mı?   

7 Yabancı ot mücadelesi ve çapalama yaptınız mı?   

8 Hastalık ve zararlılarla mücadele ettiniz mi?   

9 Hasat olgunluk devresini tespit ettiniz mi?   

10 Hasat harman yaptınız mı?   

11 Depoları dezenfekte ettiniz mi?   

12 Ürünü ilaçladınız mı?   

13 Ürünü muhafaza ettiniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 



 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Fasulye, dünyada ekim alanı ve üretimi yönünden ……………………..içerisinde ilk 

sırada yer almaktadır. 

2. Ülkemizde kuru fasulye, ekim alanı ve üretim yönünden nohut ve mercimekten sonra 

………..sırada yer almaktadır. 

3. Fasulyede çeĢit, iklim ve çeĢit özelliğine göre değiĢmekle beraber çiçeklenme 

…………….arasında devam eder. 

4. Fasulye danesi, yeĢil olgunluk döneminde fazla, kuru olgunluk döneminde ise daha az 

…………………………içermektedir.  

5. …………,………………,……………..,…………,……..,………….,………..,………

……..Türkiye'de yetiĢtirilen kuru fasulye çeĢitlerinden baĢlıcalarıdır. 

6. Fasulye köklerinde bulunan Rhizobium phaseoli bakterilerinin oluĢturduğu küresel 

nodül sayısı ………………………en fazladır.  

7. Fasulye çiçeği kendine döllemeli olmakla birlikte ………oranında yabancı döllenme 

görülebilir.  

8. Fasulyede meyve geliĢmesi için ideal sıcaklıklar ……………°C’dir.  

9. Fasulye tohumlarına………………………………, bitkinin ihtiyacı olan azot 

elementinin hiçbir ekstra girdiye gerek olmadan temin edilmesidir. 

10. Fasulye tohumunun çimlenebilmesi için ağırlığının tamamı kadar 

……………..gerekir. 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak börülce 

yetiĢtiriciliği yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Börülcenin ülke tarımındaki önemini araĢtırınız. 

 Börülcenin insan beslenmesindeki önemini araĢtırınız. 

 Bölgenizde börülce üretimi yapan iĢletmeleri ziyaret ederek yetiĢtiricilik 

hakkında bilgi alınız. 

 Börülcenin bitkisel özelliklerini araĢtırınız. 

 Hangi bakım iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Börülcenin hasat ve muhafaza iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 AraĢtırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

  

2. BÖRÜLCE YETĠġTĠRME 
 

2.1. Önemi  
 

Börülce, insan beslenmesinin yanında hayvan yemi olarak da değerlendirilen bir 

baklagil bitkisidir. Börülce sıcak iklim sebzesi olduğu için Afrika, G. Amerika, G. Asya ve 

Akdeniz bölgelerinde yayılmıĢtır. 

 

Resim 2.1: Börülcede bitki organları yapısı 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 



 

 

 

Taze börülcede % 80-85 su, %15-20 kuru madde bulunur. Yağ miktarı düĢüktür. Kuru 

maddenin % 20-30’nu proteinler oluĢturur. Salatası ve yemekleri özellikle Ege Bölgesi’nde 

sevilerek tüketilir. Ülkemizde insan beslenmesi bakımından börülcenin önemi tam olarak 

bilinmemektedir. Ülkemizde börülcenin tarımı Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde yapılmaktadır.  

 

2.2. Bitkisel Özellikleri  
 

 Kök: Börülce kazık köklü bir bitkidir. Börülcede önce 10-15 cm uzunluğunda 

ana kazık kök oluĢur. Ana kazık kök kalındır ve üzerinde yan kazık kökler 

çıkar. Ana kazık kök çok derine inemez. Birinci derecede oluĢan yan kökler ana 

kökten daha derine iner. Ġkinci derece oluĢan yan kökler, ana kazık kök ve 

birinci derecedeki yan kök grubuna oranla daha fazladır. Börülce köklerinde 

kendine has nodozite bakterileri bulunur. 

