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YEMEKLÝK TANE BAKLAGÝLLER
(PULSES)

(Leguminous Seeds)
DOÇ. DR. MEHMET KARACA

Dünyada insan beslenmesindeki bitkisel proteinlerin
%22�sinin, karbohidratlarýn %7�sinin hayvan
beslenmesindeki proteinlerin ise %38�inin, karbohidratlarýn
%5�inin yemeklik baklagillerden saðlanlmaktadýr. 

Yemeklik baklagil tanelerinin insan beslenmesinde
kullanýlmasý yanýnda, saplarý da hayvan beslenmesinde de 
kullanýlmaktadýr.

Bir ton buðdaygil yem bitkisinin sapýnda 70.5 kg, 1 ton 
baklagil sapýnda ise 137.4 kg protein bulunmaktadýr. 

Baklagillerin ekili olduklarý alanlara, simbiyotik yolla 
biriktirdiði azot miktarý 6.4-21.6 kg/ha (sýrasýyla fasulye ve 
baklada) arasýnda deðiºmektedir 

Ekim nöbetinde yer alan yemeklik baklagiller, kendinden 
sonraki ürüne azot ve organik maddesince zengin bir 
toprak býraktýðýndan, yeºil gübre olarak ta 
kullanýlabilmektedir.

1430135833.28643.884TOPLAM
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TÜRKÝYEDÜNYAÜRÜN ADI

DÜNYA VE TÜRKÝYE YEMEKLÝK TANE BAKLAGÝL 
ÇÝZELGESÝ (KAYNAK (TÜRKÝYE ZÝRAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ 

TEKNÝK KONGRESÝ, 2005)

 Dünya: Ekiliº: Fasulye, Nohut, Mercimek, Bakla, Üretim: 
Fasulye, Nohut, Bakla, Mercimek, Verim: Bakla, 
Mercimek, Fasulye, Nohut

 Türkiye: Ekiliº: Nohut, Mercimek, Fasulye, Bakla. Üretim: 
Nohut, Mercimek, Fasulye, Bakla, Verim: Bakla, Fasulye, 
Mercimek, Nohut

 Kiºi baºý tüketim olarak yaklaºýk 2.88 kg fasulye 5.78 kg 
Mercimek, 6.05 kg nohut (yýllýk).

 Bu deðerler dünya degerlerinin oldukça üstündedir.
 BAKLAGÝL BÝTKÝLERÝNÝN EN BELÝRGÝN 

ÖZELLÝKLERÝNDEN BÝRÝDE KÖKLERÝNDEKÝ 
NODÜLLERDE BULUNAN RHIZOBIUM 
BAKTERÝLERÝDÝR.

 Bitki besin maddelerinin en önemlilerinden birisi azottur. 
Azot atmosferde %79 oranýnda gaz halinde bulunmasýna
raðmen canlýlar bundan direkt olarak yararlanamazlar. 
Havadaki serbest azottan algler, yosunlar, vb basit
canlýlar ile baklagil bitkileri ile simbiyotik yaºayan
Rhizobium bakterileri yararlanabilmektedir. Baklagil 
bitkileri havanýn serbest azotunu köklerinde bulunan
Rhizobium bakterileri ile simbiyoz bir yaºamla diðer
bitkilerin yararlanacaðý formda tesbit ederler. Çevre
koºullarýna ve baklagil bitkisinin türüne baðlý olarak nodül
oluºturmuº yemeklik tane baklagil bitkileri 1 da alanda bir
yetiºtirme döneminde ortalama 10-20 kg arasýnda saf
azot baðlamaktadýr.
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 Bir tarlaya inokulasyonu (bakteri aºýlamasý) gerektiren
durumlarý ºöyle özetleyebiliriz.

 1. Hiç baklagil yetiºtirilmemiº ya da 5 yýldýr baklagil 
ekilmemiº ise

 2. Daha önce baklagil yetiºtirilmiº fakat nodül oluºturma
ve azot fiksasyonu durumu bilinmiyorsa

 3. Arazide hiçbir bitkinin kültürü daha önceden 
yapýlmamýºsa inokülasyona gerek vardýr.

 BAKTERÝ ÝZOLASYONU: Ýnokulasyon yapýlabilmesi için
ihtiyaç duyulan bakteri bitki köklerindeki nodüllerden
veya topraktan izole edilip saðlanabilir. En güvenilir olaný
taze nodüllerden alýnan bakterilerin kültür ortamýnda
üretilmesidir.

