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AÇIKLAMALAR
KOD 621EEH060

ALAN Bahçecilik

DAL / MESLEK Sebze Yetiştiriciliği

MODÜLÜN ADI Bezelye Yetiştiriciliği

MODÜLÜN TANIMI
Bezelye yetiştiriciliğinde tekniğine uygun olarak bezelye ekimi,
kültürel bakım işlemleri ve sebze hasadının anlatıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/ 16

ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur.

YETERLİK Bezelye yetiştirmek

MODÜLÜN AMACI

Genel amaç

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak
bezelye yetiştiriciliği yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Tekniğine uygun olarak bezelye ekimi yapabileceksiniz.

2. Tekniğine uygun olarak kültürel bakım işlemlerini
yapabileceksiniz.

3. Tekniğine uygun sebze hasat edebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Tepegöz, yazı tahtası, internet ortamı, sınıf, sera

Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon,
bilgisayar, mikroskop

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Modülün sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri, tavırları ölçmek
amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme araçları ile
değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Tarımsal üretimde sebzeler oldukça önemli bir yer tutar. Çünkü sebzelerin yerlerine
kullanılabilecek başka bir ürün bulunmamaktadır. Ayrıca son yıllarda özellikle beslenme
uzmanlarının diyet programlarında da sıkça yer almaktadır.

Yeryüzünde sebze olarak yetiştirilen birçok bitkinin gen merkezliğini özellikle
Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Anadolu, Kafkasya, Türkistan ve Afganistan gibi ülkeler
yapar. Bu nedenledir ki; Türk halkının sebzelere ilgisi oldukça fazladır.

Yapılan çalışmalarla insanların tükettiği sebze türlerinden 60 tanesi kültüre alınmıştır.
Bu sayı gün geçtikçe artma eğilimindedir. Ülkemizde de bu sebzelerin büyük çoğunluğu
rahatlıkla üretilmektedir.

Günümüzde dışa bağımlı olmanın en kötü ve en zor telafi edilir şekli gıda
maddelerinde dışa bağımlı olmaktır. Ülkemizin tarımsal potansiyeli tüm halkımızı rahatlıkla
besleyebilecek durumdadır. Ancak ülkemizde sebzelerin çeşit seçiminin uygun yapılmaması,
hatalı tarımsal uygulamalar, pazarlama güçlükleri, belli bir standardizasyonun olmaması,
üreticilerin birlikte hareket etmemesi v.b. sebeplerle sebzecilik üretimi gün geçtikçe
gerilemektedir.

Bu modül ile sebze üretiminin azalmasına sebep olan en önemli etkenlerden hatalı
tarımsal uygulamalar azalacak ve ülkemizdeki sebze üretimi, siz değerli öğrencilerin
öğrendiği bilgilerin sektöre aktarılması sayesinde daha da artacaktır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Tekniğine uygun olarak bezelye ekimi yapabileceksiniz.

 Bezelye bitkisinin insan sağlığına yararlarını araştırınız.

 Ülkemizde bölgelere göre en çok yetiştirilen bezelye çeşitlerini araştırınız.

1. BEZELYE YETİŞTİRİCİLİĞİ

1.1. Tanımı ve Önemi

 Bilimsel sınıflandırma

 Alem : Plantae

 Şube : Magnoliophyta

 Sınıf : Magnoliopsida

 Takım : Fabales

 Familya : Fabaceae

 Cins : Pisum

 Botanik Adı: Pisum sativum

Baklagiller familyasından olan bezelye, taze yeşil kabuğu ile taneleri ya da yalnız
taneleri yenen bir sebzedir. Çoklukla ilkbaharda turfanda olarak piyasaya çıkarılır. Çiçekleri
beyaz, menekşe renginde olabileceği gibi; boyu bodur, yarı yüksek veya yüksek olabilir.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
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Fotoğraf 1.1: Bezelye bitkisinin genel görünüşü

Bezelyenin ana vatanı Yakındoğu, Akdeniz, Orta Asya, Amerika ve Avrupa
ülkeleridir. Gen merkezi olarak birinci derecede Doğu Akdeniz, İran, Kafkasya ve Tibet,
ikinci derecede ise Güneybatı Arabistan ve Kuzey Afrika’yı içine alan kuşak kabul
edilmiştir. Günümüzde bezelye en iyi bilinen bitkiler arasında yer almaktadır.

İlk ve Ortaçağ’da Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinde büyük önem kazanmış olan
bezelye, 11.yüzyıl sonunda İngiltere’ye geçmiştir. Amerika’ya geçişi 1613 yılında Hintliler
tarafından gerçekleşmiştir.

Bezelyenin dünyadaki yıllık üretim miktarı 10 milyon ton civarındadır. Ülkemizde
yıllık ortalama bezelye üretimi 40-50 bin ton civarındadır. Sofralık taze bezelye üretimi en
çok Akdeniz Bölgesinde, konservelik bezelye üretimi Marmara Bölgesinde kuru bezelye
üretimi ise yine Marmara Bölgesinde yapılmaktadır. Sebze olarak gerek taze baklaları
gerekse olgun daneleri yemeklik ve konservelik olarak kullanılır.

Fotoğraf 1.2: Bezelye ve meyvesinin görünüşü
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Tüketim mevsimi çok kısa olduğundan konserveye işleme, gerek fabrikalarda gerek
evlerde çok yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Bezelyenin kabuğu çıkarılmış kırması ve unu
gıda sanayinde kullanılır. Ayrıca özellikle fabrika artığı sap ve samanı hayvan yemi olarak
kullanılmaktadır.

100 gr. çiğ (pişirilmemiş) taze bezelye tanesinin besin değerleri şöyle
sıralanabilir:

Kalori 84 Folik asit 35,5 mcgr

Protein 6,3 gr Potasyum 316 mgr

Karbonhidrat 14,4 gr Magnezyum 35 mgr

kolesterol 0 A vitamini 640 IU

Yağ 0,4 gr Bı vitamini 0,35 mgr

Lif 2 gr B2 vitamini 0,14 mgr

Fosfor 116 mgr B3 vitamini 2,9 mgr

Kalsiyum 26 mgr B6 vitamini 0,16 mgr

Demir 1,9 mgr C vitamini 27 mgr

Soydum 2 mgr E vitamini 2,1 mgr

Tablo 1.1: 100 gr çiğ taze bezelyedeki besin değeri

Yukarıda görüleceği gibi bezelye; önemli oranlarda içerdiği protein, karbonhidrat,
fosfor, potasyum ve A vitaminiyle çok önemli bir besin türüdür. Baklagiller içerisinde
bezelye, insan beslenmesinde oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Bezelye, ev ihtiyacı için bahçelerde taze baklaları ve olgunlaşmamış yeşil daneleri,
yemeklik olarak değerlendirilmek üzere yetiştirilir. Pazar ve konservecilik için bezelye
yetiştiriciliği daha geniş alanlarda yapılır.