 

 

Resim 2.2: Börülce kök ve kökteki nodoziteler 

 Gövde: YumuĢak otsu olan börülce gövdesi boy, kalınlık, dallanma ve kesit 

Ģekli bakımından çeĢitler arasında farklılık göstermektedir.  Ana gövde boyunca 

dallanabilen gövde boğum ve boğum aralarından oluĢur. Oluklu yapıda olup içi 

boĢtur. Rengi açık yeĢilden baĢlayarak koyu yeĢile kadar değiĢebilir. Gövde 

üzerinde özellikle boğum aralarında mor antosiyan lekeler bulunur. Gövde boyu 

30-150 cm arasında değiĢir. Sürünücü olanlara destek verilerek yetiĢtirilir. 

 

Resim 2.3: Börülce yaprak ve gövdesi 

 Yaprak: Börülce yaprakları bileĢik yaprak görünümündedir. Gövde üzerinde 

oluĢan ilk yapraklar karĢılıklı olup iki adettir. Fasulyede olduğu gibi orta yaprak 

ana sapın ucunda, iki yaprak karĢılıklı simetriktir. Yaprak Ģekilleri oval ve 



 

 

 

yuvarlaktır. Ucu sivri, dip tarafı oval, ters yumurta Ģeklinde yapraklar da 

görülebilir. Yaprakların yüzeyleri parlak ve düzdür. 

 

Resim 2.4:  Börülce yaprak ve çiçek 

 Çiçek: Börülcede salkım Ģeklindeki çiçekler yaprak koltuklarından çıkar. Bir 

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

Çanak yapraklar köĢeli ve yeĢildir. Bazen çanak yapraklar antosiyan nedeniyle 

mor renkli olabilir. Taç yapraklar boru hâlinde altta birleĢmiĢ, üstte hafif çan 

Ģeklindedir. Taç yapraklar Ģekil, büyüklük ve durumları itibariyle farklılıklar 

gösterir. Taç yapraklar bayrak, kanatçık ve kayıkçıktan oluĢur, beyaz sarı ve 

hafif mor hatta mavi renkli olabilir. Bayrak yaprağı oldukça büyük ve geniĢtir. 

Çiçekler çevre koĢullarına bağlı olarak sabahın erken saatlerinde döllenir. 

Döllenme döneminde yüksek oranda nemin ve sıcaklığın büyük önemi vardır. 

Çiçekler açılmadan 7-8 saat önce döllenme meydana gelir. Bu nedenle yüksek 

oranda kendine döllenme görülür. Bitki üzerinde oluĢan çiçeklerin % 60-70’i 

açmadan dökülür. Meyve tutumu sırasında da % 10-20 oranında çiçek dökümü 

olur. Açan çiçeklerin ancak % 10-20’si meyve oluĢturabilir. 

 

Resim 2.5: Börülce çiçeği 

 Meyve ve tohum: Börülce meyveleri genellikle düz, ince ve uzundur. Bazen 

baklalar kıvrık ve koçboynuzu Ģeklinde oluĢur. Baklanın sap kısmında hafif 

ĢiĢlik görülebilir. Baklanın ucu düz, hafif gaga veya sivri gaga Ģeklindedir. 

Bakla uzunluğu genel olarak 8-15 cm arasında değiĢir. Baklanın meyve rengi 



 

 

 

yeĢildir. Kuru dane olgunluğunda bakla sararır. Bazı çeĢitlerde bakla kahverengi 

ve morumsu renkte olabilir. Bakla içinde 1-10 arasında tek sıralı tohumlar yer 

alır. Kuru baklalar halk arasında kapçık veya çakıldak olarak adlandırılır. Bakla 

içinde yuvarlak veya böbrek Ģeklinde börülce daneleri bulunur. Tohumların 

renkleri beyaz, sarı, sarı mor, kahverengi morumsudur. Bin dane ağırlığı 100-

400 gram arasında değiĢir. Normal koĢullarda saklanan tohumların çimlenme 

oranı % 85-90’dır. 