 Baklagillerin ekim nöbetine konmasý büyük yararlar
saðlar. Örneðin 4 yýllýk yoncadan sonra gübresiz olarak
ekilen mýsýrýn verimi %62, ºeker pancarýnýn %65, 
arpanýn %39 ve buðdayýn %38 oranýnda arttýðý
gözlenmiºtir. 

Rhizobiumlar çubuk ºeklinde gençken hareketli, gram 
negatif aerobik bir organizmadýr. Rhizobium cinsine giren 
çok sayýda tür bulunmaktadýr. Her tür genellikle bir grup
baklagil bitkisinde nodül oluºturmaktadýr. 
Bir rhizobium suºu ayrý ayrý baklagil bitki grubundaki
bitkilerde önemsiz miktarda azot tespit ettiði halde ayný
gruba dahil olan diðer baklagil bitkilerinde fazla miktarda
azot tespit edebilirler.

7 ÖNEMLÝ GRUP

BaklaR. lupini

SoyaR. japonicum

FasulyeR. phaseoli

Bezelye, FiðR. leguminosarum

ÜçgülR. trifolii 

YoncaR. meliloti

BitkiRhizobium Türü

NODOZÝTE (NODÜL: YUMRUCUK)

KÖK
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 Yemeklik tane baklagillerde en önemli hastalýklardan 
birisi, toprakta yaºayan çeºitli mantarlarýn sebep olduðu 
kök  ve sap çürüklüðüdür. Hastalýða karºý en iyi 
mücadele yöntemi dayanýklý çeºit ýslah etmektir.

 Nohut ve fasulyede antraknoz hastalýðý özellikle 
yaðýºlý yýllarda çok etkili olmakta, bazen hiç ürün bile 
alýnamamaktadýr. Son yýllarda yaygýn olmamakla 
beraber mercimekte de yer yer antraknoza 
rastlanmaktadýr. 

 Nohut antraknozunda hastalýk etmeni fungus, tohumla 
taºýnýr ve ilk enfeksiyonlar genç bitkinin kök boðazýndan 
olur. Enfeksiyon bölgesinde fungusun sporlarýný 
kapsayan leke kýsa sürede geliºir ve dalýn tamamen 
kýrýlýp kopmasýna neden olur. Kapsül enfeksiyonlarý 
sonucu, taneler büyüyüp olgunlaºamaz ve küçük 
buruºuk taneler meydana gelir. 

 Hastalýk için en etkili mücadele hastalýksýz tohumluk 
kullanmaktýr. Hastalýklý bitki artýklarý yakýlarak tarladan 
uzaklaºtýrýlmalýdýr. Kimyasal mücadelede ise en etkili 
yöntem tohumluðun ilaçlanmasýdýr. 

 Yemeklik tane baklagillerden özellikle mercimek ve 
nohutta ilk geliºme döneminde çok yavaº 
büyüdüklerinden yabancý ot sorunu önemli bir bakým 
sorunu olarak ortaya çýkmaktadýr. Yabancý ot bulunan 
yerlerde özellikle ilk geliºme devresinde hiç olmazsa elle 
yada çapayla bir kez ot alýnmasý verimi önemli ölçüde 
arttýrmaktadýr. Yabancý otlarla önemli olumsuz sorunlar 
ortaya çýktýðýndan yabancý otlarý en aza indirecek 
yetiºtirme tekniklerinin geliºtirilmesi gerekmektedir.

 Yemeklik tane baklagillerde tane dökme olayý 
olduðundan hasat zamaný oldukça önemlidir. Bütün 
baklagillerde meyvelerin çatlamasýyla meydana gelen 
tane kaybý, mercimekte geç hasatta meyve dökme 
ºeklinde kendini göstermektedir. Meyve  ve tane 
dökümünü azaltabilmek için hasadý, meyveler tam 
kurumadan, sarardýðý sýrada yapmak gerekmektedir.

MERCÝMEK (lentil)

 Kingdom: Plantae � Plants
 Subkingdom: Tracheobionta � Vascular plants
 Superdivision: Spermatophyta � Seed plants
 Division: Magnoliophyta � Flowering plants
 Class: Magnoliopsida � Dicotyledons
 Subclass: Rosidae �
 Order: Fabales �
 Family: Fabaceae � Pea family
 Genus: Lens P. Mill. � lentil
 Species: Lens culinaris Medik. �
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 Ülkemiz Mercimeðin gen merkezi olup bitki Doðu 
Karadeniz bölgemiz hariç bütün bölgemizde tarýmý 
yapýlabilmektedir.

 Mercimek yemeklik baklagiller içerisinde kuraða, sýcaða
ve soðuða en dayanýklý olanýdýr.