Fotoğraf 1.3: Bezelye yemeği
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Bunların yanında insan sağlığı için yararları şunlardır:

 Kolayca çözümlenebilir çeşitli lif maddelerini çok miktarda içerdiğinden
özellikle kandaki kötü kolesterol düzeyini düşürerek kalp krizi geçirme riskini
azaltır.

 Yüksek orandaki lif, midede uzun süre kalır. Böylece kandaki şeker düzeyinde
artma ve azalmalar düzene girerek bedenin enerji düzeyini sabit tutar.

 Yüksek oranda Bı vitamini içerdiği için uykuyu düzene sokar. İştahı açar ve
insanın ruhsal durumunu düzelterek neşeli olmasını sağlar.

 Bezelyeyi çok tüketen kişilerde akut apandisite çok az rastlandığı araştırma
sonuçlarıyla saptanmıştır.

 Bezelyede, gebeliği önleyici bazı maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler, hem
kadınlar ve hem de erkekler üzerinde nüfus planlamasına yardımcı olacak etkiler
yapmaktadır.

 Bu önemli tıbbi etkilerinden yararlanılmak üzere bezelyenin bolca yenilmesi
yeterli olur.

Bezelyenin morfolojik özeliklerini şöyle açıklayabiliriz:

 Kök: Bezelyede kökler farklı yapıdadır. Başlangıçta ana kazık kök ve
daha sonra bu kökten yanlara doğru ikincil kazık kökler gelişir. Bu köklere
bağlı olarak iyi gelişen bol miktarda saçak kökler meydana gelir. Kök
sistemi toprak yüzeyine yakındır. Bezelye sathi köklü bir bitkidir.
Köklerin %70-80’i 20 cm’lik toprak derinliğinde ve 50-80 cm yanlara
doğru yayılmış şekilde bulunur.

Fotoğraf 1.4: Bezelye kökleri
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Toprak yapısına ve rutubet durumuna bağlı olarak bazı hallerde kazık köklerin bir
kısmı 150 cm derinliğe kadar inebilir. Bezelye köklerinin büyük bir çoğunluğu toprak
yüzeyine yakın olarak gelişirler. Bu nedenlerden dolayı bezelye başka bir kültür bitkisi için
iyi bir ön bitkidir. Ancak kendisine tahammülü yoktur. Aynı yerde ikinci yılda önemli
derecede verim düşüklüğü görülür. Bezelye köklerinde, havanın serbest azotunu tutmayı
sağlayan Rhizobium bakterilerinin oluşturduğu nodozitler gelişir.

 Gövde: Bezelyede gövde, boğum ve boğum aralarından meydana gelir.
Gövdenin dallanması ve kardeşlenmesi toprak altındaki ilk iki boğumdan
olur. Gövdenin içi boş ve dayanıksızdır. Gövdenin köşe kısımlarında
dayanıklılığı sağlayan selülozik birikimler oluşur. Boğum araları gövdenin
dip kısmında kısa, uç kısma doğru daha uzun ve ince yapıdadır. Bitki
gövdesi zikzaklı olarak gelişir.

Fotoğraf 1.5: Bezelyenin gövde yapısı

Çeşitlere göre boğum sayısı değişir. Boğum sayısı 10-15 adet olan çeşitler yanında 60-
70 adet olan çeşitler de vardır. Gövde boyu bazı çeşitlerde 15 cm’ye kadar düşer. Sırık
çeşitlerde ise 200 cm’nin üzerine çıkar. Gövde, bodur çeşitlerde dik dururken sırık çeşitlerde
ise dik duramaz ve yere yatar. Gövde rengi açık sarı-yeşil, yeşil ve koyu yeşildir. Bazı
çeşitlerde gövde üzerinde yer yer antosiyan oluşumu meydana gelir. Gövdede dallanma,
çeşitlere bağlı olarak değişir. Genellikle tarla bezelyelerinde boğum araları kısa, sırık
bezelyelerinde ise uzundur.
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 Yaprak: Bezelyede ilk gerçek yapraklar, 3. boğumdan itibaren oluşur. İlk
iki boğum toprak altında bulunur. Bezelyenin çimlenmesiyle meydana
gelen kotiledon yapraklar, diğer sebzelerden farklı olup üç parçalıdır.
Bezelye yaprağı bileşik yaprak yapısındadır. Yaprak ekseni, kulakçıklar,
yaprakçıklar ve sülüklerden oluşur. Yaprak ekseni üzerinde 2-7 arasında
değişen dallanmış sülükler bulunur. Yapraklar büyükten küçüğe kadar
değişen yarım kalp, oval, yumurta ve uzun elips şeklinde olabilir.
Kulakçıkların uçları yuvarlak veya sivridir. Kenarları ise düz, dişli testere
dişli ve derin dişlidir. Rengi ise çiçek rengine bağlı olarak değişir. Beyaz
çiçekli olanlarda beyaz veya sarı yeşil; koyu ve alacalı renkli çeşitlerde ise
koyu kırmızı lekelidir.

Fotoğraf 1.6: Bezelyede yaprakların görünüşü

Yaprakçıklar oval veya eliptik olabilir. Renkleri koyu yeşilden başlayıp sarı yeşil, gri
yeşil ve mavi yeşile kadar değişir. Yaprakçıkların kenarları düz, dişli veya derin dişli
olabilir. Uzunluğu 4-6 cm, genişliği ise 2-5 cm arasındadır. Bodur bezelyelerin sırıklara göre
daha fazla yaprak oluşturdukları sanılır ancak böyle değildir. Boğum aralarının kısa olması
nedeni ile fazla yaprak varmış gibi görünür.

Çanak yapraklar, alttan birleşerek çan biçimini oluştururlar ve renkleri yeşildir. Taç
yapraklar, beş adet olup üç farklı yapıda yaprak meydana getirirler. En dıştaki taç yaprak
genişlemiş olup bayrak adını alır. Daha sonra gelen iki taç yaprak kanatçıkları oluşturur.
Bayrak ve kanatçıkların renkleri; beyaz, pembe, açık veya koyu kırmızının tonlarıdır. Birçok
çeşitte taç yapraklar farklı renklerde olabileceği gibi bütün çiçek yaprakları tek bir renk veya
alacalı benekli de olabilir.
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 Çiçek: Çiçeklenme boğum sayısı ile bağlantılıdır. İlk çiçeklenme,
gövdedeki boğum sayısının yarısından sonra başlar. Çiçekler, yaprak
koltuklarından çıkar. Çiçekler, bazı çeşitlerde gövdenin ikinci yarısının
üstünden, bazı çeşitlerde ise sürgün uçlarında meydana gelir. Çiçekler tek
tek oluşabileceği gibi salkım şeklinde 2-5 çiçek bir arada olarak da
meydana gelebilir. Çiçeklenme erkenci çeşitlerde 7. boğumdan, geççi
çeşitlerde ise 50. boğumdan sonra başlar.

