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NOHUT TARIMI



Cicer arietinum L. = Nohut (2n = 16)

NOHUDUN ÖNEMĠ
Nohut dünyanın belirli bölgelerinde

insan beslenmesinde, aynı zamanda

hayvan yemi olarak

değerlendirilmektedir. Nohut insanlar

tarafından yemek, çorba, çerez ve

öğütülerek kullanırlar. Nohut yüksek

oranda protein içermesi iyi bir besin

kaynağıdır.

Türkiye‟de 2005 yılı istatistiklerine

göre Nohut ekim alanı 630 bin ha

üretimi 610 bin ton ve verimi ise 96.8

kg/da‟dır. Konya ilinde ise 2005 yılı

istatistiklerine göre ekim alanı 49 387

ha üretimi 54 957 ton ve verimi 111.3

kg/da‟dır.



ĠKLĠM ĠSTEKLERĠ

İklim istekleri bakımından mercimekten sonra kurağa ve sıcaklığa en

dayanıklı Yemeklik tane baklagil bitkisidir. Nohut bitkisinin optimum

sıcaklık isteği 18 – 26 oC arasındadır. Nohut bitkisi - 2 oC zarar görse

de ölmez, hatta bazı çeşitlerin - 16 oC kadar dayandığı tespit

edilmiştir.

TOPRAK ĠSTEKLERĠ

Nohut toprak isteği bakımından son derece kanaatkardır. Yemeklik

tane baklagiller arasında tuzluluğa en dayanıklı olanı nohuttur. Nohut

genel olarak hafif, kireçli kumlu topraklarda iyi yetişse de kumlu – tınlı,

drenajı iyi, yeteri kadar nem ihtiva eden ve pH = 7,5- 8,0 arasında

olan topraklar nohut için en ideal topraklardır.



TOPRAK HAZIRLIĞI
Zamanında ve usulüne uygun olarak

yapılan toprak işlemesi, verimi etkileyen

önemli faktörlerden birisidir. Toprak

sonbaharda yaklaşık 20 cm derinliğinde

sürülür ve kışa bu şekilde girer.

İlkbaharda toprak 5-8 cm derinliğinde kaz

ayağı ile işlenir. Daha sonra disk- harrow

çekilerek alttan işleme ile ikileme yapılır.

Bu şekilde yüzeysel toprak işlemesi ile

tarla hem yabancı otlardan temizleyerek

hem de kesekleri kırmak suretiyle toprağı

kabartıp düzlemek suretiyle iyi bir tohum

yatağı hazırlanmış olur. Bölgemizde tahıl

anızına yapılan ekimlerde, hasat

artıklarının karıştırmak için yüzlek (8-10

cm) bir toprak işlemesi yapılmaktadır.



GÜBRELEME
Nohut, köklerinde yer alan ve

Rhizobium cicer adı verilen

bakterilerin oluşturduğu yumrucuklar

ile havanın serbest azotunu toprağa

bağlar. Bu sebeple çok fazla azot

ihtiyacı bulunmamaktadır. Bitkinin ilk

gelişme devresinde ihtiyaç duyduğu

en uygun gübre dozları saf madde

olarak 2-2.5 kg/da azot ve 5.5-6.5

kg/da fosfor„dur.

Ekim mibzerle yapılacak ise gübrenin

ekimde verilmesi tavsiye edilmektedir.

Eğer ekim mibzerle yapılmıyor ise,

ikinci sürümden önce tarla yüzeyine

fosforlu gübre serpilir ve kazayağı

veya diskaro ile toprağa

karıştırılmalıdır.



ÇEġĠT VE TOHUMLUK
İyi bir tohumluk; çimlenme gücü yüksek,

dolgun taneli ayrıca hastalıksız ve

herhangi bir sebeple zarar görmemiş

olmalıdır.

Tarımsal araştırma kuruluşlarınca yüksek

verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara

dayanıklı, farklı ekolojilerdeki bölgelere

uygun özellikle nohutta verimi

sınırlandıran antraknoz hastalığına karşı

dayanıklı veya toleranslı yeni çeşitler

geliştirilmektedir. Bu özelliklerde hali

hazırda tohumluk olarak üretimi yapılan

tescilli çeşitler Damla-89, Akçin-91,

Aydın-92, Menemen-92, Ġzmir-92,

Aziziye-94, Diyar-95, Sarı-98, Gökçe,

Er-99, Uzunlu-99, Küsmen-99‟dur.



EKĠM
Çiftçilerimiz antraknoz hastalığından kaçmak için genellikle

nohudu geç ekmektedir. Ancak geç olarak yapılan ekimlerde

bazı yıllar yağış gelmediği için verim almak imkansız hale

gelmekte, bazı yıllar da geç gelen yağışlar nedeniyle antraknoz

hastalığa yakalanabilmektedir.