 Optimum çimlenme sýcaklýðý 8-13 ºC olup, genelde uzun
gün bitkisidir. Vegetasyon periyodu iklime baðlý olmakla
beraber 6-7 aydýr

 Mercimek tarýmýnda toprak hazýrlýðý, kýºlýk tahýllarýn
hasadýndan sonra ve sonbaharda yaðmurlardan önce
yapýlýr. Soklu pullukla 15-20 cm derinlikte ilk sürüm
yapýlarak bitki artýklarý gömülür. Ýkinci toprak iºleme ise
yaðmurlardan sonra ve ekimden önce kazayaðý, týrmýk
ve diskaro takýmý ile yapýlýr. Böylece düzgün bir tohum
yataðý hazýrlanmýº olur.

 Mercimek tek yýllýk, çeºitlere ve çevre koºullarýna baðlý
olarak 15-75 cm arasýnda deðiºiklik gösteren
yükseklikte, dallanan bir gövdeye sahiptir. Mercimek
kökleri üzerinde hava serbest azotunu tespit eden kök
yumrularý Rhizobium leguminosarum adlý bakteriler
tarafýndan oluºturulmaktadýr.

 Mercimek bir baklagil bitkisi olduðundan, azot ihtiyacýnýn
önemli bir kýsmýný, köklerindeki Rhizobium bakterilerinin
yumrucuklardan saðlar. 

 Azotlu gübreye çok ihtiyaç duyulmaz. Bununla beraber, 
mibzerle ekim sýrasýnda, dekara 12 kg taban gübresi
verilerek, bitkinin ihtiyacý olan Azot ve Fosfor karºýlanmýº
olur.

 Ülkemizde mercimek tarýmý yapýlan Güney Doðu
Anadolu Bölgesi�nde küçük taneli, et rengi kýrmýzý
mercimekler kýºlýk olarak yetiºtirilmektedir.

 Ýyi bir tohumluk; çimlenme kabiliyeti yüksek ve dolgun
taneli olmalý, tanelerinde böcek zararý olmamalýdýr.

 Mercimek ekimi buðday mibzeri ile kolaylýkla yapýlabilir. 
Ekimin hemen ardýndan ekim sýrasýnda ortaya çýkan
kesekleri ve yüzeye çýkmýº taºlarý bastýrmak için silindir
geçirilmelidir. 

 Mercimek tarýmýnda bakým iºlemlerinin baºýnda yabancý
otlarla mücadele gelir. Çünkü mercimek, yabancý otlarla
rekabet edemez. Ekimden sonra, çýkýº öncesi olarak 
kullanýlan ilaçlar henüz deneme safhasýnda olduðundan 
tavsiye edilememektedir. Çýkýº sonrasý uygulanan ilaçlar, 
mercimek ve yabancý otlar çýkýp mercimeðin 8-10 cm, 
yabancý otlarýn 3-5 yapraklý olduklarý devrede kullanýlýr.

 Mercimek tarýmýnda hasat; traktörün kuyruk milinden
hareket alan biçme makinesi veya biçerdöverle yapýlýr. 
Týrpan ve biçme makinesiyle hasatta mercimeðin
sararmasý, hasat zamanýnýn geldiðini gösterir. 
Biçerdöverle hasatta ise mercimeðin kurumasý
beklenmelidir. Fakat gereðinden fazla beklenilmesi
durumunda, tane kayýplarý fazla olur. Biçerdöverlerle
hasat için en uygun zaman, günün erken saatleridir. 
Böylece kýrýlma ve dökülme daha az olur.

 Harman sonunda elde edilen mahsul selektörden
geçirilerek, içindeki taº, toprak, yabancý ot tohumlarý gibi
yabancý maddeler temizlenmeli, depo rutubetsiz ve
mutlaka ilaçlanmýº olmalýdýr

 Toprak Ýsteði: Mercimek kumludan aðýr killiye kadar olan
çok deðiºik toprak tipleri üzerinde yetiºmektedir. Ýyi verim
için sýcak, iyi havalanan kumlu-týnlý kireçli topraklar
önerilmektedir. Ancak mercimek aðýr topraklarda ve
hatta kuruyarak taºlanmýº killi topraklarda da
yetiºmektedir. 

 Mercimek pH:5.5-6.5 olan hafif asit topraklarda iyi yetiºir. 
Toprak pH : 5.5-6.5 olan hafif asit topraklarda iyi yetiºir. 
Toprak pH sýnýn 9'dan fazla olmasý halinde kök
yumrularýnýn oluºumu gecikir ve verim düºer.