Bezelye erselik yapıdadır. Erkek organ sayısı 10’dur. Bunların 9 tanesi birleşerek
bir boru oluştururlar. Bir tanesi ise serbest olarak bulunur. Erkek organların oluşturduğu boru
içinden dişi organ, yukarı doğru uzar. Dişi organın döllenmesi ile meyve ve bu meyve içinde
1-10 arasında değişen tohum meydana gelir. Çiçeklerin açılma zamanı sabah 8-9’dan sonra
başlar. Akşam güneş batana kadar devam eder. Bir çiçek 2-3 gün süre ile açık kalır.
Çiçeklerde döllenmeye hazır olma, 9-12 saatleri arasında en yüksek seviyededir.

Fotoğraf 1.7: Bezelyede farklı renklerde çiçekler

Çiçek döllendikten iki gün sonra taç yapraklar dökülür. Bezelyede yüksek oranda
kendine döllenme görülür. Yabancı döllenme % 3 civarında olabilir. Yabancı döllenme polen
yiyen kın kanatlılar vasıtasıyla olur ve daha çok kurak şartlarda görülür.

 Meyve: Bezelyede meyveler bakla şeklindedir. Döllenmeden sonra taç
yaprakları döküldüğünde meyve üzerinde sadece çanak yapraklar kalır.
Meyve birkaç gün içinde hızla gelişir. Bakla iki parçalı ve simetriktir.
Tohum taslakları baklanın karın kısmında bulunan plasenta üzerinde
sıralanmış durumda bulunur.
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Fotoğraf 1.8: Farklı çeşitlerden alınan bezelye meyvesi

Bezelye meyveleri; çeşitlere bağlı olarak değişik uzunluk ve genişliklerde, düz, kıvrık
küt veya sivri uçlu olabilirler. Meyvelerin boyu 3-15 cm eni ise 0.5-2.5 cm arasında değişir.
Bazı sırık çeşitlerde baklalar etli yapıdadır. Bezelyede ekolojik koşullara bağlı olarak bitki
üzerindeki çiçeklerin % 30-70’i meyve bağlar. Bezelyede yapraklarda olduğu gibi
meyvelerin üzerinde de mum tabakası vardır. Meyve rengi de buna bağlı olarak değişir.

1.2. Ekolojik İstekleri

Bezelye serin iklim sebzesidir. Bu yüzden iklim isteği bakımından seçicidir. Donma
noktasına yakın düşük sıcaklıklara kadar dayanır. Havaların serin ve nemli olduğu koşullarda
çok iyi gelişme göstermesine karşın sıcak ve kuru havalardan hoşlanmaz. Yetiştirilme
dönemi süresince sıcaklığın donma noktasının üzerinde olması istenir. Çimlenme döneminde
topraktaki yüksek rutubet tohumun çürümesine neden olur.

Toprak sıcaklığı 7 - 8 °C olduğunda tohum ekimi yapılır. Bezelye tohumu 2°C’ de
çimlenir. Ancak çimlenme çok yavaş olur. Gelişme döneminde yüksek sıcaklık ve uzun
güneşlenmeden hoşlanmaz. Bu dönemde rutubet ve serin ortam ister. Gelişme döneminde
meydana gelen yüksek sıcaklık ve kuraklık, bitkinin generatif döneme geçmesine neden
olur. Bitki bodur kalır ve meyveler normal irilikte olmaz. Çabuk ve zoraki olgunlaşma
nedeniyle verim ve kalite düşer. Gelişme döneminde toprak yüzeyine yatan bitkilerde
mantari hastalıklar, büyük zararlara yol açar. Ürünün pazarlanamaz hale gelmesine neden
olur.

Bezelye, belli bir sıcaklık toplamından sonra generatif döneme geçer. Aksi halde
vegetatif kalır. Bezelye tohumlarının çimlenmesi için en uygun sıcaklıklar 15-18° C’ dir.
Çimlenme ve çiçeklenme arasındaki dönemde günlük ortalama sıcaklığın 15-18° C,
çiçeklenme ile olgunluk arasındaki dönemde ise sıcaklığın 18-21° C arasında olması istenir.
Sıcaklığın yüksek olması durumunda çiçeklenme süresi kısalır. Çiçeklenme ile olgunluk
arasındaki dönemde sıcaklığın 10°C’ ye düşmesi durumunda ise danenin olgunlaşması
gerçekleşmez.
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Danelerin olgunlaşma devresinde sıcaklığın 30°C üzerine çıkması durumunda,
tohumlar canlılıklarını kaybeder ve haşlanma dediğimiz olay oluşur.

Fotoğraf 1.9: Olgunlaşmış bezelye taneleri

Işık yoğunluğu da gelişme ve verim üzerine etkili olur. 15.000 Lux’lük
aydınlatmada bitki normal gelişir. Düşük yoğunlukta ise çiçek salkımlarındaki çiçek sayısı
azalır. Işık yoğunluğu artarsa buna bağlı olarak çiçek sayısı artar.

Toprak isteği bakımından seçicidir. Serin ve yağışlı dönemde yetiştirildiği için
alüviyal ve su tutma kapasitesi yüksek topraklarda çok iyi gelişir. Ağır topraklardan
hoşlanmaz. Çimlenme döneminde, ıslak ve çok rutubetli topraklarda tohum iyi çimlenmez.
Toprak ıslaklığı gelişmeyi olumsuz yönde etkiler. Gövdenin ve meyvelerin ıslak toprakla
temasını önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

Bezelye çeşitlerinin toprak istekleri farklılıklar gösterir. Büyük daneli çeşitler kuvvetli
topraklarda, küçük daneli çeşitler ise daha zayıf topraklarda yetişir. Su tutma gücü az ve
hafif topraklar daha çok erkenci çeşitler için uygundur.

Erkencilik için kumlu-tınlı topraklar daha uygundur. Erkenciliğin önemli olmadığı
hâllerde yüksek verim ve iyi nitelikli ürün alabilmek için iyi drene edilmiş killi-tınlı
topraklar tercih edilmelidir. Düşük pH’lı topraklarda azot ve fosfor alınımının azalması
nedeniyle dane verimi de azalmaktadır. Bu nedenle toprak pH’sının 6.5-7 civarında olması
istenir.
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1.3. Önemli Çeşitleri

Bezelye çeşitlerini tohum özelliklerine göre şöyle sınıflandırabiliriz:

 Yuvarlak tohumlu bezelyeler: Menemen, Karagöz, Viktorya, Heralda bu
grubun en önemli çeşitleridir. Bu tip bezelyelerin tohumları yuvarlak, düz,
üzerleri lekesiz, yeşil veya sarı renktedir. Meyve kapçıkları 4-8 cm uzunluğunda
ve 0,7-1,2 cm kalınlığında olup 4-7 tanelidir.

