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Nohut bitkisinde çiçek durumu 

salkımdır. Nohut çiçekleri 

koltuklarındaki kısa salkım 

sapında tek, nadiren de iki 

çiçekli salkım oluştururlar. 

Çiçek sapının salkım sapına 

birleştiği yerde üçgen 

biçiminde brakte vardır. Çiçek 

sapı 6-13 mm uzunluğunda, 

çiçeklenme süresinde düz, 

meyve bağladıktan sonra 

kıvrılır.   

NOHUT ÇİÇEĞİNİN YAPISI  



NOHUDUN ÇİÇEK YAPISI 

 Nohut bitkisinin çiçek yapısı 

aşağıdaki gibidir. 

1. Çanak Yapraklar  

2. Taç Yapraklar 

 2.1. Bayrak yaprak 

 2.2. Kayıkçık 

 2.3. Kanatçıklar 

3. Erkek organlar 

4. Dişi organ 

5. Çiçek tablası 



ÇANAK YAPRAKLAR 

Çiçeğin en dışında bulunan ve 

yeşil renkli olan çanak 

yapraklar, alt kısımda 

birleşerek bir boru teşkil 

ederler, bu boruya kaliks 

(calix) adı verilir. Üst kısımda 

beş parçalı olup, her parçada 

dipten gelen ve çoğu kez uca 

kadar uzayan damarlar vardır 

ve üzeri tüylüdür. 



Bayrak yaprak 

TAÇ YAPRAKLAR 

  

   

Kayıkcık (carina) iki taç yaprağın bir kenar boyunca birleşmesinden oluşur. Kayıkcıklar 

içerisinde erkek ve dişi organlar bulunur ve özellikle çiçek açmadan önce kayıkçık 

tarafından dış etkenlerden korunmuş olur. 

Bayrak Yaprak (vexillum) en büyük 

taç yaprağına denir. Bayrak yaprak alt 

kısımda birleşmiş ve corolla adı 

verilen bir boru meydana getirmiştir. 

Böcekleri çiçeğe çekmede bayrak 

yaprağın gösterişli oluşu etkili 

olmaktadır. 

Kanatçıklar (alae) çiçekte iki tane 

olarak yanlarda yer alırlar. Çiçek 

açmadan evvel kayıkçığa bitişik 

bulunup, kayıkçıkla beraber generatif 

organların korunmasına yardım 

ederler. 

Kanatçıklar 

Kayıkcık 



ERKEK ORGANLAR 

Erkek organ (androecium) 

iki parçalılık (diadelphous) 

(9 + 1) durumu gösteren on 

adet flamentten oluşmuştur. 

Flamentler 6-8 mm 

uzunluğundadırlar.  



DİŞİ ORGAN 

Dişi organ (gynoecium), 

yumurtalık (ovary) dişicik 

borusu (style) ve dişicik 

tepesinden (stigma) meydana 

gelir. Yumurtalık içerisinde 2-

4 tohum taslağı taşır ve tek 

karpelden meydana gelmiştir. 

Dişicik borusu çıplak, 3-4 

mm uzunluğundadır.    

Çiçek tablası yukarıda bildirilen çiçek organlarının oturduğu kısma 

verilen addır.  



MELEZLEMEDE DİKKAT 

EDİLECEK HUSUSLAR 

Anaç seçimi: Melezleme çalışmalarında başarıya daha çabuk 

gidebilmek için yapılacak ilk iş, en uygun anaçların seçilmesidir. 

Bu nedenle, istenilen özelliklerce üstün olan anaçlar belirlenip 

onların melezlemede kullanılması başarıyı artırır. Bu özellikler 

yüksek verim, hastalıklara dayanıklılık, soğuk, sıcak v.b. 



MELEZLEMEDE DİKKAT 

EDİLECEK HUSUSLAR 

Anaçların çiçeklenmelerinin eş zamanlı olmalarının temini: 

İki anaç arasında çiçeklenme zamanları farklılık gösteriyorsa 

özellikle tarla koşullarında yürütülecek çalışmalarda ekim 

zamanlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Anaçlar birkaç ayrı 

tarihte ekilirler. 



MELEZLEMEDE DİKKAT 

EDİLECEK HUSUSLAR 

Anaçların sıhhatli 

yetiştirilmesi: Anaçlar ne 

kadar sıhhatli olursa, 

melezlemede başarıda o 

oranda artar. Bu nedenle 

anaçların isteklerine uygun 

kültürel işlemlerin yapılması 

gerekir. 

Tarlada yapılacak melezleme işlemlerinde sıra arası mesafe 

en az 45 cm  sıra üzeri ise en az 15 cm  olmalıdır. 



MELEZLEME İÇİN GEREKLİ 

ALET LER 

Pens, çiçeğin açılmasında ve kastrasyonunda 

kullanılır. 

Alkol, pens ve makasın sterilize edilmesinde 

kullanılır.  

Makas, çiçek salkımındaki melezlenen çiçek 

dışındaki, çiçeklerin uzaklaştırılmasında ve 

etiketi bağlamak için gerekli ipin 

kesilmesinde kullanılır  

İp etiketin bitkiye bağlanmasında kullanılır.  

Etikete, yapılan melezin ana ve baba bilgileri,  kim tarafından yapıldığı ve 

tarihi kurşun kalem ile yazılır. 