 Ekim Nöbeti: Kuru tarým yapýlan yerlerde tahýldan sonra
tarlayý nadasa býrakmak yerine, mercimek ekmek en 
karlý sistemdir. Böylece hem mercimek geliri elde etmiº
oluruz, hem de tahýl nadas sistemi kadar tahýl verimi elde
etmiº oluruz.
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 Ekim: Mercimeðin ekim zamaný iklim ve çevre
koºullarýna baðlý olarak deðiºmekle beraber, kýºlýk 
ekimlerde genellikle Ekim ayý ortalarýnda Kasým ayý
sonlarýna kadar ekimi yapýlmaktadýr. Ekim mutlaka
mibzerle yapýlmalýdýr. Ekimde tohumluk olarak yerli çeºit
kullanýlýyorsa 9 kg/da tohum kullanýlmalýdýr. Ancak bu
deðer, tohumun temiz ve çimlenme yüzdesi yüksek
olmasý halinde geçerlidir. Aksi halde tohumluk miktarý bir
miktar arttýrýlmalýdýr. 

 Ekim derinliði topraðýn her çeºidinde 4-5 cm olmalýdýr. 
Ekim sýra arsý mesafeler 15-20 cm deðerlerinde alýnmalý
ve mibzerin ekici ayaklarý bu mesafede ekim yapacak
ºekilde ayarlanmalýdýr. 9 kg/da tohum yeterlidir 

 Yazlýk Ekimlerde Mart Nisan aylarý en uygun ekim 
 Verim: Kuru koºullarda 120-150 kg/da, sulu koºullarda

200 kg/da olmaktadýr. zamanýdýr.

 Sulama
 Mercimek kuru ºartlarda yetiºtiriciliði yapýlan bir bitkidir. 

Bu yüzden sulama yapýlmamaktadýr. Ayrýca fazla su
ürüne zarar vermektedir. Ayrýca aºýrý kurak geçen
yýllarda imkan olursa 1-2 su verilebilir. 

 Mercimek yetiºtiriciliðinde üstün verim alýnmasýný
engelleyen en önemli unsur yabancý otlardýr. Bunun için
mercimek ekimi ilk yaðmurlardan sonraya býrakýlmalý
yabancý otlar çimlenip tarla bir daha iºlendikten sonra
ekim yapýlamalýdýr.

 Daha sonraki dönemlerde çýkan otlarla elle ot alýmý
alýnmak suretiyle de mücadele yapýlabilir ancak fazla
iºgücü ve masraf gerekir

 Mercimek Yeºil Kurdu: Mercimek ve nohutta zarar
yapmaktadýr. Yumurtalardan çýkan larvalar yumurta kabuðu ile
yapraðý kemirerek beslenir, 3 ve 4 dönem larvalar daha çok
tomurcuk ve çiçekte zararlý olur. Son dönemlerde kapsülü
delerek nohut ve mercimek danelerini yerler. Sürvey
sonucunda yeterli yoðunluk saptanan yerlerde mücadeleye
baºlanýr. Ýlaçlamalar koruyucu mücadele ºeklinde ve larvalarýn
ilk dönemlerinde tek uygulama olarak yapýlýr

 Mercimek Hortumlu Böceði:Ergin ve Larva dönemlerinde
zararlý olur. Erginler bitkilerin ilk geliºme dönemlerinde fazla
zarar yaparlar. Yapraklarýn kanarlarýndan kemirerek yer yer
oyarlar. Larvalar ise bitkinin kök ve nodozitelerinde beslenme
yoluyla zararlý olurlar. Saldýrýya uðramýº bitkilerde zayýf
geliºme, solma hatta kuruma görülebilir.

 Mücadelesi: Kültürel önlemler olarak, bitkilerin hýzla
geliºmesini saðlamak amacýyla iyi bir toprak iºlemesi
yapýlamalý ve tohumlar fazla derine ekilmeli, münavebe
uygulanmalý ve ara yýllarda uygun gübreleme yapýlamalýdýr. 
Kimyasal Mücadele: Bitkilerin 5-10 cm boyda olduklarý
dönemde tek uygulama olarak yapýlýr.

 Apion: Erginleri yapraklarda küçük, delikçikler açarak zarar
yapar. Erginler yapraklarla beslenmesine karºýn asýl zarar
tepe tomurcuklarýnda yaºayan larvalarý tarafýndan
yapýlmaktadýr. Bitkiler yeterli kapsül veremediðinde direkt
olarak verimde düºme olur. ªiddetli zarar görmüº bir tarla
uzaktan duman renginde görülür ve bitkiler kýsa ve bodur
kalýrlar.