 

Resim 2.6: Börülce danesi 

2.3. Adaptasyonu 
 

Tek yıllık bir kısa gün bitkisi olan börülcenin gün uzunluğu bakımından nötr gün 

bitkisi olan tipleri de vardır.  

 

2.3.1.Ġklim Ġstekleri 
 

 Sıcaklık: Börülce yarı nemli koĢullara çok iyi uyum sağlamıĢ bir sıcak iklim 

bitkisidir. Tohumların çimlenmesi için toprak sıcaklığı 8-10 °C, hava sıcaklığı 

ise 10-12 °C olmalıdır. GeliĢme döneminde yüksek sıcaklık ister. AĢırı sıcaklık 

ve kuraklık döllenmeyi olumsuz yönde etkileyerek meyve ve tohum 

bağlamasını azaltır. En iyi geliĢme sıcaklığı 20-30 °C arasındadır. Sıcak iklimde 

gece 22 °C, gündüz 27 °C’de maksimum kuru madde üretimi sağlanır. En iyi 

geliĢme sıcaklığı 20-30 °C arasıdır. Gündüz ve gece sıcaklığı arasındaki fark 5-

10 °C olmalıdır. GeliĢen bitkiler düĢük sıcaklıktan etkilenir. Ġlkbahar ve 

sonbahar donlarına karĢı hassastır. Don meydana geldiğinde yapraklar ve genç 

dallar zarar görür. ġiddetli donlarda bitki ölür. 

 



 

 

 

 

Resim 2.7: ÇimlenmiĢ börülce 

 IĢık: IĢık bakımından nötr bir özelliğe sahiptir. DüĢük sıcaklık ve uzun gün ilk 

çiçeklenmeyi uyarıcı etkiye sahiptir. En iyi ıĢıklanma süresi 8-14 saat arasıdır. 

 

 Nem: Nemli havadan fazla hoĢlanmaz. Uzun süre devam eden nemli havalarda 

Ģiddetli mantari enfeksiyonlar meydana gelir. Bu bakımdan yarı kurak bölgelere 

daha iyi adapte olur. Fazla kuru koĢullarda, sulama yapılmazsa bitkinin 

büyümesi yavaĢlar, çiçek sayısı oldukça düĢer ve bakla içinde çok az sayıda 

dane oluĢur. 

 

 Gün uzunluğu: Gün uzunluğu bakımından nötr gün bitkisi olarak kabul edilir.  

 

2.3.2.Toprak Ġstekleri 
 

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

kapasitesi yüksek nemli yerlerde iyi geliĢir. Ġyi drene olmuĢ tınlı kumlu, pH’ı 5,5-6,5 

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

bitkinin vegatatif geliĢmesi artar, dane tutma oranı düĢer. Börülce diğer yemeklik dane 

baklagillerden kötü koĢullara daha iyi adapte olur. 

 

2.4. YetiĢtirilmesi 
 

Börülce tohumlarının direk yerlerine ekilmesi ile yetiĢtirilir. 

 

2.4.1.Toprak Hazırlığı ve Ekim 
 

Börülcede tohum yatağı sıkı, keseksiz ve bitki artıklarından temizlenmiĢ, yeterli 

miktarda nemli olmalıdır. Toprak sonbaharda 25-30 cm derinlikte sürülmelidir. Ekolojik 

koĢullar elveriĢli ise kıĢ aylarında da toprak iĢlemesi yapılabilir. Erken toprak iĢleme, 

organik maddelerin toprağa karıĢarak kolayca ayrıĢmasına ve topraktaki su seviyesinin 

yükselmesine yardımcı olur. Ġlkbaharda tohum ekiminden önce toprak birkaç defa 10-15 cm 

derinliğinde iĢlenir. Bu Ģekilde toprak iĢleme ile hem yetiĢtirme alanlarındaki yabancı otlar 



 

 

 

temizlenir hem de iyi bir tohum yatağı hazırlanmıĢ olur. Ġlkbaharda son donlar geçtikten ve 

toprak ısındıktan sonra toprak tekrar iĢlenir ve börülce tohumları ekilir. 