Fotoğraf 1.10: Menemen bezelyesi

 Köşeli veya buruşuk tohumlu bezelyeler: Sprinter, Lancet, Durana, Duplika,
Hada bu grubun en önemli çeşitleridir. Bu tip bezelyelerin kurumuş olgun
tohumları, yuvarlak köşeli veya silindiriktir. Tohumlarının üzeri buruşuktur.
Kabuğu sarımtırak yeşil, yeşil veya zeytunî renktedir. Körpe taneleri yuvarlağa
yakın, kapçıkları 6 -12 cm uzunluğunda, 1-1,5 cm kalınlığında ve 7-10 tanelidir.

Fotoğraf 1.11: Sprinter, Lancet bezelye çeşitleri
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 Şeker bezelyeler: Sultani, Sweetpod, Mamonth melting sugar, Dwarf graysugar
bu grubun en önemli çeşitleridir. Bu tip bezelyelerin tohumları yuvarlak, düz
veya üzeri benekli olup şeker oranı yüksektir. Meyveleri 5 -10 cm uzunluğunda
ve 1,5-2,5 cm genişliğindedir.

Fotoğraf 1.12: Yerli sultani bezelye

1.4. Üretimi

Tohum ekimi bölgelere göre farklılık gösterir. Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesinin
ılıman yörelerinde ekim, kasım, aralık aylarında yapılır. Genelde kışı sert geçen bölgelerde
ekim, ilkbaharda yapılır. Tohum ekimi bölgenin iklim şartlarına da bağlıdır. kasım ayından
mayıs ayına kadar tohum ekimi yapılabilir. Ülkemizde tohum ekimi genellikle şubat ve mart
aylarında yapılmaktadır. 30 Kasım’a kadar sonbahar çeşitlerin, şubat ayından 15 Mart’a
kadar erkenci çeşitlerin ekimi yapılabilir. Nisan başına kadar yarı erkenci ve geççi çeşitler,
15 Nisan’dan sonra sıcağa dayanıklı çeşitlerin ekimi yapılmaktadır.

Eğer ekim sonbaharda yapılmış ve bitkiler ilkbahara kadar oldukça boylanmışlarsa, bu
bitkilerin soğuktan zarar görmeleri daha kolaydır. Eğer ekim, erken ilkbaharda yapılmışsa ve
bitkiler çok küçükken düşük sıcaklık olursa, bitkiler -8-10°C' ye kadar dayanabilir. Ancak bu
durumda hasat 15-20 gün gecikir.

Bezelye meyvesinde 1-10 adet tohum bulunur. Bu tohumlar değişik şekillerde
oldukları için meyve içindeki dizilişlerine göre şekil alabilir. Olgunlaşmamış daneleri ile
olgunlaşmış daneleri arasında şekil bakımından farklılıklar vardır. Olgunlaşmamış daneler
genellikle yuvarlak veya köşelidir. Yuvarlak daneli olanlar konserve sanayinde aranan
çeşitlerdir. Dane iriliği ile fiyat arsında ilişki vardır. İri taneliler, konserve sanayinde tercih
edilmez.
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İlkbahar üretiminde, topraktaki azot bakterilerinin ve mikroorganizmaların
faaliyetlerini kolaylaştırmak gerekir. Bunun için toprak, sonbaharda 20-25 cm derinlikte bir
iki defa sürülerek havalandırılır. Ekim sonbaharda yapılacak ise tarla anız bozumunu takip
eden sürümden sonra, ekim öncesinde tekrar sürülmelidir. Toprağın çok iyi işlenmesi
gereklidir. Büyük işletmelerde hasat makine ile yapıldığı için tarla yüzeyinin çok düzgün
olması gerekir. Hem sonbahar hem de ilkbahar ekimlerinde işlenen toprak, tırmıkla
düzeltilerek ekime hazır hale getirilir.

Fotoğraf 1.13: Toprağın işlenmesi

Üretimde kullanılacak olgunlaşmış tohumların temizlik oranı %95’in üzerinde
olmalıdır. Çimlenme yüzdesinin % 70’in üzerinde olması istenir. Tohumlar normal
koşullarda çimlenme güçlerini 4-6 yıl muhafaza eder. Çimlenme süresi, iklim koşulları ve
toprak yapısına bağlı olarak 5-10 gündür. Tarla koşullarında toprak sıcaklığı 9°C ve hava
sıcaklığı 10-14°C olduğunda tohumlar, 2-3 hafta içinde çimlenerek toprak yüzüne çıkar.

Fotoğraf 1.14: Yeni çimlenen bezelye tohumları
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Ekim şekli ve ekim aralıkları; çeşit özelliğine, işletme büyüklüğüne ve
değerlendirilme şekline göre değişiklik gösterir.

Hasadın elle yapıldığı yetiştiricilikte tohum ekimi önceden hazırlanmış masuralara
(karık), makineli hasadın uygulandığı yetiştiriciliklerde ise düze yapılır. Ekimin mutlaka
toprak tavında iken yapılması gerekir. Tohumların ekim derinliği ortalama 3-5 cm olmalıdır.

Yetiştirme döneminde düzenli yağış alan veya yağmurlama sulama imkânı olan
tarlalarda düze ekim daha uygundur. Yetiştirilecek bezelye sırık çeşidi ise masuralara ekim
yapılmalıdır.

Fotoğraf 1.15: Sırık bezelye

Yer çeşitleri, düz tarlaya mibzerle ekilir. Düze ekimlerde sıra arası 30-40 cm sıra üzeri
5-10 cm’ dir. Sırık çeşitler ise sıra arası 50-80 cm sıra üzeri ise 15-25 cm olacak şekilde
ekilir. Sırık çeşitler, masuraların (tavaların) boyun noktalarına ocakvari olarak ekilir. Bu
nedenle açılan ocaklara 4-5 adet tohum atılır. Dekara atılacak tohum miktarı, ekim sıklığı ve
tohumun büyüklüğüne göre değişir. Ortalama olarak dekara 10-12 kg arasında tohum ekilir.