 Mücadelesi: Derin sürüm, münavebe ayrýca tarla içinde ve
çevresinde kýºlamalarýn uygun barýnak ve bitki býrakmamak
gelecek yýlýn ergin populasyonunu azaltabilir.

 Kimyasal mücadelede hedef kýºlamýº erginler olduðundan
ergin çýkýºlardan sonra yumurtlama baºlamadan ilaçlama
yapýlmalýdýr. Ýlaçlamada geç kalýndýðýnda yumurta larva 
sayýmý esas alýnmalýdýr. Kontrollerde hem ergin hem de larva 
bulunursa her ikisini etkileyen bir ilaç kullanýlmalýdýr. Ýlk
ilaçlamadan 20 gün sonraki kontrollerde larva veya ergin
yoðunluðu savaºýmý gerektirecek düzeyde olursa ikinci bir
ilaçlama yapýlmalýdýr. Bu dönemde sitonalarýnda (Hortumlu
Böcek) ayný tarlada yoðun olmasý durumunda her ikisini
etkileyen bir ilaç seçilmelidir.
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 Mercimek Tohum Böceði: Kýºý ergin olarak tane içinde
mercimek ambarýnýn kuytu köºelerinde mercimek yýðýný
içinde ve tarlada bitki artýklarýnda taºlýk kayalýk yerlerde
geçirir. Nisan ayýndan itibaren çýkýºlar baºlar. Mayýs ayýnda
çiftleºmeler olur ve ardýndan yumurtalarla, yumurtadan çýkan
larva tarlada çiçek yada kapsül üzerine yerleºir. Tohumu
delerek tohum içinde ortalama 30 günde larva geliºimini
tamamlar. Pupa ve ergin olur. Böylece danede zarar yapmýº
olur. Delikli danelerin çimlenme gücü düºer. Satýº fiyatý düºer
ve besin deðeri azalýr.

 Koruyucu Önlemler: Temiz tohum kullanýlmalýdýr. Hasat ve
harman geciktirilmeden yapýlmalý, tarlada kalan artýklar
derine gömülmeli veya yakýlmalýdýr.Kimyasal
Gübreleme:Tarlada yýlda tek döl veren baklagil böceklerine
karºý mücadeleye çiçeklenme baºlangýcýnda baºlayarak 10 
gün ara ile 2 ilaçlama yapýlmalýdýr.Koruyucu
Ýlaçlama:Ambarda döl vermeye devam eden türlerin
zararlarýný ve çýkan erginlerin ertesi yýla geçiºlerini önlemek
amacýyla fümigasyona tabi tutulmuº ürüne, ürün ambara
konurken uygulanýr.

NOHUT
 Kingdom: Plantae � Plants
 Subkingdom: Tracheobionta � Vascular plants
 Superdivision: Spermatophyta � Seed plants
 Division: Magnoliophyta � Flowering plants
 Class: Magnoliopsida � Dicotyledons
 Subclass: Rosidae �
 Order: Fabales �
 Family: Fabaceae � Pea family
 Genus: Cicer L. � cicer
 Species: Cicer arietinum L. � chick pea

 Fazla bakým istemeyen bir bitki olup, deðiºik iklimlerde
serin iklim baklagilleri içerisinde yer almaktadýr. Yeterli
nemi bulunan deðiºik toprak tiplerinde sulamadan
yetiºtirilmektedir. Toprak pH�sýnýn 6-9 olmasý uygundur. 
Alýnabilir kalsiyumun fazlalýðý, piºme kalitesini olumsuz
etkilemektedir.

 Yurdumuz nohudun anavatanýdýr. Nohut, tanelerin 
içerdiði yüksek protein miktarlarýndan dolayý besleyicidir. 
Nohut nadas alanlarýnýn deðerlendirilmesinde, buðday 
ve arpa ile ekim nöbetine giren yemeklik tane baklagil 
bitkisidir.

