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AÇIKLAMALAR
KOD 621EEH072

ALAN Bahçecilik

DAL/MESLEK Sebzecilik

MODÜLÜN ADI Bakla Yetiştiriciliği

MODÜLÜN TANIMI
Bakla yetiştiriciliğinde; tohum ekimi, kültürel bakım
işlemleri ve sebze hasadı konularının anlatıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/16

ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur.

YETERLİK Bakla yetiştirmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak bakla
yetiştiriciliği yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Tekniğine uygun olarak bakla ekimi yapabileceksiniz.

2. Tekniğine uygun olarak kültürel bakım işlerini
yapabileceksiniz.

3. Tekniğine uygun olarak sebze hasadı yapabileceksiniz.

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 ve 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 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 gibi sebeplerle sebzecilik üretimi gün geçtikçe
gerilemektedir.

Bu modül sayesinde; 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 bakla ekimi yapabileceksiniz.

 Bölgenizdeki bakla ekim alanlarını araştırınız.
 Bölgenizde yetiştirilen bakla çeşitlerini araştırınız.
 Bakla bitkisini kökünden sökerek bitkisel özelliklerini inceleyiniz.
 Çevrenizde bakla yetiştiriciliği yapan çiftçileri ziyaret ederek bakla yetiştiriciliği

hakkında bilgi alınız.
 Elde ettiğiniz bilgiyi arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. BAKLA YETİŞTİRİCİLİĞİ

1.1. Tanımı ve Önemi

Bilimsel sınıflandırma:

Alem: Plantae
Sınıf: Magnoliopsida
Takım: Fabales
Familya: Fabaceae
Cins: Vicia
Tür: V. faba

Ana yurdu Avrupa ve Asya kıtaları olan baklanın 5.000 yıl kadar önceleri Çin'de
yetiştirildiği eski metinlerde görülmektedir. Ülkemizde de bol bol yetiştirilen ve tüketilen
bakla, 60-100 cm. boylanabilen bir yıllık otsu bitkidir.

Tüm baklagillerde olduğu gibi bakla da iyi bir münavebe bitkisidir.Tanelerinde
yüksek oranda protein bulunmaktadır.Taze ve kuru olarak tüketilebilin bir bitkidir.Bakla
yemeklik tane baklagiller içinde mercimek, nohut ve kuru fasulyeden sonra 4. sırada yer alır.
Akdeniz'den Karadeniz'e kadar bütün sahil kesiminde yetişme özelliğinde olmakla beraber
üretimin %80'i Ege ve Güney Marmara'dayoğunlaşır. Toplam üretim alanının ve üretim
miktarının %75'ine sahip olan Balıkesir ve Çanakkale illeri en fazla bakla yetiştirilen illerdir.
Akdeniz ve Güney Ege' de turfanda sebze olarak yetiştirilen bakla Kuzey Ege ve Güney
Marmara'da kuru tanesi için yetiştirilir. Kuru bakla üretiminin %31' i ise ihraç edilmektedir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA



7

Fotoğraf 1.1: Vicia faba

100 gr. baklanın içerdiği besin değerleri şunlardır:

Enerji 45 kalori

Protein 5 gr.

Karbonhidrat 6 gr.

Kolesterol 0

Yağ 3 gr

Lif 1,5 gr

Fosfor 22mgr.

Kalsiyum 20 mgr

Demir 0,4 mgr

Sodyum 85 mgr

Potasyum 110 mgr

A vitamini 150 ıu

B1 vitamini 0,04 mgr.

B2 vitamini 0,03 mgr

C vitamini 4 mgr

Tablo :1.1 Bitkinin besin değerleri
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Bakla bitkisinin botanik özellikleri:

 Kök yapısı: Kazık köklü bir bitkidir. Kazık kök etrafında bol miktarda yan
kökler bulunur. Bakla kökleri üzerinde bolca nodül vardır. Nodüller azot
bakterilerinin bulunduğu yerlerdir. Hava azotunu bitkinin kullanabileceği azotlu
bileşiklere dönüştürürler.

 Gövde yapısı: Bakla gövdesi dört köşeli ve içi boştur. Kuvvetli bir yapıya
sahiptir.1–1,5 cm arayla gövdeden yapraklar çıkar.