Hastalığa dayanıklı çeşit kullanılarak erken

ekim yapmak verimin artışı açısından

önemlidir. Nohut ekimini bölgemizde en

geç olarak nisan ayı ortalarına kadar

yapılması gerekir. Yurdumuzda serpme

ekim yaygın olarak yapılmakta ise de en

iyisi mibzerle ekimdir. Mibzerle ekimde

dekara atılacak tohum miktarı nohudun

tane iriliğine göre değişmektedir. Son

yıllarda geliştirilen çeşitlerde 1000 tane

ağırlığı en az 400 gram olup, bu irilik ve

üzerinde olan çeşitler için 1 m2„ye 30-40

tane düşecek şekilde tohum miktarının

ayarlanması gerekmektedir. Bunun için

genel anlamda iri nohutlarda en az dekara

12-15 kg tohumluk kullanılması

gerekmektedir. Daha küçük taneliler için bu

miktar biraz daha düşürülmekte, önerilecek

tohumluk miktarı 10-12 kg/da dolayında

olmaktadır.



HASAT VE HARMAN
Nohutta tane dökme problemi

olmadığından kuruyan bitkiler orakla

biçilir ya da elle hasat edilir ve tarlada

kurumaya bırakılır. Daha sonra

harman makinesiyle harman edilir.

Son zamanlarda araştırma kuruluşları

tarafından geliştirilen çeşitler

biçerdöverle de rahatlıkla hasat

edilebilmektedir.

BAKIM
Çeşitlerin erken ekilmesi verimi artırmakta ancak ot problemini de

beraberinde getirmektedir. Eğer erken ekim yapılacaksa mutlaka ot

kontrolü yapılmalıdır. Ot kontrolünde ot öldürücülerin kullanılması

ekonomik olmaktadır.



NOHUT ANTRAKNOZU HASTALIĞI

Bu hastalığın nohut bitkilerindeki zararını “bulut çaldı”, “bulut aldı”

gibi deyimlerle de anılmaktadır. Bitkilerin sap, yaprak, gövde ve

tohum kapsüllerinde lekeler oluşur, bitkilerde kurumalar meydan gelir.

Diğer bir deyişle, hastalık bitkinin tüm toprak üstü kısımlarında zararlı

olmaktadır.

Yapraklar üzerinde sınırları kahverengi kırmızı olan ve dağınık

şekilde bulunan kahverengi toplu iğne başı büyüklüğünde benekler

kapsayan yuvarlak veya uzunumsu lekeler şeklinde ortaya çıkar.

Yeşil kapsüller üzerindeki lekeler genellikle daire şeklinde ve

kenarları koyu renklidir. Gövde ve yaprak sapı üzerinde ise

uzunumsu eliptik 3-4 cm uzunluğunda, kahverengi siyah noktalar

taşıyan lekeler meydana gelir. Lekelerin gövdeyi bir kuşak gibi

sarması halinde zarar gören yerin üstünde kalan kısım ölür, ana

gövdenin kök boğazı bölgesinden itibaren sarılması halinde ise tüm

bitki ölür.



 

Yurdumuzun nohut yetiştirilen hemen her bölgesinde görülür. Ancak,

ilkbaharda ve yaz başlangıcında sık sık bol yağış alan bölgelerde,

sulama yapılan merkezlerde, nispi nemi yüksek olan kapalı vadilerde

ortaya çıkma şansı fazladır. Hastalık bu gibi yerlerde salgına neden

olabilir. Hastalığın yayılışı daha çok hastalıkla bulaşık nohut tohumları

yoluyla olur. Bulaşık tohumlar sağlıklı tohumlardan daha hafif olurlar.

Hasat edilen nohutun, harman öncesi depolanması halinde tohum

bulaşıklığı 1.5-2 kat artmaktadır. Tarlada kalan hastalıklı bitki artıkları da

önemli bir yayılma ve bulaşma kaynağıdır. Hastalık, bulaşık bitki

artıklarında iki yıl canlılığını sürdürebilir. Hastalığın ortaya çıkması

açısından % 60‟ın üzerinde nispi nem, yaz süresince 350-400 mm

yağış ve 15 oC„nin üzerindeki sıcaklığın olması yeterlidir. Nem ve

rüzgar hastalığın yayılmasında oldukça önemli rol oynamaktadır.



MÜCADELESĠ
Ülkemizde nohut üretimi yapılan tüm bölgelere bulaşmış olan

antraknoz hastalığının şiddetini ilaçlı mücadelen önce bazı tedbirler

alarak azaltmak mümkündür.

Kültürel Mücadele
Tarlalar kontrol edilerek, hastalıksız tarlalardan tohumluk temin

edilmeli, Hastalık görülen tarlalarda 2-3 yıllık münavebe

uygulanmalı, Nohut hasadından sonra, tohumluk olacak kısım

güneşte yayılarak 7-8 gün kurutulmalı, tohum ayrıldıktan sonra da

3-4 gün süreyle güneşte kurutulduktan sonra depoya alınmalı,

Hastalıklı bitkiler ve hasat artıkları yakılarak yok edilmeli, Ekim

sırasında tohumlar normal derinlikte ekilmeli, Hastalığa dayanıklı

veya toleranslı çeşitler tercih edilmelidir.



Kimyasal Mücadele
Tohum ilaçlamasında ya Thiuram % 80 WP„den 100 kg tohuma

300 g, ya da Mancozeb % 80 WP veya Maneb % 80 WP

ilaçlarından birisi 100 kg tohuma 200 g dozda kullanılır.