 

Ekimden önce uygun rhizobium bakterileriyle aĢılanan börülce tohumları ilkbahar 

donlarından sonra toprak ısınınca nisan sonu mayıs ayı baĢında ekilir. Erken ekim 

yapıldığında toprak soğuk ve nemli olduğundan tohumların çoğu çürür veya toprak kurtları 

tarafından yenir. Ekim, tahıl hasadından sonra yapılacaksa mümkün olan en erken zamanda 

yapılmalıdır. Ekim zamanındaki gecikme verim kaybına neden olur. Börülce 

yetiĢtiriciliğinde serpme ekim, tohumluk kaybı ve bakım iĢlerinin zorluğu nedeni ile uygun 

değildir.  Dane üretimi için en uygun yöntem sıraya ekimdir. Ekim yapılacak toprakta yeterli 

nem olmalıdır. Ekim sıravari olarak mibzerle veya elle yapılabilir. Ekim sıklığı sıra arası 50 

cm, sıra üzeri 25 cm Ģeklinde veya sıra arası 60-70 cm sıra üzeri 10-15 cm olacak Ģekilde 

yapılır. Ekim derinliği toprak özelliğine bağlı olarak 3-6 cm olacak Ģekilde ekim 

yapılmalıdır. Bir dekar alana 6-8 kg hesabı ile tohum kullanılır. Topraktaki fazla nem 

tohumların çürümesine neden olur. Yeterli olmayan nem ise tohumların kuru da kalıp 

çimlenmelerini olumsuz yönde etkiler. 

 

Tahıllar, endüstri bitkileri ve sebzelerle münavebeye giren börülce diğer baklagiller 

gibi kendisinden sonra gelen bitkiye temiz ve bitki besin maddelerince zengin toprak bırakır. 

Üst üste ekim hastalık ve zararlıların etkinliklerinin artmasına neden olur. 

 

 

Resim 2.8: Börülcede çiçeklenme dönemi 

2.4.2.Bakım 
 

Börülce yetiĢtiriciliğinde bakım iĢleri oldukça büyük öneme sahiptir. Bu iĢler, aĢağıda 

anlatılmıĢtır. 

 

 Sulama: Börülce su isteği fazla olan bir bitkidir. Sıcak ve kurak bölgelerde 

çiçeklenme devresi ile birlikte sulanmaya baĢlanmalıdır. Bitkinin su ihtiyacı 

dikkate alınarak 10-12 defa sulama yapılmalıdır. Çiçeklenme devresi 



 

 

 

baĢlangıcında sulama bakla bağlamaya yardımcı olur.  Dane doldurma 

devresinde ise sıcak ve kuru hava istediğinden sulama yapılmaz. ÇıkıĢ ile 

çiçeklenme devresi arasındaki dönemde suyun fazlalığı da bitkide solgunluk 

meydana getirir ve verimi olumsuz yönde etkiler. Börülce yetiĢtiriciliği iyi 

drene olan topraklarda yapılmalıdır. Drenaj kök bölgesinin iyi havalanmasını 

sağlar ve rhizobium bakterilerinin daha fazla azot tespit etmelerini teĢvik eder. 

 

 Gübreleme: Börülce bitki besin maddesi olarak fosfora fazla miktarda ihtiyaç 

duyar. Bakteri aĢılaması iyi yapılırsa azotlu gübreye fazla ihtiyaç duymaz. 