MELEZLEME YAPILACAK 

ÇİÇEĞİN SEÇİMİ 

Ana olarak kullanılan bitkilerde, ilk 

çiçek salkımlarındaki ilk çiçeklerde 

melezleme yapılması başarıyı 

artırmada önemli bir faktördür. Bir 

bitkide yukarıda belirtildiği gibi 

seçilen 4-5 çiçekte melezleme 

yapılabilir. Seçilen çiçeğin etrafında 

başka çiçek tomurcukları, makasla 

kesilerek etrafından uzaklaştırılır. 

Çiçeğin gelişme evreleri 



MELEZLEME İÇİN ÇİÇEK SEÇİMİ 

Kısırlatma ve tozlatma için 

seçilecek çiçeklerde anterler 

tozlamaya yakın fakat 

patlamamış olmalıdır. Nohut 

çiçeklerinde genel olarak en 

uygun kısırlatma zamanı çiçek 

açmadan birgün önceki devredir. 

Bu dönemde çiçek 

tomurcuğunda bayrak yaprak 

çok açık yeşilimsi beyaz 

renktedir.  
Kısırlatma ve tozlatma için uygun 

nohut çiçeğinin görünüşü 



KASTRASYON 

Bu amaçla daha önce anılan 

yaştaki çiçek tomurcukları 

seçilir. Tomurcuk sol elin baş 

parmağı ile işaret parmağı 

arasında bayrak yaprağın 

kapanma yeri kendimize 

doğru olacak biçimde tutulur. 

Kastrasyon işlemlerinde 

kullanılan pens % 95’ lik 

alkolle temizlenir ve temiz bir 

bez ile kurulanır.  



Keskin ve fakat düz uçlu bir 

pensle bayrak yaprağın 

birleştiği yerden dikkatlice 

açılır, sol yarısı çevrilir ve sol 

elin baş parmağı ile aşağıya 

doğru bastırılır. Bu şekilde 

kanatçıklar açılarak birleşmiş 

olan kayıkçığın ortaya 

çıkması sağlanır. Pensin ucu 

ile kayıkcık dikkatli bir 

biçimde yırtılır. 

KASTRASYON 



KASTRASYON 

Daha sonra pens ile kayıkcık 

tamamen yan taraftaki 

şekilde görüldüğü gibi açılır. 

Bu şekilde anterler ve dişiçik 

borusunun bir kısmı dışarıya 

çıkar. Bu işlemler sırasında 

verilecek bir zarar 

melezlemede başarısızlığa 

sebep olacağından, çok 

dikkatli olmalıyız. 



KASTRASYON 

Dişicik tepesi ve dişicik 

borusunun uç kısmı anterler 

koparılıncaya kadar yukarıda 

tutulur. Anterler % 95’lik 

alkolde sterilize edilmiş pens 

yardımı ile toplanır. Anterler 

toplanırken dikkatlice sayılır 

ve çiçekte anter kalmamasına 

dikkat edilir. Bu işlemlerden 

sonra çiçek tozlama için 

hazırdır.   



ÇİÇEK TOZUNUN SAĞLANMASI 

Çiçek tozu keseleri yeni 

patlamış olan çiçeklerden 

seçilir. Çiçek kısırlaştırmada 

olduğu gibi sol elle tutulur. Sağ 

elle çiçeğin kanatçıkları aşağıya 

doğru bastırılır ve yeni patlamış 

olan çiçek tozu keseleri ile 

dişicik tepesi ve borusunun bir 

kısmı temiz pensle dışarı 

çıkarılır. 



TOZLAMA 

Nohut bitkisinde üç tip tozlama 

yöntemi kullanılır.  

a. Sürtme yöntemi: Kısırlaştırma 

esnasında kayıkcık parça parça 

koparılıp atılır. Daha önce anlatıldığı 

gibi toplanan çiçek tozu kesecikleri, 

tozlanacak olan dişiçik tepesine 

dikkatlice sürülerek tozlama yapılır ve 

çiçeğin bayrak yaprağı dikkatli bir 

biçimde çiçeğe zarar vermeden 

kapatılır.  



TOZLAMA 

b. Bükme –çengel yöntemi: Bu 

yöntemde tozlayıcı olarak 

kullanılan tepeciğin tozlanacak 

tepecik üzerine konmasıdır. Çiçek 

tozunu taşıyan tepeciğin 

tozlanacak tepecik üzerine 

takılma güçlüğü ve küçük bir 

harakette düşmesi bu yöntemin 

dezavantajlarıdır.   
c. Tekrar tozlama: Tarla şartlarında tozlama başarısı genellikle 

çok azdır. Bu nedenle en iyi sonuç aynı tomurcuğun 1-2 gün 

arayla tekrar tozlanmasıyla sağlanabilir. Bu amaçla yukarıdaki 

yöntemlerden birisi kullanılır.   



MELEZLEME ISLAHINDA 

ETKİLİ FAKTÖRLER 

a. Kuruma : Düşük sıcaklık ve nemde 

melezlemeden sonra çiçeğin içi kurursa çiçek 

tane tutmaz. 

b. Sıcaklık: Yüksek veya düşük sıcaklıklar 

döllenmeyi etkiler. 

c. Işık: Gün ışığı döllenme üzerine etkilidir. 

Aşrı sıcaklarda döllenmeden sonra çiçeklerin 

gölgede bırakılması başarıyı artırır.   

Melezleme çalışmalarının başarılı olmasında, yukarıda verilen 

bilgiler yanında, çalışan kişilerinde, bitkinin morfolojik, biyolojik, 

fizyolojisini iyi bilmesi, sabırlı ve titiz çalışmaları önemlidir. 