Nohut yaprak ve dallarında 2-3 cm çapında yuvarlak veya

uzunumsu kahverengi lekeler tespit edilir edilmez yeşil aksam

ilaçlamasına başlamalı ve 7-10 gün ara ile hastalığın şiddetine

ve havanın durumuna göre 2-5 uygulama yapılmalıdır. Son

ilaçlama ile hasat arasında 15-20 günlük bir ara bırakılmalıdır.

Yeşil aksam ilaçlamalarında kükürt % 80 WP (100 litre suya

300 g), Chlorothalonil % 75 WP (100 l suya 200 g), Mancozeb

% 80 WP (100 l suya 200 g), Maneb % 80 WP (100 l suya 200

g) veya Propineb % 70 WP (100 l suya 200 g) ilaçlarından birisi

kullanılır



YABANCI OT MÜCADELESĠ

Nohut da diğer ürünlerde olduğu gibi yabancı otlar,

kültür bitkisinin suyuna, besinine ortak olarak zarar

verirler. Ayrıca bazı yabancı otlar nohudu gölgeler.
Horoz ibiği, Yabani hardal, Sirken, Soda otu, Pıtrak,

Karapazı, Yabani yulaf, Sarıot, Kişniş, Domuz pıtrağı,

Fare kulağı, Pelemir, Büyük papatya, Yağlıot, Şahtere,

Ballıbaba, Gönül hardalı, Madımak, Düğün çiçeği,

Dilkanatan, Püsküllü çayır, Tilki kuyruğu, Yabani arpa, Adi

tarla sarmaşığı, Köpek dişi ayrığı, Sarmaşık çoban

değneği, Ballıot, Çörtük otu.

Kültürel Mücadele: Tarla kenarlarındaki

yabancı otların gelişip tohum vermelerini önlemek,

ilkbaharda ekimden önce toprağı işlemek tek

yıllıkları yok edebileceği gibi çok yıllıkları da

azalabilir.

İyi bir tohum yatağı hazırlamak, ekim derinliğini iyi

ayarlamak ve uygun ekim sıklığında ekmek kültür

bitkisinin sağlıklı gelişmesine yardımcı olabileceği

gibi, yabancı otlarla olan rekabetini de artırır.



Kimyasal (Ġlaçlı) Mücadele: Toprak hazırlığının son

aşamasında ise geniş yapraklı yabancı otların kontrolünde

Trifluralin etkili maddeli herbisitler den biri 200 cc/dekar dozunda,

kullanılabilir. İlaçlama yapılırken toprağın hafif nemli olmasına ve

ilacın toprağa çok iyi karıştırılmasına dikkat edilmelidir.



Sitolojisi

Nohutun sitolojisi ve özellikle kromozom sayısı ile ploidi düzeyi

üzerinde oldukça geniş çalışmalar yapılmıştır. Ancak günümüze deke

yapılan çalışmalarda nohutun koromozom sayısına ilişkin veriler

arasında birlik sağlanamamıştır. Eski ve yeni çalışmalarda nohutun

kromozom sayısı 2n=14 ve 16 olarak bildirilmektedir.

Bazı araştırıcılar nohutta (Cicer arietinum L.) koromozm sayısını 2n=14

olarak saptamılardır. Dixit, küçük daneli nohut çeşitlerinde bu sayının

14, büyük daneli çeşitlerde ise 16 olduğunu bildirmektedir. Daha

sonraki çalışmalarda nohutun kromozom sayısı 2n=16 olarak

saptanmıştır. Sen ve Jana, nohutta 2n=32 kromozomlu sopontan

autotetraploid azman karakterli bitkiler bulmuşlardır. Nohutta ilk suni

tetraploit bitkiler Ramanujam ve Joshe tarafından % 2.5

konsentrasyonundaki kolsisin solusyonunda daneleri 30 dakika süreyle

bekleterek elde edilmiştir.



Sitolojisi

Daha sonra % 0.1 konsetnrasyonundaki kolsisin solusyonunda 24

saat süreyle tohumların bekletilmesinin amaca daha uygun olduğu

saptanmıştır. Gama ışınlarının etkisinde bırakılan nohut

tohumlarının M generasyonunda 2n=17 kromozomlu suni

aneuploid bitkiler bulunmuştur.



Nohut Islahı:

Yunanistan‟ın en eski sakinleri palenklerin baklalı bitkilere verdikleri

kickerden cicer‟in alınmış olması ihtimali vardır. Nohudun vatanı olarak

Hindistan ve Habeşistan kabul edilmektedir. Roma İmparatorluğu

zamanında da önemli ölçüde ziraatı yapıldığı tesbit edilmiştir.

Kendine döllenen (Autogame) bitkilerde uygulanan ıslah metodları

nohut için de geçerli olmaktadır. Nohut ıslahında da fasülye ıslahında

açıklanan esaslar dikkate alınmalıdır

Islah Amaçları

1. Yüksek verimli ve dayanıklı nohut çeşitlerinin üretimi

Nohut ıslahında en önemli ve ilk sırayı alan konu, çok karışık bir

karakter olan üstün verimdir. Üstün verimin sağlanmasında birçok

karakterin değişik derecelerde etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle birçok

karakterin uygun çeşitlerde toplanması gereklidir. Bu yönden gelişmiş

çeşitlerin ithali ve melezleme çalışmalarından sağlanan hatları içeren

çeşit verim denemelerinin kurulması gerekir.