Bezelyede tohum üretimi tohumdan tohuma aynı yıl içerisinde yapılır. Tohum üretimi
amacıyla yapılan yetiştiricilikte toprak hazırlığı, ekim ve bakım işleri piyasa için yapılan taze
üretimde olduğu gibidir. Hasat zamanı geldiğinde baklalar tamamen olgunlaşıncaya kadar
bitki üzerinde kalır. Bu nedenle hasat zamanı çok önemlidir. Baklaların çatlayıp danelerin
dökülmesini engellemek için baklalar sararır sararmaz ve bitki üzerindeki diğer daneler
sertleşmeye başlayınca bitkiler hasat edilir. Hasadın erken yapılması durumunda kalite
bozulur ve tohumlarda çimlenme yüzdesi düşer, sürme gücü zayıflar. Tohumluk bitkilerin
hasadı, dane dökülmesini önlemek için çiğ kalkmadan sabah erken saatlerde yapılmalıdır.
Küçük işletmelerde tohumluk bitkiler elle hasat edilir. Büyük işletmelerde ise makine ile
hasat edilen bitkiler, harman yerine kurumaya bırakılırlar. Tohum üretiminde tohumluk
parselin burukuslara karşı zamanında ilaçlanması büyük önem taşır.
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Fotoğraf 1.16: Bezelye tohumu

Kuruyan bezelyelerin harmanı küçük işletmelerde döğülmek suretiyle, büyük
işletmelerde ise makineleri ile yapılır. Harmanlama makine ile yapılacak ise makinenin devir
sayısı azaltılır. Böylece çarpma sonucu danelerin kırılmasına engel olunur. Harman yerinde
temizlenmiş ve büyüklüklerine göre boylanmış bezelye daneleri, burukuslara karşı ilaçlanır.
Daha sonra tohum depolarında saklanır. Dekarda ortalama 150 - 200 kg tohumluk kuru dane
elde edilir. Fasulyede olduğu gibi bezelyede de harmandan elde edilen saman çok değerli bir
hayvan yemi olarak değerlendirilir
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Yetiştirme alanını belirleyiniz.
 Yetiştirme alanının bezelye için uygun

olmasına dikkat ediniz.

 Tarlayı ekime hazırlayınız.

 Yetiştireceğiniz bezelye çeşidini
belirleyiniz.

 Bölgenize ve toprağınıza uygun tohum
seçiniz.

 Tohumları temin ediniz.

 Ekim şeklini belirleyiniz.  Elle ekimi tercih ediniz.

 Ekim şekline göre tohum miktarını
ayarlayınız.

 Atacağınız tohumun miktarını iyi
ayarlayınız.

 Tohum ekimi yapınız.  Tohum derinliğine dikkat ediniz.

 Tohumların üzerini örtünüz.  Tohumları sıkıştırmayı unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi
ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun cevaplar veriniz.

1. Çiçekleri ………………., ……………… renginde olabileceği gibi, ………….., yarı
bodur, yarı yüksek veya ………………. olabilir.

2. Sofralık taze bezelye üretimi en çok ……………………..bölgesinde, konservelik
bezelye üretimi …………………..bölgesinde yapılmaktadır.

3. Bezelyede ilk gerçek yapraklar …………………………. itibaren oluşur.

4. Bezelye …………………………….. sebzesidir.

5. Ülkemizde tohum ekimi genellikle …………… ve ………….... aylarında
yapılmaktadır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Yanıtlarınız
tamamen doğru ise uygulamalı teste geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda bezelye
bitkisinin tohum ekimi uygulamasını yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Arazi seçimini yaptınız mı?

2. Toprak analizi yaptırdınız mı?

3. Toprak yapısını uygun hale getirdiniz mi?

4. Bölgenize uygun bezelye çeşidini seçtiniz mi?

5. Tohum temin ettiniz mi?

6. Tohum ekim zamanını doğru tespit ettiniz mi?

7. Dikim aralıklarına dikkat ettiniz mi?

8. Tohum ekim derinliğine dikkat ettiniz mi?

9. Uygun derinlikte ektiniz mi?

10. Tohumların üzerlerini örtünüz mü?

11. Can suyu verdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Tamamı Evet ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Tekniğine uygun olarak kültürel bakım işlemlerini yapabileceksiniz.

 Bezelyenin gübrelenmesinde dikkat edilmesi gereken konuları araştırınız.
 Bezelyede meyve kalitesini etkileyen hastalık ve zararlılar nelerdir? Araştırınız.

2. KÜLTÜREL İŞLEMLER

2.1. Sulama

Sonbaharda yapılan bezelye yetiştiriciliğinde, bitkinin gelişme dönemi genellikle
yağışlı döneme rastladığı için sulamaya hemen hemen hiç ihtiyaç duyulmaz. İlkbaharda
yapılan ekimlerde iyi bir gelişme sağlayabilmek için hava ve toprak şartlarına bağlı olarak
düzenli aralıklarla sulama yapılmalıdır. Sulanan bitkiler, sulanmayanlara göre daha uzun
süre ve daha fazla çiçek açar ve meyve bağlar. Sulama ile baklada dane sayısı, dane iriliği ve
birim alandan alınan baklalı verimde artış görülür. Bölge ve iklim şartlarına göre sulama
sayısı 3'e kadar çıkarılabilir.

Çiçeklenmeden önceki dönemde ve meyve tutumundan sonraki dönemde olmak üzere
en az iki defa sulama yapılır. Çok nadir hallerde havalar çok kurak giderse üçüncü bir
sulama yapılabilir. Sulama, karık usulü veya yağmurlama şeklinde yapılır.

Erken gelen birkaç günlük veya sürekli hava sıcaklığı, çiçeklenmeye son verebilir.
Üreticilerin böyle bir durumda çabuk davranıp hemen sulama yapmaları gerekir. Böylelikle
çiçeklenme en az 2-3 gün uzatılıp verimde iki katına kadar artış sağlanabilir.

2.2. İlaçlama

Bezelyede zarar yapan birçok hastalık ve zararlı bulunur. Bunlardan en önemlileri;
kök çürüklüğü, solgunluk, külleme, mildiyö, antraknoz ile kırmızı örümcekler, yaprak bitleri
ve burukuslardır.

 Bezelye antraktozu: Bezelyede ilk belirtiler baklalarda, çökük kırmızı kenarlı
kahverengi noktalar olarak görülür. Başlangıçta noktalar küçüktür. Fakat
zamanla büyürler ve bunların altında bulunan tohumlar, çimlenme güçlerini
kaybeder. Bu durumdaki tohumlar sadece zayıf bitkiler verebilir. Bunlara benzer
noktalar, bulaşık sürgünlerin gövde ve yapraklarında görülür. Bezelyede
noktalar birbiri ardı sıra çıkarlar.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Fotoğraf 2.1: Bezelyede antraktoz

Özellikle rutubetli mevsimlerde bu hastalık büyük kayıplara yol açar. Yeşil mahsulün
kalitesi düşer. Olgun mahsul, yiyecek veya tohumluk olarak kullanılmaz.