Ancak bakteri aĢılaması yapılmamıĢsa dekara 10-15 kg civarında azot, 10-12 kg 

fosfor ve potasyumun yeterli olmadığı topraklarda 8-10 kg potasyumlu gübre 

saf olarak verilmelidir. 

 

 Yabancı ot mücadelesi: ÇıkıĢtan önce herbisit uygulaması börülcede yabancı 

ot kontrolü için iyi sonuç verir. Ekimden 10-15 gün sonra fideler toprak 

yüzeyine çıkar. Bu devrede çapalama ile yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.  

Börülce yetiĢme süresince çiçeklenmeye kadar en az iki defa çapalanmalıdır. 

Çapalama ile birlikte bitkide boğaz doldurması da yapılmalıdır. Çiçeklenmeden 

sonra çiçek dökülmesine sebep olacağından çapalama yapılmamalıdır.  Baklalar 

olgunlaĢtığı zaman tip dıĢı bitkiler sökülerek atılmalıdır. 

 

Resim 2.9: Börülcenin meyve geliĢim dönemi 

 Hastalık ve zararlılarıyla mücadele: Börülceye fusarium türleri, kök 

çürüklüğü, pas ve virüs hastalıkları önemli oranda zarar vermektedir. Bu 

hastalıklara karĢı dayanıklı çeĢitler yetiĢtirilmeli ve kültürel önlemler 

alınmalıdır. Yaprak bitleri ve tohum böcekleri (brucus) ise en büyük zararlara 

sebep olan zararlılardır. Nematodlar da börülce yetiĢtiriciliğinde önemli 

zararlara yol açar. Tohum böcekleri (brucus) ve yaprak bitleri ile mücadele 

yöntemleri, zararlıların yaĢam dönemleri dikkate alınarak düzenli bir Ģekilde 

yapılmalıdır. 

 

 

 



 

 

 

2.4.3.Hasat ve Harman 
 

Börülce de taze ve dane üretimi için hasat zamanı farklıdır. 

 

 Hasat : Taze börülcelerin hasadı, bakla içindeki tohumlar süt olum döneminde 

yapılır. Börülcede bakla hasadı bakla oluĢumundan 10-15 gün sonra yapılır. Bu 

devrede bakla büyüklüğü ve dane ağırlığı en üst düzeydedir. Hasatta gecikme 

olursa baklalarda kılçıklılık oluĢur. Bu durumdaki baklalar taze börülce olarak 

tüketilemez. Taze tüketim için çevreyle ilgili koĢullara bağlı olarak 5-9 hafta 

boyunca hasat yapılabilir. Hasatlar haftada 1-2 kez yapılmalıdır.  

 

Börülcede dane hasadı için baklaların üçte ikisi kahverengi olup olgunlaĢtığı 

zaman yapılmalıdır. Baklaların tamamının olgunlaĢması beklenirse baklaların 

bir kısmı çatlar ve dökülmeden dolayı tohum kaybına neden olur. Dane için 

üretim yapılacaksa baklalar hasat edilemez bitki üzerinde bırakılır. Bitki 

üzerindeki baklaların yeĢilden sarı kahverengiye, mordan koyu mor renge 

dönmesi ve kuruması beklenir. Baklalar çatlamadan önce hasat edilmelidir.  

 

Resim 2.10: Börülce baklalarının olgunlaĢması 

Taze börülce verimine çevreyle ilgili koĢullar da önemli ölçüde etki eder. 

YetiĢtirme koĢullarına ve çeĢit özelliklerine bağlı olarak dekardan yaklaĢık 750–

1000 kg taze börülce, 100–150 kg arasında tohum (dane) elde edilir. Hasat 

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

 

 Harman: Hasat edilen bitkiler demetler hâlinde bağlanarak tarlada kurumaya 

bırakılır. Yeterince kuruyan bitkiler dövenle veya harman makinesi ile harman 

edilir. Hasat ve harman uygun Ģartlarda kombine makinelerle de yapılır. 