Nohut Islahı:

a. Yazlık ve kışlık ekim şartlarında yüksek verim sağlayabilecek

kalıtım.

Belerli bir yörede yetiştirilen çeşitler yalnızca özel iklim koşullarına

uyabilir. Örneğin serin iklimde yetiştirilen nohut çeşitleri aynı yörede

yazın ya da başka yörelerde yetiştirildiğinde iklim koşullarına uyum

göstermeyebilir.

b. Ekstrem şartlara karşı dayanıklılık (soğuk, kurak, sıcak ve

tuzluluk).

Yeterli yağışı olan ya da sulu tarım koşulları için geliştirilmiş olan

çeşitlerin, kurak ya da sulama olanaklarının bulunmadığı yörelere

uyması beklenemez. Nohut ıslahında kuraklığa, soğuğa ve gelişme

süresinin uzunluğuna uyum a çok önemlidir.



Nohut Islahı:

c. Başlıca hastalıklara mukavemet (bakteri yanıklığı, kök çürüklüğü,

solgunluk)

Hastalıklara dayanıklılık yönünden ıslah programlarının gelşitirilmesi,

nohut ıslahında önemli bir atılımdır. Ancak bu yönden doğal infeksiyon

yanında labaratuvarda suni olarak üretilen hastalık etmenlerinin de

aşılanması kullanılması başarıyı artıracaktır

d. İleri derecede azot fiksasyonu

2. Geniş adaptasyon kabiliyeti

Coğrafi yönden geniş adaptasyon alanı gösteren çeşitlerin elde

edilmesi, geniş bölgelerde standart nohut ürünü elde etme yönünden

istenir. Geniş adaptasyon alanı olan çeşitlerin tek olumsuz yönü,

hastalık ve böcek edipemisinin yaygın olduğu yıllarda fazla sayıdaki

çeşitlere oranla ürün kaybının büyük olmasıdır.

3. Yüksek oranda toplam biyolojik verim.

4. Mekanik tarıma uygun bitki özellikleri



Nohut Islahı:

a. Yüksek ve dik büyüme

Nohut bitki tipi yönünden dik, yarı dik ve yatık olmak üzere üç farklı

durum gösterir. Yatık formlar üstün verim elde etme yönünden uygun

değillerdir.

b. Baklaların bitkinin üst kısımlarında meydana gelmesi

c.Yatmaya mukavemet

Yarı dik tipler, toprak yüzeyinde uygun bir örtü oluşturduğu için

yetiştiriciler tarafından tutulmaktadır.

5. Nohut tohum böceklerine mukavemet

6. Yüksek oranda pişme kalitesi, protein oranı ve kalitesi



Nohut Islahı:

Kalite nohut ıslahında dikkate alınması gerekli olan diğer önemli bir

konudur. Danedeki protein ve aminoasit miktarını kısa sürede saptayan,

az materyale gerek gösteren güvenilir laboratuvar yöntemlerinin

geliştirilmesi, kalite ıslahında önemli katkıda bulunacaktır.

Öte yandan nohutun Pazar değerini etkileyen dane büyüklüğü (bu

yönden büyük daneli çeşitler daha fazla gleir getirir), pişme kalitesi (kısa

sürede pişen çeşitler istenir) ve dane kabuğunun rengi (beyaz, krem ya

da yeşil daneli çeşitler bu yönden istenir) gibi karakterlerin ıslah

programlarında dikkate alınması gerekmektedir. Tüm bunlara ek olarak

yetiştirme yöresinin iklim koşullarına uyacak erkenci ya da geç

vejetasyon süreli çeşitlerin geliştirilmesi gerekmektedir.



Nohut Islahı:

Islah Yöntemleri 

İntrodüksiyon ve seleksiyon nohut ıslahında en yaygın olarak

kullanılan ıslah metodlarıdır. Melezleme ıslahı, daha ziyade proteinin

miktar ve kalitesini artırmak bakımından önemlidir. Colchicin

uygulaması ile poliploidi ıslanıda elde edilen tedraploid hatlar

ebeveynlerden daha düşük verimli olduklarından başarılı olmamıştır.



Nohut Islahı:

1. Ġntrodüksiyon

Nohut üretiminin geniş ölçüde yapıldığı ülkelerde, üstün verimli,

hastalıklara dayanıklı yada diğer karakterler yönünden geliştirilmiş

olan yeni çeşitlerin hızla kültüre alınmaları hem ürünün artması ve

hem de çiftçi gelerlirenin artamıs yönünden gereklidir. Yetiştirciler

kendi kullandıkları yerel çeşitlerinden görülür bir üstünlüğü

bulunmayan yeni çeşitleri yetiştiremezler. Bu nedenle değişik yöreler

için getirilen ıslah çeşitleri, yerel çeşitlerle birlikte adaptasyon

denemelerine alınmalı ve üstünlük gösterenler yetiştiricilere

önerilmelidir.