Hastalık etmeni bulaşık bitki artıklarında kışlar. Bu nedenle hasattan sonra böyle bitki
artıkları dikkatlice tarladan çıkarılmalıdır. Buna ilâve olarak sadece dayanıklı çeşitlerin
sağlam tohumları ekilmelidir. Tohum ilaçlaması uzmanın önerisine göre uygulanmalıdır.

 Mildiyö: Mildiyö hastalığı; yapraklar üzerinde küçük, soluk yeşil veya sarımsı
lekeler halinde belirir. Hastalık ilerledikçe lekeler koyulaşır. Yaprakların alt
yüzünde bu lekelerin tam altında, gri veya menekşe renginde bir küf tabakası
görülür. Şiddetli şekilde hastalanan yapraklar sararır, sonraları kahverengiye
dönüşür. Yaşlı yapraklar kısa zamanda kurur, bunları taze ve genç yaprakların
kuruması takip eder. Zamanla bitki tamamen ölür.

Fotoğraf 2.2: Bezelyede mildiyö
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Mücadelesi kültürel ve kimyasal olarak yapılır:

 Kültürel Mücadele: Sık dikim yapılmamalıdır. Eğer yapılmışsa zamanında
gerekli seyreltme yapılmalıdır. Hastalıklı bitki ve meyveler tarladan
uzaklaştırılıp, derin bir yere gömülmelidir.

 İlaçlı Mücadele: İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya çevrede
ilk hastalık belirtilerinin görüldüğü zaman başlanmalıdır.

 Kök çürüklüğü; Sebzelerde kök çürüklüğü diğer adıyla çökerten hastalığı, fide
devresinde görülür. Aynı zamanda çıkıştan önce de zarar verebilir. Fidelik
devresinde fidelerin toprakla temas eden kök boğazlarından itibaren yattıkları
görülür. Gerek çıkış öncesi, gerekse sonrası meydana gelen ölümler sonucu
ocaklarda boşluklar meydana gelir. Hastalık, fidelerin tamamının tahrip
olmasına da sebep olabilir.

 Mücadelesinde şunlar yapılmalıdır:

 Tohum ekimi sık olmamalı,

 Hastalıklı fideler ayıklanmalı,

 Fazla sulamadan kaçınılmalı,

 Gereksiz yere fazla azotlu gübre verilmemeli,

 Erken ekim yapmaktan kaçınılmalıdır

 Solgunluk: Bitkide toprak üstü aksamının turgor durumunu kaybetmesi
sonucunda solması, dal ve yaprakların toprağa doğru sarkması şeklinde kendini
gösterebilir. Mücadelesinde sertifikalı temiz tohum kullanmak tohumları
ilaçladıktan sonra ekmek gerekir. Bunun yanında konukçu olan bitkiyi en az iki
sene münavebeli yetiştirmek de bir mücadele yöntemidir.

 Kırmızı örümcek: Bitki özsuyunu emerek yaprakların renk değiştirmelerine
ve ileri devrede kuruyup dökülmelerine neden olurlar. Genellikle yaprağın alt
yüzeyinde beslenen zararlı yaprakların erken dökülmesine ve bitkinin
zayıflayarak ölmesine neden olur. İlk belirtiler görüldükten sonra ilaçlamaya
başlanır. Yaprakların üst ve özellikle alt taraflarının iyice ilaçlanmasına özen
gösterilmelidir.

 Yaprak biti: Yaprak ve saplar üzerinde öz suyu emmek suretiyle zararlı olurlar.
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Fotoğraf 2.3: Bezelyede yaprak biti

Bitki üzerinde görülmeye başlayınca kimyasal mücadele önerilir.

2.3. Gübreleme

Bezelye kendinden önce yetiştirilmiş olan bitkiye verilmiş olan gübrelerle çoğu kez
yetinmektedir. Bezelyeye çiftlik gübresi vermekten kaçınılmalıdır. Çiftlik gübresi vegatatif
kısımların aşırı gelişmesini sağlar ve bakla, dane veriminin azalmasına neden olur. Ancak
toprağın fiziksel yapısını düzeltmek için verilmesi gerekiyorsa, bezelyeden önce yetiştirilen
çapa bitkilerine verilmelidir.

Bezelye bitkisi, büyüme süresince diğer baklagiller gibi havadaki azotu kök
yumrularıyla toprağa bağlar. Böylece toprak, azotlu gübre ile gübrelenmiş gibi olur. Ancak
bitki bu faaliyetine toprak yüzüne çıktıktan 2- 3 hafta sonra başlar. Bu dönem için gerekli
azot, topraktan sağlanır. Eğer toprakta azot noksanlığı biliniyorsa dekara 1- 2 kg saf azotu
verecek kadar ticari gübre atılır. Fazla gübre vermek, havadan sağlanacak azotun miktarını
en az yarı yarıya azaltır.

Bezelyenin fosforlu gübreye olan ihtiyacı saf madde olarak 4- 6 kg/dekardır. Kumlu
topraklarda bu miktar biraz daha artırılmalıdır. Fosforlu gübrelerin gerektiğinden fazla
verilmesi dane verimini ve danenin protein bileşimini azaltır.

Fosforlu gübre ile birlikte potaslı gübrelerin de verilmesi köklerdeki yumru sayısını ve
köklerdeki bakterilerin azot tespit etme yeteneklerini arttırır. Toprağın potasça fakir olduğu
bilinirse dekara 15- 20 kg potaslı gübre verilmelidir.
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2.4. Destek Sağlama

Sırık bezelyelerde ikinci çapa ile birlikte herek verme işlemi yapılır. Kafes tellerle,
zikzaklı gergin iplerle, kargı veya sırıklarla bitkilere herek verilir. Herekler, bitkilerin
rüzgârdan ve toprakta bulunan nemden zarar görmemesini sağlar. Bitkiler hereklere büyüme
uçlarındaki sülüklerle çok sağlam olarak tutturulur. Böylece rüzgâr ve toprak rutubetinden
bitkinin gövdesi ve meyveleri, olumsuz yönde etkilenmez.

Fotoğraf 2.4: Bezelyede sırık ile destekleme

Ayrıca bezelye bitkileri kafes telleri üzerinde de yetiştirilebilir. Bunun için bir metre
genişliğindeki ve 3-4 m’de bir dikilen kazıklara kafes telleri meyilli şekilde duvar gibi
çekilir. Bezelye bitkisi bu kafes telleri üzerinde çok iyi gelişir. Düzenli hasat yapılarak
kaliteli düzgün meyveler elde edilir. Özellikle bu yöntem, küçük aile işletmelerinde sofralık,
taze bezelye üretiminde kullanılır.