Fotoğraf 1.2: Kök ve kökteki nodüller Resim 1.1: Bitki organlarının yapısı

 Yaprak yapısı: Bakla bitkisinin iki türlü yaprağı vardır: Asıl yaprakları yeşil
renkli, oval biçimli ve bileşik bir sap üzerinde karşılıklı dizilidir. İkincil
derecedeki beyazımsı yapraklar, oval ya da mızrak biçimli olup kenarları
dişlidir. Bunların üzerinde siyah renkli nektar bezleri bulunur.
Bakla yaprağı bileşik yapraktır. Yaprak ekseni üzerinde karşılıklı olarak
dizilmişlerdir.
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Fotoğraf 1.3: Bakla bitkisinin yaprakları

 Çiçek yapısı: Bitkinin erselik özellikler taşıyan çiçekleri beyaz renklidir. Ama
üzerlerinde kırmızımtırak çizgiler ve morumsu veya siyah lekeler görülür. Kendi
kendilerini dölleyen bu çiçeklerden bitkinin bakla ya da badıç denilen meyveleri
oluşur. Baklalar yeşilin çeşitli tonlarındadır. Sapa yakın bölümünde siyah renkli
bir külah oluşur. Bu külah, bakla çeşitlerine göre farklı olur. Baklanın içindeki
taneler (bakla içi denilen çekirdekleri ya da bitkinin tohumları) de bakla
çeşitlerine göre irilik, biçim ve sayı bakımından çeşitlilik gösterir. Bakla
çiçekleri salkım şeklindedir ve salkım sapı kısadır.

Fotoğraf 1.4: Bakla bitkisinin çiçekleri
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 Tohum yapısı: Bakla tohumları taze iken yeşil renklidir. Kuruyunca
kahverengiye döner. Bir badıçta 8–10 tohum bulunur.

Fotoğraf 1.5: Bakla bitkisinin tohumları Fotoğraf 1.6: Bakla bitkisinin tohumları

Fotoğraf 1.7: Bakla bitkisinin genel görünüşü
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1.2. Ekolojik İstekleri

 İklim isteği: Bakla ılıman iklim bitkisidir. Uygun koşullarda serin mevsimde de
yetiştirilebilir. Bakla, sıcaklardan korkmadığı gibi soğuklara da bir noktaya
kadar dayanabilir. Birçok bakla çeşidinin -4 dereceye kadar dayanabildiği
saptanmıştır. Bitkinin en iyi geliştiği sıcaklık 9–18 oC 'dir.

 Toprak isteği: Bakla bitkisi, hemen her çeşit toprakta yetişebilir. Ancak çok
hafif ve çok ağır topraklar bakla için uygun değildir. Bakla yetiştiriciliği için
derin, geçirgen ve organik madde bakımından zengin tınlı toprakları uygundur.
Toprağın asiditesine karşı oldukça duyarlıdır. Toprağın pH’sı 6,7-7,7 arasında
olmalıdır.

1.3. Önemli Çeşitleri

Ülkemizde sofralık ve hayvan yemi olarak kullanılmak üzere iki çeşit bakla üretimi
yapılmaktadır. Sofralık olarak üretilen yerli bakla çeşitleri Sakız Baklası, Arşın, Bayrampaşa
Baklası olmakla birlikte ülkemizde en çok Seville Baklası yetiştirilmektedir. Bu çeşit, kalite
bakımından yerli baklalardan üstündür.

Seville baklası, 0,90–1,20 cm boylanır. Baklaları orta-koyu yeşil renkte olup,
uzunluğu 16 - 20 cm, genişliği 2-3 cm’dir. Baklaların içinde bulunan tohum sayısı 4-6
arasında değişmektedir. Ilık iklim bitkisi olmakla beraber - 10 derece sıcaklığa da
dayanmaktadır. Derin, geçirgen ve organik maddece zengin tınlı toprakları sever. Erken
yetiştiricilik düşünüldüğünde hafif kumlu, verim düşünüldüğünde alüvyonlu ve killi-kumlu
topraklar tercih edilir. Hava şartları elverişli olduğunda tohum doğrudan toprağa atılır.
Tohum ekimi serpme veya sıra üsulü yapılır. Sıra arası 40-70, sıra üzeri 15-20 cm olmalıdır.

Bu bakla çeşidi lezzetlidir. Tazesi yemeklik ve konservelik olarak kullanıldığı gibi
kurusu da makbuldür.