Ayrıca çeşitli karakterler yönünden üstünlük gösteren bu çeşitler,

ıslahcıya yerel çeşitlerin geliştirilmesinde kullanılacak çok önemli bir

kaynaktır.



Nohut Islahı:

2. Seleksiyon (Seçme)

Yapılan çok yönlü çalıĢmalar dünya nohut ekiliĢ alanlarının %

75‟inde saflaĢtırma iĢlemi yapılmamıĢ olan yerel çeĢitlerin

kullanıldığını göstermiĢtir. Yurdumuzda son yıllara dek çeĢit

geliĢtirme yapılmamıĢtır. Son yıllarda bu amaçla çeĢitli Devlet

kuruluĢları çeĢit geliĢtirme amacıyla ıslah programları

hazırlanmıĢ ve uygulamaya geçmiĢlerdir.



Nohut Islahı:

2.1. Teksel Seçme (Saf Hat Seleksiyonu)

Yetiştirici genelde tohumluğunu “yerel çeşit”lerden sağlamaktadır. Bu

yerel çeşitler, uzun yıllar yörenin çevre koşullarına uyum göstermiş,

farklı genotipteki nohut saf hatlarını kapsarlar. Böylece bir

materyalden teksel seçme ile ortaya çıkan çeşit, genetik yönden toplu

seçme sonucu elde edilen çeşide oranla daha saftır. Ancak, daha

fazla emek, zaman ve harcamayı gerektirir.

Teksel seçme yönteminin nohut ıslahında uygulanması yıllara

göre Ģöyledir



Nohut Islahı:

Birinci yıl, karışık olan nohut populasyonu (yerel çeşit ya da eski

çeşit) danenin şekil ve rengine göre tiplere ayrılır ve hertip eldeki

tohumluk miktarı ekilir. Yapılan gözlemeler göre her tipte üstünlük

gösteren bitkiler seçilerek ayrı ayrı hasat ve harman edilir.

Ġkinci yıl, seçilen bitkilerden sağlanan tohumlar ayrı sıralar halinde

2 m‟lik bloklara 25 x10 cm sıklığında ekilir. Yetiştirme süresince

yapılan gözlemlerde tip dışı bitki bulunduran sıralar atılır. Kalan

sıralar ayrı ayrı hasat ve harman edilir.

Üçüncü yıl, her hattan sağlanan tohumluk, 10 hatta bir kontrol çeşiti

(yada yerel çeşit) eklenerek 5 m‟lik bloklara ekilir. Ekim sıklığı 25 x

10 cm olmalıdır. Bu dönemde yeterli tohumluk bulunuyorsa ekim

üçer sıralı ve tekrarlamalı ön verim denemeleri şeklinde yapılmalıdır.

Hasat sırasında yabancı tozlanma ve mekanik karışmalar nedeniyle

tohumluğun bozulmasını önlemek amacıyla parsellerde kenar

sıralar tohumluğa katılmaz.
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Dördüncü yıl, üstünlük göstererek seçilen hat sayısı oldukça azalmış,

tohumluk miktarı yeterli düzeye ulaşmıştır. Bu nedenle dördüncü yıl çeşit

verim denemelerine geçilir. Çeşit verim denemelerinde ekim sıklığı ön

verim denemelerinde olduğu gibidir. Ancak parseller 3 x 5 m

boyutlarında tekrarlama sayısı da 4-6 olmalıdır. Üç yıl süreyle yinelenen

bu dönemde hatların tarımsal, teknolojik ve patolojik karakterlerinin

kontrolü tamamlanır.

Yedinci yıldan başlayarak üstünlük gösteren saf hatlar bölge çeşit verim

denemelerine alınır. Bu denemeler, değişik ekolojik koşullara sahip

yörelerde yapılmalıdır. Böylece elde edilecek çeşidin adaptasyon

alanları da saptanmış olur. Ekim sıklığı ve parsel büyüklükleri çeşit verim

denemelerinde olduğu gibi uygulanmalıdır.

Dokuzuncu yıl sonuna dek süren bu dönemlerde üstünlük gösteren saf

hat ya da hatlar seçilir ve tescil işlemleri tamamlanır.

Onuncu yıl, tescil edilen yeni çeşidin tohumluklarının üreticiye dağıtımı

başlar.
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2.2. Toplu Seçme

Bu yöntemle istenen fenotipik karakterleri taşıyan bitkiler toplu olarak

seçilir ve hasat harman edilir. Yöntemin teksel seçmeden olan farkı, hasat

ve harmanı yapılarak tohumları karıştırılan bitki sayısının birden fazla

olmasıdır. Yöntemin başarı oranı da çalışılan bitki sayısının fazlalığı ile

artar.

Birinci yıl, nohut populasyonu ya da yerel çeşit, dane şekil ve rengine

göre tiplere ayrılır. Her tip 2 m‟lik bolkalara tohumluğun yettiği kadar 40 x

10 cm ekim sıklığında ekilir. Aynı tip içinde aynı morfolojik özellikleri

gösteren bitkiler brakılır, diğerleri köklenerek atılır. Böylece mümkünse her

tipten 200-400 bitki seçilri ve bunlar topluca hasat harman edilir. Gerek

görülürse bu seçme işlemi birkaç yıl yinelenir.