Harmandan elde edilen saman çok değerli bir hayvan yemi olarak 

değerlendirilir. 



 

 

 

 

Resim 2.11: Kuru börülce 

 Depolama: YeĢil olarak hasat edilen börülce, satıĢ merkezlerine 10-15 kg 

çuvallar veya 5-10 kg kasalar içinde gönderilir. Taze börülce depolarla uzun 

süreli olarak bekletilemez. Dane üretimi için harmanlanan tohumlar ayrılır, 

temizlenir, danedeki nem oranı % 13-14’lere düĢürülür. Kuru ve serin depo 

Ģartlarında saklanır. Börülce tohumları temiz ve serin bir yerde depolanırsa iki 

yıla kadar canlılıklarını koruyabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Tekniğine uygun olarak börülce yetiĢtirebilmek için aĢağıda verilen iĢlem 

basamaklarını uygulayınız.  

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Börülcenin bitkisel özeliklerini 

belirleyiniz. 

 Börülcenin toprak altı aksamlarını 

inceleyiniz. 

 Börülcenin toprak üstü aksamlarını 

inceleyiniz. 

    Börülcenin çiçek ve meyve durumunu  

        inceleyiniz. 

 YetiĢtirme ortamlarının hazırlığını 

yapınız. 

 Anızı uzun zaman tarlada bekletmeyiniz. 

 Kalın saplı anızları önce parçalayınız. 

 Derin sürümden önce tarlada anız varsa 

anızı yüzeysel sürüm yaparak toprağa 

karıĢtırınız. 

 Kesek oluĢmamasına dikkat ediniz. 

 Toprağı devirerek iĢleyiniz. 

 Taban gübresini ilkbahar sürümü ile 

birlikte kültivatör tabanına veriniz. 

 Gübre miktarını, topraktaki miktarı ve 

bitkinin ihtiyacını hesaplayarak veriniz. 

 Yüzeysel sürüm yaparken yabancı ot 

mücadelesi yapınız. 

 Toprak tavında iken sürüm yapınız. 

 Yüzeysel sürümü ekimden hemen önce 

yapınız. 

 Ekimi geciktirmeyiniz. 

 Ekim yapınız. 

 Ekimi zamanında yapınız. 

 Ekim zamanında toprağın tavında 

olmasına dikkat ediniz. 

 Ekimi düzgün sıralar hâlinde yapınız. 

 Ekim sırasında markör ayarına dikkat 

ediniz. 

 Çapalama yapınız. 

 Çapa zamanını iyi ayarlayınız. 

 Çapalama ile boğaz doldurma da 

yapınız. 

 Bitkilere zarar vermeyiniz. 

 Sulama yapınız. 

 Sulama suyunun uygun olup olmadığını 

ekimden önce kontrol ediniz. 

 Bitkinin sulama dönemlerini 

belirleyiniz. 

 Gereğinden fazla sulama yapmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 

 

 Gübreleme yapınız. 
 Toprak tahliline göre gübreleme yapınız. 

 Gereğinden fazla gübre kullanmayınız. 

 Yabancı ot mücadelesi ve çapalama 

yapınız. 

 Çapalama zamanını tespit ediniz. 

 Çapalama ile birlikte yabancı ot 

mücadelesi yapınız. 

 Ġkinci çapalama zamanını 

geciktirmeyiniz. 

 Sulamadan sonra toprak kaymak 

bağlarsa çapalama yapınız. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz. 

  Hastalıkların geliĢim devrelerini takip 

ediniz. 

 Hastalık belirtilerine dikkat ediniz. 

 Hastalık ve zararlılarla zamanında 

mücadele ediniz. 

 Zararlıların zarar eĢiklerine dikkat 

ediniz. 

 Hasat olgunluk devresini tespit ediniz. 
 Bitki olgunluğuna dikkat ediniz. 

 Hasat Ģeklini önceden belirleyiniz. 