Fotoğraf 2.5: Bezelyede kafesle destekleme
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2.5. Yabancı Otlarla Mücadele

Tohumların çimlenerek bitkilerin toprak yüzüne çıkıp gelişmeye başladığı ilk hafta
içinde büyümeleri çok yavaştır. Yabancı otlar, bitkiler 4-5 yapraklı olduğunda gelişmeye çok
zarar verirler. Bu dönemde toprağı havalandırmak, varsa kaymak tabakasını kırmak, yabancı
otları almak ve gerekiyorsa seyreltme yapmak amacı ile birinci çapa yapılır.

İlk çapa, çok yüzeysel yapılmalı ve köklere zarar verilmemelidir. Birinci çapadan
yaklaşık 20 gün sonra bitkiler 25- 30 cm boylandıkları ve yabancı otların fazlalaştığı
dönemde ikinci çapa yapılır. Bu çapa ile bitkilerin boğazları doldurulur. Genellikle ikinci
çapa zamanı çiçeklenmeden önceki dönemdir. Bezelyelere iki çapa yeterlidir. Ancak kaymak
tabakası ve yabancı otların oluşması halinde üçüncü bir çapa yapılabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Bezelye yetiştirme alanına gidiniz.

 Bitkinin ihtiyacına göre sulama yapınız.
 Bezelyede sulama önemli olduğu için

sulama miktarına dikkat ediniz.

 Bitkilere destek sağlayınız.

 Hastalık ve zararlılar olup olmadığına
bakınız.

 Bitkide hastalık varsa uygun yöntemi
bulmak için öğretmeninizden yardım
isteyiniz.

 Hastalık varsa uygun yöntem
belirleyerek mücadele ediniz.

 Bitkilerin düzgün büyümesi ve meyve
kalitesini arttırmak için desteklemeye
özen gösteriniz.

 Gübreleme yapınız.
 Gübreleme yaparken gübre çeşidine ve

miktarına dikkat ediniz.

 Yabancı otlarla mücadele ediniz.

 Ekim alanınız büyükse yabancı otla
mücadelede traktör ve kazayağı
kullanınız.

 Ekim alanınız küçükse elle yabancı otları
yolunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi
ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun cevaplar veriniz.

1. Sulanan bitkiler sulanmayanlara göre daha uzun süre ve ……………………….. ve
meyve bağlar.

2. Bezelye antraktozu özellikle ………………….. .……büyük kayıplara yol açar.

3. Bezelye büyüme süresince ……………………… kök yumrularıyla toprağa bağlar.

4. Herekler, bitkilerin ……..……… ve toprakta bulunan ..………….. zarar görmemesini
sağlar.

5. İlk çapa çok ………………. yapılmalı ve ………………. zarar verilmemelidir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Yanıtlarınız
tamamen doğru uygulamalı teste geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda bezelye
bitkisinde kültürel bakım işlemlerini yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

 Yetiştirme alanına gittiniz mi?

 Sulama yaptınız mı?

 Destekleme yaptınız mı?

 Hastalık ve zararlılarla mücadele ettiniz mi?

 Gübreleme yaptınız mı?

 Yabancı otlarla mücadele ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.
Tamamı Evet ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Tekniğine uygun olarak sebze hasadı yapabileceksiniz.

 Bezelye hasadında dikkat edilmesi gereken konuları araştırınız.

 Bezelye hasat ölçütleri nelerdir? Araştırınız.

3. BEZELYE YETİŞTİRİCİLİĞİ

3.1. Hasat Zamanı

Danelerin henüz sertleşmemiş olduğu dönemde hasat zamanı gelmiş demektir.
Ağzımızda bir sertlik meydana gelirse hasat zamanı geçmek üzeredir. Bu dönemde kabuk
rengi sarıya dönmeye başlar.

Fotoğraf 3.1: Hasada gelmiş bezelye meyveleri

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.2. Hasadın Yapılışı

Bezelyede hasat olgunluğuna gelmiş baklalar, en geç iki-üç gün içinde hasat
edilmelidir. Özellikle kuru ve sıcak havalarda daneler çok çabuk olgunlaşır. Hasat,
zamanında yapılmazsa daneler unlu bir durum alır. Bu durumdaki bezelye tanelerinin
konservelik kalitesi çok düşer.

Bu nedenle konservelik bezelyelerin hasat olgunluğu, tendrometre denilen alet yardımı
ile belirlenir. Tendrometre, danelerin muayyen bir basınca karşı dayanma gücünü gösteren
ve ibresi uzmanların istediği rakamı gösterdiği anda bezelyelerin hasadına karar verdirmeyi
sağlayan bir alettir. Bezelye tarlaları uzmanlar tarafından düzenli olarak kontrol edilir. Hasat
olgunluğuna gelmiş baklaların oranı %70’in üstüne ulaştığı, tendrometre değerinin de 90-
95’i gösterdiği dönemde hasada karar verilir. Hasadın kısa sürede zaman geçirilmeden
yapılması gerekir.

Konservelik bezelyeler genellikle geniş alanlarda yapılır. Bunların hasadı yukarıda
açıklandığı gibi hasat olgunluğuna geldiğinde bir defada makine ile yapılır. Tarlada hasat
olgunluğuna gelmiş bezelye bitkileri, biçilerek veya sökülerek konserve fabrikalarına
getirilir, özel makineler ile danelenir ve boylara ayrılır.

Fotoğraf 3.2: Hasada hazır bezelyeler
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Bezelyenin sap, yaprak ve daneleri ayrılan boş baklaları ve gövde parçaları ayıklama
makinesinin diğer kısmından atılır. Bu atıklar çok değerli bir hayvan yemidir. Konserve
sanayinde kullanılan bezelye daneleri büyüklüklerine göre en küçükten başlayarak 0- 1- 2- 3
gibi numaralar ile gruplandırılır.

Fotoğraf 3.3: Ayıklanmış bezelye taneleri

Küçük işletmelerde ise bezelye hasadı kademeli olarak elle yapılır. Hasat olgunluğuna
gelmiş bezelyeler, 3-4 gün ara ile düzenli olarak bitkilere zarar vermeden hasat edilirler. Elle
hasatta bir kişi, günde 50-60 kg bezelye toplayabilir. Baklalar tek elle çekilirse bitki
kökünden kopabilir. Çeşit özelliği ve havaların gidişine göre hasat sayısı 5-6’ya kadar
çıkabilir. Hasatta geç kalınırsa danelerin bileşimi ve tadı değişerek kalite düşer. Bu yüzden
havalar ve baklaların olgunluğu takip edilerek en uygun günlerde hasat yapılır. Hasadın
geldiği, danelerin tamamen büyümüş olmasından ve baklanın kabuk renginin
olgunlaşmasından anlaşılır.