 Yurdumuzun nohut yetiºtirilen bütün bölgelerinde kýºlýk 
hububatýn hasadýndan sonra ve sonbaharda 
yaðmurlardan önce, soklu pullukla 15-20 cm derinlikte ilk 
sürüm yapýlýr ve ekim zamanýna kadar beklenir. Ekimden 
önce ikinci toprak iºlemesi, tarla topraðý tava gelir 
gelmez, kazayaðý ve týrmýk veya diskaro ve týrmýk ile 
yapýlýr. Böylece düzgün bir tohum yataðý hazýrlanmýº 
olur.
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 Nohut bir baklagil bitkisi olduðundan azot ihtiyacýnýn 
önemli bir kýsmýný köklerindeki Rhizobium 
yumrucuklardan saðlar. Bu nedenle nohudun azotlu 
gübre ihtiyacý azdýr. Nohudun ekimi mibzerle 
yapýlacaksa tohumla beraber dekara 12 kg taban gübresi 
verilerek bitkinin Azot ve Fosfar ihtiyacý karºýlanmýº olur. 
Ekim mibzerle yapýlmýyorsa gübre, tohum atýldýktan 
hemen sonra tarla yüzeyine serpilir. Ardýndan kazayaðý 
veya diskaro ile topraða karýºtýrýlýr. Eðer tarlada ilk defa 
nohut ekimi yapýlacaksa bu durumda tarlanýn Rhizobium 
bakterisiyle aºýlanmasý yararlý sonuçlar verir.

 Çiftçilerimiz genellikle ýslah edilmemiº karýºýk tohum 
kullanýrlar. Bunlar nohudun en büyük problemi olan 
Antraknoz hastalýðýna karºý hassastýr. bu hastalýk, 
tohumla bulaºtýðý için hastalýksýz tohum kullanmak çok 
önemlidinr. Çiftçilerimiz ürünlerini bu hastalýktan 
korumak için geç ekim yapmakta ancak bu durumda 
verimde düºmeye yol açmaktadýr

 Tarýmsal Araºtýrma Kuruluºlarýnca geliºtirilen Antraknoza 
dayanýklý ve soðuða toleranslý çeºitler erken 
ekildiklerinde verim artýºý saðlanmaktadýr. Güneydoðu 
Anadolu Bölgesi için bugüne kadar ILC-82 ve DÝYAR-95 
nohut çeºitleri geliºtirilmiºtir. Kullanýlacak tohumluk saf 
ve çimlenme gücü yüksek olmalýdýr. Toprakaltý 
zararlýlarýna karºý, ekimden önce ilaçlanmalýdýr.

 Güneydoðu Anadolu Bölgesinde nohut erken ilkbaharda 
ekilir. Yurdumuzda serpme ekim yaygýn olarak 
kullanýlýyor ise de, mibzerle sýraya ekim tercih edilmelidir. 
Ekimden sonra tarla yüzeyine merdane çekilirse, çýkýº 
hýzlý ve düzgün olur. Havalý mibzerle ekimde merdane 
çekmeye gerek yoktur. Mibzerle ekimde sýra arasýnýn 45 
cm býrakýlmasý, makine ile çapa yapýlmasýna imkan verir

 Yabancý otlara karºý, küçük tarlaya sahip çiftçiler elle ot 
temizliði yapabilirler. Ancak hem tarla büyük, hem de 
yabancý ot fazla ise, kimyasal ya da mekanik yollarla 
mücadele yoluna gidilmelidir.

 Nohutta tane dökme problemi azdýr ve iyice olgunlaºan 
bitkiler sökülerek hasat edilir. Araºtýrma Kuruluºlarýnca 
geliºtirilen uzun boylu çeºitler biçerdöverle de hasat 
edilebilir. Elle ya da biçerdöverle hasat edilen bitkiler, 
yýðýn halinde tarlaya býrakýlýr. Daha sonra nohut harman 
makinesiyle harman yapýlýr. Harman sonunda elde edilen 
mahsul selektörden geçirilerek içindeki taº, toprak ve 
yabancý ot tohumlarý gibi yabancý maddeler 
temizlenmelidir.

 Nohudun konulacaðý depo mutlaka temiz, hastalýk ve 
zararlýlara karºý ilaçlanmýº olmalý ve depolanacak nohut 
iyice kurumuº olmalýdýr. Nohudun depolanmasýnda 
yüksek sýcaklýk ve nispi nem, canlýlýðýn korunmasý için 
çok önemlidir.

FASULYE
 Kingdom: Plantae � Plants
 Subkingdom: Tracheobionta � Vascular plants

 Superdivision: Spermatophyta � Seed plants

 Division: Magnoliophyta � Flowering plants
 Class: Magnoliopsida � Dicotyledons

 Subclass: Rosidae �
 Order: Fabales �
 Family: Fabaceae � Pea family

 Genus: Phaseolus L. � bean

 Species: Phaseolus vulgaris L. � Common bean
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 Fasulyenin çimlenme ve geliºme dönemlerinde sýcaklýk isteði
oldukça yüksektir; sýcak iklim baklagilleri arasýnda yer
almaktadýr. Geliºme ve çiçeklenme döneminde en uygun
sýcaklýk 20-250C�dir. Fasulye yetiºtiriciliðinde fazla yaðýº ve
nem, hastalýklarýn yayýlmasýný artýrmakta, böylece verim
düºmesine neden olmaktadýr. Drenajý iyi ve iyi iºlenmiº, kumlu-
týnlý topraklardan aðýr topraklara kadar yetiºebilmektedir. Tarýmý
ýlýman kuºakta yaygýndýr. 