Ġkinci yıldan başlayarak her tipten elde edilen tohumlar, kontrol çeşidiyle

(ya da yerel çeşitle) verim denemelerine alınır. Verim denemeleri 5x3 m‟lik

parsellere 25 x 10 cm ekim sıklığında ve 4-6 tekrarlamalı olarak yapılır.

Dördüncü yıl sonuna dek süren bu dönemde, çeşit adaylarının tarımsal,

teknolojik ve patolojik karakterlerinin kontrolu sonuçlandırılır.
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BeĢinci yıl ile yedinci yıl sonu arasında, seçilen üstün çeşit adayları

Bölge Çeşit Verim Denemelerine alınır. Böylece çeşitlerin adaptasyon ve

üniformitesi saptanır. Denemelerin ekim sıklığı ve parsel büyüklükleri ile

tekrarlama sayısı verim denemelerinde olduğu gibidir.

Bölge çeşit verim denemelerinde birinci ve ikinci yıl üstünlük gösteren

çeşit adayların tohumları, elde edildikleri kurumca üretilir. Böylece

yedinci yıl sonunda çeşit adayı tescil edildiğinde, üretim için yeterli

tohumluk hazır bulunur.

Sekizinci yıl yeni çeşidin tohumluğu çiftçiye dağıtılmaya başlanır.

Bu yöntemin daha başarılı olması için, ilk yıl seçilen bitkiler ayrı ayrı

hasat ve harman edilir. Ertesi yıl bitki sıraları halinde yetiştirilir.

Gözlemlere göre üstünlük gösteren ve birbirine benzeyen aynı tipten

seçilmiş bitki sıraları karıştırılarak üçüncü yıl verim denemeleri geçilir.
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3. Melezleme

3.1. Melezlemede Etkili KoĢullar:

Ancak melezleme ıslahında, ıslah işleminin yürütülmesi yönünden dikkate

alınacak noktalar şöyledir: Nohutta çiçekler çoğunlukla sabah 8-11 saatleri

arasında açılır. Açan çiçekler çoğu kez birbirini izleyen iki günde birer kez

açılır ve kapanır. Bitkide günlük olar açılan çiçek sayısı ortalama 5, en çok

da 12 tanedir. Bitkide çiçeklenme süresi çeşitlere bağlı olarak 11-18 gün

arasında değişmektedir. Açan çiçeklerin % 14.04-42.50‟si meyve

bağlamaktadır. Bu veriler dikkate alındığında nohutta melezleme

çalışmalarını sabah saatlerinde (6-12 arası) yapılması uygundur. Nohutta

melezleme çalışmalarının saat 10-11 arasında yapılmasıyla sağlanan dane

tutma oranı %15 olduğu halde saat 6-8 arasında yapıldığında sağlanan

dane tutma oranı %97.5 olmaktadır.
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Kural olarak nohut kendini dölleyen bir bitkidir, nohuta iki kez yabancı

döllenme saptadırlarını belirtmişlerdir.

Nohut çiçeğinin kendini kolaylıklatozlaması, melezleme ıslahında önemli

bir engel oluşturmaktadır. Kısırlaştırma işlemleri sırasında bazı çiçek

organları kolaylıkla zarar görmekte ve bunun sonucu olarak da tek danali

bakla elde etme olanağı daha %15-25 arasında değişmektedir.

Kısırlaştırma işlemi için tomurcu devresindeki çiçekler, bir gün önceden

çok dikkatle seçilmelidir. Uygun tomurcuk, taç yaprakları calyx tüpünden

yeni çıkmış, anterleri dişicik borusunun yarısına kadar uzamış, çiçektozu

keseleri sararmış ancak henüz parçalanmamış olmalıdır. Genç, yaşlı ya

da büyük tomurcuklar tozlamadan sonra meyva olugunlaştırmamaktadır.

Bu devrelerde tepeciğin olgun olmadığı görülmektedir. Tomurcuklar

uygun devrede kısırlaştırılmışsa çiçekte 24-48 saat sonraya kadar tohum

tutma görülmez.
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Tam açılmış çiçeklerden sağlanan çiçektozları ile tozlama yapılırNohut

çiçeklerinde taç yaprakları açılmaya başlamadan önceki dönem

tozlamanın yapılacağı uygun dönmedir. Bu dönem çiçeğin açılmasından

12-24 saat öncesine rastlar. Kısırlaştırma ve tozlama işlemleri saat 10-

11 yada 15-16 arasında yapılırsa tohum tutma, sırasıyla %15 ve %5

olmaktadır. Eğer tozlama işlemelri sabahın erken saatlerinde yapılırsa

tohum tutma oranı %97.5‟e kadar yükselmektedir.

Erkek olarak kullanılacak çiçeğin taç yaprakları çıkarılır, çiçeğin yalnız

cinsiyet sutunu bu amaçla kullanılır. Tozlamada kullanılacak çiçektozları

sarı renkle ve biraz yapışkan olmalıdır. Gri, krem renkli, kuru toz

halindeki çiçek tozları, tozlama için uygun değildir.

Kısırlaştırma işlemelri sırasında çiçeğin bazı organlarında oluşan

zararlar dolayısıyla meyva tutmadaki azalmayı önlemek yönünden,

kısırlaştırma yapmadan melezleme yapma metodunu açıklamıştır.