1.4. Üretimi

Bakla bitkisi doğrudan tohum ile yetiştirilir. Kışları ılık geçen bölgelerde tohum
sonbaharda atılır. Kışları soğuk geçen bölgelerde ise ilkbaharda atılır. Tohum atılmadan önce
toprak ekime hazır hale getirilir. Toprak derince sürülür, tırmık veya diskaro ile düzeltilir.
Gübre uygulandıktan sonra tekrar tırmıkla düzeltilir. Dekar başına 4 kg azot atılır. Ekimde
sıra arası 40- 70 cm, sıra üzeri 15- 20 cm olmalıdır. Sıra usulünde mibzer ya da elle ekim
yapılır. Elle ekim yapılacaksa çepin ile bir çukur açılarak içine 1–2 tohum atılır. Tohumun
üzeri 5- 6 cm toprakla kapatılır. Bu şekilde ocak usulü ekim yapılır.
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Fotoğraf 1.7: Bakla bitkisinin genel görünüşü

Bakla yetiştiriciliğinde sıra üzeri mesafesi çeşidin gelişme kuvvetine göre değişir.
Bazı çeşitler yukarı doğru büyür, daha az kardeşlenme yapar. Bazı çeşitler ise bunun tersidir.
Kardeşlenme çoksa sıra üzeri mesafe daha geniş tutulur.

Bitkiler tohum ekiminden yaklaşık 15-20 gün sonra çimlenir. Bitkiler 6 cm boylanınca
1. çapa yapılır. İlk çiçeklenme meydana geldikten sonra ise 2. çapalama yapılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Ekim yerlerini belirleyiniz.

 Arazi seçimini yapınız.

 Toprak analizi yaptırınız.

 Toprağı işleyerek uygun hale
getiriniz.

 Bölgenize uygun bakla çeşidini
seçiniz.

 Tohum temin ediniz.

 Yetiştirme tekniğini seçiniz.

 Dikim aralıklarını belirleyiniz.

 Tohum ekim zamanını tespit ediniz.

 Sıraları veya ocakları oluşturunuz.

 Makine ile ekim yapılacaksa makine
ayarını yapınız.

 Tohumluk miktarını tespit ediniz.

 Ekimi yapınız.

 Dikim aralıklarına dikkat ediniz.

 Tohum ekim derinliğine dikkat
ediniz.

 Ekimi ürün elde etmek istediğiniz
zamana göre yapınız.

 Toprağın tavlı olmasına özen
gösteriniz.

 Can suyu veriniz.

 Uygun sulama sistemine karar
veriniz.

 Toprak tavlı değilse sulama yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi
ölçünüz.

1. Bakla köklerinde bulunan şişkinliklere ne ad verilir?
A) Siğil
B) Sivilce
C) Nodül
D) Ur

2. Baklada kaç türlü yaprak bulunur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

3. Bakla bitkisinin yetişibileceği en iyi sıcaklık kaç oC olmalıdır?
A) 10 – 15
B) 9 – 18
C) 20 – 25
D) 15 – 21

4. Baklalar ilkbahar ekiminde en erken ne zaman ekilebilir?
A) Şubat
B) Mart
C) Nisan
D) Mayıs

5. Ülkemizde en çok …………………..baklası yetiştirilmektedir.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda bakla ekimi
uygulaması 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 bakla çeşidini seçtiniz mi?

5 Tohum temin ettiniz mi?

6 Tohum ekim zamanını doğru tespit ettiniz mi?

7 Makine ile ekim yaptıysanız makine ayarını iyi yaptınız mı?

8 Tohumluk miktarını tespit ettiniz mi?

9 Dikim aralıklarına dikkat ettiniz mi?

10 Tohum ekim derinliğine dikkat ettiniz mi?

11 Toprağın tavlı olmasına özen gösterdiniz mi?

12 Uygun sulama sistemine karar verdiniz mi?

13 Toprak tavlı değilse sulama yaptınız mı?

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 işlerini yapabileceksiniz.

 Bölgenizde baklada görülen hastalık ve zararlılarını araştırınız.
 Bu hastalık ve zararlılarla nasıl mücadele yapıldığını araştırınız..
 Yabancı otların nasıl yok edildiğini araştırnız.

2. KÜLTÜREL İŞLEMLER

2.1. Sulama

Kışı ılık geçiren bölgelerde sonbaharda ekilen bakla bitkisine, kış ve ilkbahar
mevsimlerinde sulama yapılmaz. Yağışlar bitkiye yeterli olur. Kışı soğuk geçiren ve bakla
tanelerinin ilkbaharda ekilmesi zorunlu olan bölgelerde, tohumlardan çimlenen bitki
çapalandıkça ayrıca havalar sıcak ve kurak gittiği sürece düzenli olarak sulama yapılmalıdır.
Sulama yöntemi olarak bölgelere göre karık veya salma sulama sistemi kullanılır. Fazla
kuraklık gibi fazla nem de bitkiye zarar verir.

2.2. İlaçlama

Bakla bitkisine dadanacak zararlı ve hastalıklarla uzmanlara danışılıp uygun ilaçlar
kullanılarak zamanında, eksiksiz ve aksatılmadan mücadele sürdürülmelidir. Baklalarda
görülen en önemli hastalık bakla antraknozudur.