Genellikle sırık bezelyeler, küçük işletmelerde yetiştirilirler. Bunların hasatları da
kademeli olarak elle yapılır. Büyük işletmelerde ise genellikle yer çeşitleri yetiştirilir ve
hasatları makine ile bir defada yapılır. Makineli hasatta ise bu işte çalışan teknik elemanlar
her gün örnek toplayıp, hasat olgunluğunu daha teknik imkânlarla tespit ederler. Olgunlaşan
bakla miktarı %70 olunca hasada başlanır. Bu dönemde bitkilerin alt kısmındaki baklalar az
da olsa sararmış olur. Toprak yüzeyinden kesilen bitkiler, yığınlar haline getirilerek
fabrikalara taşınır. Burada kademeli makinelerde daneler sınıflanarak ayrılır. Konserve
endüstrisinde daneler irileştikçe piyasa değeri düşer.

Hasadın kademeli olarak elle yapılması, kalite ve verimi olumlu yönde etkiler. Hasat
döneminde soğuk hava akımı ve rüzgârdan muhafazalı, ılık yörelerde hasat çok uzun
sürmekte ve verim azami sınırına ulaşmaktadır. Bunun tam aksinin olduğu yerlerde ise
baklalar oluşmakta fakat danelerin irileşmeleri çok gecikmektedir. Daha sonra aniden gelen
sıcaklarda zaten düzensiz olan hasatlar erken sona ermektedir.
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Bu nedenle bezelye ekilecek tarlaların hakim rüzgârlara kapalı, özellikle mart ve
mayıs döneminin ılık geçmesi iyi bir verim için şarttır

3.3. Hasat Sonrası İşlemler

Hasat edilen bezelyeler, hemen piyasaya sevk edilir. Konservelik bezelyeler ise
fabrikalara sevk edilerek daneleri ayıklanır. Pazara sevk edilen bezelyeler, 5-10°C
sıcaklıklarda 2-3 gün bekleyebilir. Sürenin uzaması halinde zararlanmalar görülür. 0-1°C’de
%85- 90 nemde bezelyeler, baklalı olarak 4-6 hafta muhafaza edilebilir.

Fotoğraf 3.4: Hasat sonrası bezelyeler

Kuru danelerin muhafaza süresi daha uzundur. 5° C sıcaklıkta % 50- 55 nemde kuru
dane içerisindeki nem %10-12 civarında olduğunda saklama süresi 1-2 yıl arasında değişir.
Ancak sıcaklık ve nem birlikte yükselirse bu süre hızla kısalır.

Bezelyede verim, çeşidinin yer ve sırık oluşuna, baklada bulunan dane sayısı ve iriliği,
ekolojik şartlara bağlı olarak değişir. Bir dekar alandan baklalı taze bezelye olarak 1500-
2000 kg taze iç bezelye olarak ise 500-800 kg arasında ürün alınır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Bezelye yetiştirme alanına gidiniz.

 Hasat zamanını belirleyiniz.
 Hasat yapacağınız zamanın geç ya da

erken olmamasına dikkat ediniz.

 Elle hasat yapınız.
 Elle hasat yaparken bitkileri köklerinden

sökmemeye özen gösteriniz.

 Hasat yaptığınız bitkileri, hasat sonrası
işlemler için uygun bir ortama taşıyınız.

 Gözden kaçarak kartlaşan taneleri
ayırınız.

 Kartlaşan taneleri ayırmayı
unutmayınız.

 Hemen pazarlayacaksanız delikli
çuvallara bitkileri doldurunuz.

 Mutlaka hava alan çuvalları tercih
ediniz.

 Bitkileri uygun ambalajlarla pazara hazır
hale getiriniz.

 En kısa zamanda pazara arz ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi
ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun cevaplar veriniz.

1. Daneler ……………………….. olduğu dönemde hasat zamanı gelmiş demektir.

2. Konservelik bezelyelerin hasat olgunluğu ………………… denilen alet yardımı ile
belirlenir.

3. Hasatta geç kalınırsa danelerin ……………. ve ……………… değişerek kalite düşer.

4. Hasadın kademeli olarak elle yapılması ……………. ve …………… olumlu yönde
etkiler.

5. Pazara sevk edilen bezelyeler, …………°C sıcaklıklarda …………… gün
bekleyebilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Yanıtlarınız
tamamen doğru ise uygulamalı teste geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda bezelye
bitkisinde hasat uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Yetiştirme alanına gittiniz mi?

2. Hasada gelmiş bitkileri tespit ettiniz mi?

3. Hasadı elle yaptınız mı?

4. Bitkileri toplarken dikkatli oldunuz mu?

5. Köklerinden sökmemeye özen gösterdiniz mi?

6. Serin bir yerde biriktirdiniz mi?

7. Tazeliğini kaybedenleri ayırdınız mı?

8. Hava alabilecekleri kaplara koydunuz mu?

9. Pazara sunulacak duruma getirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler
kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri
tekrarlayınız. Tamamı Evet ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sorularını cevaplayarak modüle ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun cevaplar veriniz.

1. Ülkemizde yıllık ortalama bezelye üretimi …………………………. civarındadır.

2. Bezelyede gövde, ………….ve ……………………… meydana gelir.

3. Çiçek döllendikten iki gün sonra …………………………… dökülür.

4. Erkencilik için …………………………………… daha uygundur.

5. Düze ekimlerde sıra arası ………………. sıra üzeri …………………..’dir.

6. 6. Yaprak biti, yaprak ve saplar üzerinde ……………………. suretiyle zararlı olurlar.

7. 7. Kaymak tabakası ve yabancı otların oluşması halinde ……………………..
yapılabilir.

8. Küçük işletmelerde bezelye hasadı kademeli olarak …………..yapılır.

9. Bezelye ekilecek tarlaların ………………………… kapalı olması gerekir.

10. Bir dekar alandan iç bezelye olarak ………………………… arasında ürün alınır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.

Hatalı yanıtlar için konuları tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız doğru ise bir sonraki
modüle geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1
Beyaz, menekşe,
bodur, yüksek

2 Akdeniz, Marmara
3 Üçüncü boğumdan
4 Serin iklim
5 Şubat-Mart

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Daha fazla çiçek açar

2
Rutubetli

mevsimlerde
3 Havadaki azotu
4 Rüzgârdan, nemden
5 Yüzeysel, köklere

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Henüz sertleşmemiş
2 Tendrometre
3 Bileşimi, tadı
4 Kalite, verim
5 5-10, 2-3

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 40-50 bin ton

2
Boğum, boğum

araları

3 Taç yapraklar

4 Kumlu-tınlı topraklar

5 30-40 cm, 5-10 cm

6 Özsuyunu emmek

7 Üçüncü çapa

8 Elle

9 Hâkim rüzgârlara

10 500-800 kg

CEVAP ANAHTARLARI
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