Araştırıcı Eshel‟e göre, nohut çiçeğinin geliştirilmesindeki devreler

şöyledir:
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a. İlk olarak taç yapraklarının uzunluğu artar ve çanak yapraklarının

yüksekliğine ulaşır.

b. Çiçek salkımı, taç yaprakları calyx tüpünden çıkıncaya kadar uzar.

c. Anterler tepecik yüksekliğine kadar yavaş yavaş uzar ve tepecik

etrafında durur.

d. Çiçek salkımının uzaması durur ve corollanın açılması başlar.

İşte bu devre tozlamanın yapılacağı uygun devredir. Çiçeğin tam

açılmasından 12-24 saat önceye rastlar. Bu anda kayıkcık kapalı,

tepecik saklı ve dışarıdan çiçek tozlarının gelmesini engelleyecek

biçimdedir.
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Retig‟in açıklamış olduğu tozlama metodunda, çiçekte kendini dölleme

olmadan önce, istenen çiçek tozlarının doğrudan doğruya tepecik

üzerine uygulanması gerekir. Tozlama sabahın erken saatlerinde

yapılmalıdır. Çiçek tomurcukları pensle dikkatlice açılır ve yarı açılmış

olan baba bitki çiçeklerinden sağlanan tozlarla tozlanır. Yarı açılmış

olan çiçeklerdeki çiçektozu canlılığı daha yüksek olarak tesbit

edilmiştir. Bu tip melezleme ile meyve tutma %35.4 oranında

sağlanmıştır. Bu oran tabii meyve tutma oranına çok yakındır. Meyve

tutma oranı üzerine melezlemenin yapıldığı anda bitkinin bulunduğu

gelişme devresi etkilidir. Çiçeklenmenin ilk iki gününde bu oran %8.1

daha sonraki 9 günde %28.3 ve daha sonraki 10 günde %51.9‟dur.

Çiçeklenem devresinin son iki haftasında ise bu oran % 25.8‟e

düşmektedir.
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Teksel Seçme (Pedigri)

Nohutta melezleme ıslahında teksel seçme yöntemi, kendini dölleyen

diğer baklagillerde uygulandığı biçimde yürütülür. Bu yöntemin nohut

ıslahında yıllara göre uygulanması şöyledir.

Birinci yıl, sahip oldukları karakterler yönünden birbirini tamamlayan

iki çeşit seçilir ve bunlar anaç olarak kullanılarak melezlenir.

Melezlemede anaç olarak kullanılacak çeşitler, melezleme bloklarında

yetiştirilir. Bu bloklar 2-4 m genişliğindedir. Anaçların yetiştirilmesinde

dikkat edilecek noktalar, baba çeşitlerin ana bitki sıralarının arasında

yetiştirilmesidir. Bloklarda sıralar arası 50 cm olmalıdır. İki ana bitki

sırası arasında bir baba sırası, bir parsel oluşturur. Her parsel arasında

bir m‟lik açıklık bulunmalıdır. Bu açıklık kısırlatma ve tozlama

işlemlerinin kolaylıkla yürütülmesi yönünden gereklidir. Melezleme

ıslahında anaç olarak kullanılacak çeşitler 10-20 günlük aralıkla birkaç

kez ekilir. Böylece çiçeklenme zamanları farklı olan çeşitlerde

melezleme yapma olanağı sağlanır.
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Yeterli alan bulunduğu hallerde, melezleme bahçesi iki ana bitki bloku

arasında bir baba bloku yerleştirerek te kurulabilir. Ana bloklarında her

iki sıra bir parsel oluşturur ve 50 cm sıra aralığı ile ana bitki tohumları

ekilir. İkişerli sıralar arasında bir metre açıklık bırakılır. Baba blokunda

ise sıralar arası 50 cm olarak ekilen üç sıra baba parselini oluşturur.

Parseller arasında açıklık bırakılmaz. Bloklar üzerindeki parsellere ayrı

kombinasyonları oluşturacak çeşitler ekilebileceği gibi, aynı

kombinasyonu oluşturacak çeşitlerin değişik zamanlı ekimleri de

yapılabilir.

Ġkinci yıl, birinci yıl elde edilen melez tohumlardan F1 bitkileri için

yetiştirme yapılır. Burada amaç, mümkün olan en fazla melez danenin

sağlanmasıdır. Bu nedenle melez tohumlar bloklara 50 x 20 ya da 50 x

40 cm ekim sıklığında ekilir. Parsellerin baş ve sonunda birer sıra

halinde ana ve baba çeşitler yetiştirilir. Melez tohumlar bu iki sıra

arasında 1 ya da 2 sıra için yeterlidir. Bu ekim şekliyle yetişen bitkilerin

melez olup olmadıkları kolaylıkla kontrol edilir. F1 dölünde açılma

olmadığı için bitkiler topluca hasat ve harman edilir.
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Üçüncü yıl, bir önceki yıl elde edilen tohumalr ekilerek F2 bitkileri

yetiştirilir. Bu generasyonda açılma başlar. Bitkiler arasındaki genotipik

farklılığın kolaylıkla görülebilmesi için F2 bitkileri 50x15 ya da 50x20

cm ekim sıklığında yetiştirilir. Eldeki tohumluğun fazla olması, ekilen

sıra sayısını artırır. Bu ekimde daha önce açıklandığı gibi yapılmalıdır.