 Kuru fasulyede %90 kuru madde %2 Yað, %55-60 karbohidrat, 
%20-25 protein bulunur.

 Ekim Zamaný Fasulye 0 C�nin altýndaki sýcaklýklardan zarar
görür. Bu nedenle fasulye ekimine Ýlkbahar son donlarýnýn
bitiminden sonra baºlar. Buda bölgemiz için Nisan-Mayýs
ayýlarýdýr. Bundan daha erken olarak yapýlacak ekimler
rizikoludur (Bu yýlký dolu projenize zarar vermiºtir)

 Gübreleme: Kuru fasulye için en uygun gübre dozu saf olarak
3-4 kg/da azot, 5-6 kg P2O5 kg/da dýr. Gübreleri en son olarak
yapýlacak toprak iºlemeden önce verilmelidir. Toprak
hazýrlýðýnýn çok daha itinalý yapýlmasý topraktaki tavla çýkýºýn
saðlanmasý açýsýndan önemlidir.

 Ekim ve Ekim Sýklýðý: Sulama, çapalama ve
mücadele iºlerinin uygun bir ºekilde ve makinalý
yapýlmasý isteniyor ise fasulyeyi sýraya ekmede
fayda vardýr. 

 Sýra arasý mesafeler ekilen fasulyenin yer (bodur) 
veya sarýlýcý olmasýna göre farklýlýklar gösterir. 

 Bodur fasulyeler 45-50, sýrýk fasulye 60-70 cm 
uygundur.

 Dekara atýlacak tohum miktarý tohumun iriliðine göre
farklýlýk gösterir. Bu miktar küçük taneli fasulyeler
için 4-6 kg/da, iri taneli fasulyeler için ise 7-12 kg/da
dýr. 

 Ekimin tavlý topraða yapýlmasýna özen gösterilmeli, 
kuruya ekilip sulama yapýldýysa fasulye bitkisinin
çýkýºýnda yaprak yüzeyindeki set tabaka yani
"kaymak tabakasý" kýrýlmalýdýr.

 Sulama: Fasulye bitkisinin ekimden hasadýna kadar 400-
450 mm suya ihtiyacý vardýr. Bitkinin ekimi yazlýk olduðu için
bu miktarýn büyük bir çoðunluðunun sulama suyu ile
verilmesi gerekir. Ýklim koºullarý, rüzgar, yüksek ýsý ve
topraðýn yapýsý bitkinin su isteði üzerinde etkili olurlar

 Sulamada karýk sulama tercih edilmeli bu tip sulamanýn
mümkün olmadýðý durumlarda diðer sulama yöntemleri
kullanýlmalýdýr. Bölgemizde fasulye bitkisi için çýkýºtan sonra
en az 4-5 defa karýk sulama yapýlmasý gerekir. Tarlaya
verilecek su çiçeklenmeye kadar az olmalý tarla
göllendirilmemelidir. Ýlk dönemdeki fazla sudan dolayý
meydana gelebilecek göllenmeler kök geliºmesini yavaºlatýr
ve kök hastalýklarýný artýrýr.

 Çiçeklenme baºlangýcýndan itibaren yapýlacak sulamalar 
daha da önemlidir. Bu dönemde nem eksikliði döllenen 
çiçek sayýsýnýn azalmasýna, baklalarýn küçük ve kalitesiz 
olmasýna neden olur. Yaðmurla sulama yapýlmasý gerekiyor 
ise bu mutlaka çiçeklenmenin hemen baºlangýcýnda 
yapýlmalý tarlaya bol su verilmeli, çiçeklenmenin tam 
ortasýnda sulamadan deðil yaðmurlama yapmaktan 
kaçýnmalýdýr. Çünkü döllenmede azalma meydana gelecek 
ve verim düºecektir.
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BAKLA

 Kingdom: Plantae � Plants
 Subkingdom: Tracheobionta � Vascular plants
 Superdivision: Spermatophyta � Seed plants
 Division: Magnoliophyta � Flowering plants
 Class: Magnoliopsida � Dicotyledons
 Subclass: Rosidae �
 Order: Fabales �
 Family: Fabaceae � Pea family
 Genus: Vicia L. � vetch
 Species: Vicia faba L. Bean

 Orijini Orta Asya ve Dogu Akdeniz Bölgesi
 Serin mevsim bitkisi olup Sýcak bölgelerde 

soðuk mevsimlerde yetiºebilir.
 Ekimden sonra 3-4 ay gibi bir dönemde 

yetiºebilir.
 Bitki 60-120 cm boylanabilir.
 Tane ve yeºil gübre olarak yetiºtiriliri. 