 Hasat harman yapınız. 

 Bitki olgunluğuna dikkat ediniz. 

 Hasat Ģeklini önceden belirleyiniz. 

 Hasatta danelerin dökülmemesine dikkat 

ediniz. 

 Hasat iĢlemini geciktirmeyiniz. 

 Kurutma yerinin temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Kurutmada bütün bitkilerin eĢit Ģekilde 

kurumasına dikkat ediniz. 

 Harman yerinin temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Harmanda tanelerin kırılmamasına 

dikkat ediniz. 

 Harman esnasında tanelerin nem oranına 

dikkat ediniz. 

 Depoları dezenfekte ediniz. 

 Ambar zararlılarına karĢı uygun ilaç ve 

doz kullanınız. 

 ĠĢ güvenlik tedbirlerine uyunuz. 

 Çevreye duyarlı olunuz. 

 Ürünü ilaçlayınız. 

 Uygun ilacı uygun dozda kullanınız. 

 ĠĢ güvenlik tedbirlerine uyunuz. 

 Çevreye duyarlı olunuz. 

 Ürünü muhafaza ediniz. 

 Bezelyenin nem oranına dikkat ediniz 

 Deponun temiz ve havadar olmasına 

dikkat ediniz. 

 Depo sıcaklığının depolama süresince 

aynı kalmasına dikkat ediniz. 



 

 

 

 Deponun nemli olmamasına dikkat 

ediniz. 

 



 

 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Börülcenin bitkisel özeliklerini belirlediniz mi?   

2 YetiĢtirme ortamlarının hazırlığını yaptınız mı?   

4 Ekim yaptınız mı?   

5 Çapalama yaptınız mı?   

6 Sulama yaptınız mı?   

7 Gübreleme yaptınız mı?   

8 Yabancı ot mücadelesi ve çapalama yaptınız mı?   

9 Hastalık ve zararlılarla mücadele ettiniz mi?   

10 Hasat olgunluk devresini tespit ettiniz mi?   

11 Hasat harman yaptınız mı?   

12 Depoları dezenfekte ettiniz mi?   

13 Ürünü ilaçladınız mı?   

14 Ürünü muhafaza ettiniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Börülce ………..köklü bir bitkidir. 

 

2. Börülcede gövde boyu …………………arasında değiĢir. 
 

3. Börülcede çiçekler açılmadan 7-8 saat önce döllenme meydana geldiğinden yüksek 

oranda ………………..görülür. 

 

4. Börülcede normal koĢullarda saklanan tohumların çimlenme oranı ……...’dır. 

 

5. Börülcede en iyi geliĢme sıcaklığı …………….arasıdır. 

 

6. Bir dekar alana …………….kg börülce tohumu kullanılır. 

 

7. Bakteri aĢılaması yapılmamıĢsa dekara ……..kg civarında azot, ……..kg fosfor ve 

potasyumun yeterli olmadığı topraklarda ……kg potasyumlu gübre saf olarak 

verilmelidir. 

 

8. Börülce de dane doldurma devresinde sıcak ve kuru hava istediğinden 

………….yapılmaz. 

 

9. Börülcede en iyi ıĢıklanma süresi …………saat arasıdır. 

 

10. Ġyi drene olmuĢ tınlı kumlu, pH’ı …………………arasında olan topraklar börülce 

yetiĢtiriciliği için uygundur. 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Fasulye tarımında en geniĢ ekim alanı ve üretim ……….kıtasında bulunmaktadır.  

 

2. Dane fasulyede en yüksek verim ……………………elde edilmektedir.  

 

3. Fasulyenin kuru danelerinde ham protein oranı çeĢit ve yetiĢtirme tekniğine göre 

değiĢmekle birlikte ortalama ………..dir.  

 

4. Bitki boyu, bodur tiplerde ……… cm, yarı sarılıcılarda ……….. cm sırık formlarda, 

………… cm arasındadır.  