Yetişme süresince yapılan gözlemlerle, üstünlük gösteren bitkiler

seçilir ve yarı ayrı hasat ve harman edilirler.

Dördüncü yıl bir önceki yık seçilen bitkilerden elde edilen tohumlar, F3

bitkilerini yetiştirmek amacıyla gözlem parsellerine ekilirler. Burada

ekim sırası, her bitkiden elde edilen tohumluk miktarına bağlı olarak 1-

4 arasında değişir. Yetiştirme süresince yapılan gözlemlere göre

üstünlük gösteren bitkiler seçilir ve ayrı ayrı hasat harman edilir. Bu

işlemler beĢinci yıl yinelenir.
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Altıncı yıl, seçilen tek bitkilerde homozigotluk büyük ölçüde artmıştır. Bu

nedenle beşinci yılda tek bitklireden sağlanan tohumluk 4 m.lik bloklarda

sıralar halinde yetiştirilerek F5 bitkileri elde edilir. Yetiştirme mevsimi

süresicne yapılan gözlemlere göre üstünlük gösteren bitki sıraları seçilir.

Seçilen sıralarda tip dışı bitkiler atılır ve kalan bitkiler topluca hasat ve

harman edilir.

Yedinci yıl, F6 düzeyine gelmiş olan tohumlukla ön verim denemelerine

geçilir. Bu denemeler 5 m.‟lik bloklarda 25x10 cm. yada 30x10 cm ekim

sıklıında, üçer sıralı ve yeterli tohumluk varsa tekrarlamalı olarak

yapılmalıdır.

Sekizinci-onuncu yıllar (F7-F9), ön verim denemelerinden seçilmiş olan

çeşit adayları, çeşit verim denemelerine alınır. Bu denemelerde parsel

büyüklüğü 5x3 m., ekim sıklığı 25x10 ya da 30x10 cm, tekrarlama sayısı

4-6 olmalıdır. Üç yıl süren bu dönemde çeşit adaylarının tarımsal,

teknolojik ve patolojik karakterlerinin kontrolü tamamlanır.
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Onbirinci-onüçüncü yıllar (F10-F12), çeşit verim denemelerinde

üstünlük gösteren çeşit adayları, değişik ekolojik koşullara bölge çeşit

verim denemeleri alınır. Bu denemelerde üstünlük gösteren çeşit

adaylarının tescil işlemleri tamamlanır.

Bölge çeşit verim denemelerinin ilk iki yılında üstünlük gösteren çeşit

adayının tohumluğu, ıslahçı tarafından üretilir. Böylece, çeşit tescil

edildiğinde elde dağıtılacak kadar tohumluğun bulunması sağlanır.

Ondördüncü yıl, tescil edilen çeşidin tohumluğu çiftçiye dağıtılır.
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Toplu Seçme (Bulk)

Bu yöntemin teksel seçmeye oranla üstünlüğü, daha az emek ve

zaman gerektirmesi ile seçme işlemlerine daha sonraki kuşaklarda

başlanmasıdır.

Yöntemin nohut ıslahında yıllara göre uygulanması şöyledir

Birinci yıl, taşıdığı karakterler yönünden birbirini tamamlayan

çeşitler anaç olarak seçilir ve teksel seçme bölümünde açıklandığı

üzere yetiştirilip melezlenir.

Ġkinci yıl, önceki yıl elde edilen melez tohumlar F1 dölü olarak

gözlem parsellerinde yetiştirilir. F1 bitkileri üniform olduğundan

burada herhangi bir işlem yapılmaz. Bitkiler topluca hasat ve harman

edilirler.

Üçüncü yıl, F1 bitkilerinden sağlanan tohumlar toplu olarak gözlem

parsellerinde yetiştirilerek F2 bitkileri elde edilir. Yetiştirme süresince

parsellerde görülen tip dışı bitkiler atılır, kalan bitkiler toplu hasat ve

harman edilir. Bu işlem F3‟te de (dördüncü yıl) yinelenir.
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BeĢinci yıl, F4 dölü olarak yetiştirilen bitkiler arasında isteğe uygun tek

bitkiler seçilir. Seçilen bitkiler ayrı ayrı hasat ve harman edilir.

Altıncı yıl, seçilen tek bitkilerden elde edilen tohumlar bitki sıraları

halinde yetiştirilerek F5 bitkileri elde edilir. Bu dönemde isteğe uygun

bitki sıraları seçilir. Seçilen sıralardaki bitkiler topluca hasat ve harman

edilir.

Yedinci yıl, F5‟te seçilen hatlar ön verim denemelerine alınarak basit

verim kontrolü yapılır.

Bu dönemde seçilen hatlarla teksel seçme yönteminde açıklandığı gibi

çeşit verim ve bölge çeşit berim denemelerine geçilir. Bu denemelerdeki

ekim sıklığı, parsel büyüklüğü ve tekrarlama sayıları teksel seçmede

uygulandığı gibidir.