Tarým uygulamalarý fasulye tarýmýna 
benzer.

Bezelye

 Kingdom: Plantae � Plants
 Subkingdom:Tracheobionta � Vascular plants
 Superdivision: Spermatophyta � Seed 

plantsDivisionMagnoliophyta � Flowering plants
 Class: Magnoliopsida � Dicotyledons
 Subclass: Rosidae �
 Order: Fabales �
 Family: Fabaceae � Pea family
 Genus: Pisum L. � pea
 Species: Pisum sativum L. � garden pea
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 Anadolu ve civarý anavatanýdýr. Dünyada en çok Avrupa, 
Çin, Hindistan ve K. Amerikada yetiºtirilir. Hafif soðuða 
dayanýmýiyidir. Serin mevsim bitkisidir.

 Dekara 40-120 kg yeºil 10-50 kg tane verimi alýnabilir.
 Baklasýnda %18-20 kuru madde olup, %5-8 protein, 

%0.5% yað, %10-15 karbohidrat bulunur.
 Kuru tanesinde %20-25 protein, %1-3% yað ve %60% 

katbohidrat içerir.
 Islah amaçlarý: Yüksek verim ve eºzamanlý olum ve 

hastalýklara dayanýklýlýk, piºmeye uyðunluk. renk, tad 
içeriklerinin geliºtirilmesidir.

BÖRÜLCE
 Kingdom: Plantae � Plants
 Subkingdom: Tracheobionta � Vascular plants

 Superdivision: Spermatophyta � Seed plants

 Division: Magnoliophyta � Flowering plants
 ClassMagnoliopsida � Dicotyledons

 Subclass: Rosidae �
 Order: Fabales �
 Family: Fabaceae � Pea family

 Genus: Vigna sinensis L.) Saviex Hassk �
cowpea

 Börülce insan beslenmesi yanýnda hayvan yemi olarak da
deðerlendirilen bir baklagil sebzesidir. Börülcenin taze
baklalarý ve kuru daneleri yemeklik olarak kullanýlýr. Taze
börülcede % 80-85 su, % 15-20 kuru madde bulunur. Yað
miktarý düºüktür. Kuru maddenin, % 20-30nu proteinler
meydana getirir.

 Vigna cinsi ilk kez 1824 yýlýnda Savi tarafýndan
açýklanmýºtýr. Dünya üzerinde yaygýn olan Vigna türleri 4 
grup altýnda toplanmaktadýr. Her bir grup, birbirine çok
yakýn olan formlarý kapsamaktadýr. Bu formlar bazý
sistematikçiler tarafýndan tür olarak kabul edilmektedir. 
Fakat bazý sistematikçiler bunlarýn benzer olduklarýný
belirtmektedir

 Bu gruplar; a) Vigna sinensis (L.) Savi b) Vigna luteola
(Laca.) Benth c) Vigna vexillata (L.) Benth d) Vigna lutea A. 
Gray (Vigna marin (Burn.)merr.)dir. 

 Vigna sinensis 3 alt bölüme ayrýlmaktadýr. 
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 a) Var. sinensis: Yarý böbrekten yarý yuvarlaða kadar
deðiºen ºekillerdeki taneleri 6-9mm uzunluðunda olan
bu alt bölümün yabani ve kültür formlarý bulunur. 

 b) Var. sesquipedalis (L.) Fruw: Uzun böbrek ºeklindeki
taneleri 8-12mm uzunluðundadýr. Asparagus fasulyesi
olarak ta bilinen bu alt bölümün baklalarý 30-l00cm 
uzunluðundadýr.

 c) Var. cylindrica (Vigna cylindrica Skeels) yada catjang
(Burm.) Walp: Gövde otsu, tüysüz, Ýçi boº, hafif köºeli, 
gövdenin üzeri bazen oluk gibi yarýk olabilir. Dallanma
tüm ana gövde boyunca görülür, yere yatýk, yarý dik ve
dik habitus gösteren formlarý bulunmaktadýr. Gövdede
boðumlar belirgindir ve boðumlarda karºýlýklý iki kulakçýk
bulunur. Boðumlar ya çýplak olur veya yaprak saplarýný
taºýrlar. Yaprak koltuklarýndan çiçek salkýmý veya yeni
dallar çýkar.