 

5. Fasulyede bodur tipler ………büyümesi ve …………… olgunlaĢması nedeniyle kuru 

dane üretimine ve makineli hasada daha uygundur.  

6.  

Fasulyede çiçekler gövdenin ……..kısmından itibaren açmaya baĢlar.  

 

7. Fasulyede meyve uzunluğu ………….. geniĢliği ……………… arasında değiĢir. 

 

8. Fasulye yetiĢtiriciliğinde yaz aylarında …………bitkilerin, serada özellikle sonbahar 

yetiĢtiriciliğinde ………….bitkilerinin seçilmesinde yarar vardır. 

 

9. Toprak istekleri bakımından seçici olmayan fasulye ……….,………topraklar dıĢında 

her toprakta yetiĢtirilebilir. 

 

10. AĢılanan fasulyelerde bakteri faaliyetini engellememesi için tohum ilaçlaması yerine 

…………yapmak toprağı iyi bir Ģekilde havalandırmak gerekir. 

 

11. Börülce köklerinde kendine has ………….bakterileri bulunur. 

 

12. Börülcede açan çiçeklerin ancak …………………meyve oluĢturabilir. 

 

13. Börülcede bin dane ağırlığı ……………..arasında değiĢir.  

 

14. Tek yıllık bir kısa gün bitkisi olan börülcenin gün uzunluğu bakımından 

……………gün bitkisi olan tipleri de vardır. 

 

15. Börülce yetiĢtiriciliğinde gündüz ve gece sıcaklığı arasındaki fark ……….olmalıdır. 

 

16. Börülcede tohumların çimlenmesi için toprak sıcaklığı………, hava sıcaklığı ise 

……………..°C olmalıdır.  

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

 

 

17. Börülce yetiĢtiriciliğinde sulama yapılmazsa bitkinin büyümesi yavaĢlar, çiçek sayısı 

oldukça düĢer ve bakla içinde …………dane oluĢur. 

 

18. Börülce ekimi sıravari olarak ……………….veya elle yapılabilir.  

19. Börülce bitki besin maddesi olarak …………..fazla miktarda ihtiyaç duyar.  

20. Börülcede çiçek dökülmesine sebep olacağından çiçeklenmeden sonra 

………………yapılmamalıdır. 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 



 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yemeklik dane baklagiller 

2 Üçüncü 

3 8–25 gün 

4 A (karoten) ve C vitamini 

5 
Tombul, çalı, dermason, horoz, 

Barbunya, Ģeker, battal, selanik 

6 Çiçeklenme döneminde 

7 %L-2 

8 15-25 

9 Bakteri aĢılamanın amacı 

10 Su alması 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Kazık 

2 30-150 cm 

3 Kendine döllenme 

4 % 85-90’dır 

5 20-30 °c 

6 6-8 

7 10-15/10–12/8-10 

8 Sulama 

9 8-14 

10 5.5-6.5 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Asya 

2 Amerika kıtasında 

3 % 22’ 

4 20–50 cm, /50–100 cm /150–300 

5 Dik büyümesi /eĢ zamanlı olgunlaĢması 

6 Alt 

7 8-12 cm, geniĢliği 6.0-25.0 mm 

8 Nötr/ kısa gün 

9 Çok hafif ve ağır bünyeli 

10 Derin sürüm 

11 Nodozite 

12 % 10-20’si 

13 100-400 gram 

14 Nötr 

15 5-10 °c 

16 8-10 °c/ 10-12 

17 Çok az sayıda 

18 Mibzerle 

19 Fosfora 

20 Çapalama 



 

 

 

 

KAYNAKÇA 
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 http://bilimselkonular.com/index.php/ueye-bloglarndan/BA-RA-
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 http://www.saglik.im/baklagiller/ 
 

 http://www.yenigurle.com/pdf/tarla-bitkileri/tarlabitkileri/29.pdf 
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