2.2.1. Bakla Antraknozu Hastalığı

Hastalık ilk olarak yeni çıkan fidelerin ilk yapraklarında ve gövdelerinde koyu
kırmızımtırak kahverengi, içe çökük lekeler halindedir. Böyle fideler gelişmeden ölürler.
Daha sonra belirtiler yapraklarda, damarlarda yer yer uzunlukları değişik ölçülerde önceleri
kırmızımtırak kahverengi sonraları siyah lekeler, şiddetli durumlarda da damarların
birleştikleri yerlerde genellikle üçgenimsi kurumalar ve bu kısımların yırtılması söz
konusudur. Dallarda uzunlaşmama, içe çökük, tek tek veya birbirleri ile birleşmiş kahverengi
siyah lekeler vardır. Meyvede genellikle 1 – 5 mm. çapında etrafı başlangıçta kırmızımtırak
kahverengi, iç kısımları siyah, orta kısmı açık kahverengi ve içe çökük yuvarlak lekeler
halinde görülür. Tohumlarda ise beyaz danelerde siyah veya kırmızımtrak kahverengi, açık
renkli danelerde kırmızımtırak kahverengi yuvarlak lekeler oluşturur.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Genç fidelerde ölüme veya gelişmenin yavaşlamasına neden olur. Yaşlı bitkilerin yeşil
aksamlarındaki kurumalar ve meyvelerdeki lekeler sonucu üründe kalite yönünden büyük
kayıplar olur.

Etmeni fungus (mantar) olup kışı tohum içinde veya tarladaki hastalıklı bitki
artıklarında geçirir. Bulaşık tohumların tarlada çimlenmesi sonucu belirtiler önce ilk
yapraklarda görülür. Hastalık fidelerden etrafa çeşitli yollarla yayılır, uygun iklim
koşullarında yaprak, dal veya meyvelere bulaştıktan sonra 4–5 gün içinde leke oluşturur.
Hastalığın gelişmesi için en uygun sıcaklık 17–23 0C' dir.

2.2.2. Mücadelesi

 Kültürel Önlemler: En ekonomik ve etkili yöntem sağlam tohumluk
kullanmaktır. Hastalıklı bitkileri tarladan uzaklaştırmak, toprağın bulaşık olduğu
düşünülen tarlalarda en az 3 yıllık bir münavebe uygulamak, iyi bir drenaj,
yabancı otları ortadan kaldırarak bitkilerin iyi havalanmalarını sağlamak önemli
kültürel uygulamalardır.

 Kimyasal Mücadele: İlaçlamaya, sıcaklığın ortalama 17–23 °C arasında olduğu,
orantılı nemin de %92' nin üstüne çıktığı, 2.inci ve 3.üncü yaprakların açtığı zaman
başlamak gerekirse de hastalığın yörede görülmesi ile başlamak daha pratik bir
yoldur. Birer haftalık aralıklarla ilaçlamaya devam edilebilir.

Fotoğraf 2.1: Bakla bitkisinde ilaçlama

Baklada Antraknoz hastalığından başka, Çikolata leke hastalığı, Bakla pası gibi
hastalıklar tüm üretim alanlarında görülebilir. Bakla pası havadan rüzgarla yayılır. Diğer iki
hastalık ise tohumla taşındığından temiz tohumluk kullanılması veya tohumluğun
ilaçlanması gerekir. Yetişme döneminde bakla afidi, bakla tripsi, baklagil hortumlu böceği
gibi böcekler sorun olabilmektedir. Zararlının yoğun olduğu durumlarda uygun bir insektisit
ile kimyasal mücadele yapılır.
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2.3. Gübreleme

Bakla, Rhizobium bakterileri yardımıyla havanın serbest azotunu köklerindeki
nodozite diye anılan yumrularda bağlar ve gelişme dönemindeki azot ihtiyacının büyük bir
bölümünü (%80) buradan karşılar. Söz konusu bakteriler, daha önce bakla tarımı yapılmış
olan topraklarda bulunmaktadırlar. Bu nedenle pratik bakla tarımında bakteri ile aşılama
yapılmamakta ve önerilmemektedir. Baklanın havanın serbest azotundan yararlanabilme
özelliğinden dolayı yüksek dozda azot uygulamasına ihtiyacı yoktur. Bununla birlikte
özellikle zayıf topraklarda bakteri faaliyeti başlayıncaya kadar geçen dönemdeki azot
ihtiyacını karşılamak üzere bir miktar azotlu gübrenin ekiminden önce toprağa verilmesi
gerekebilir. Bunun için dekara 3 kg saf azot olacak şekilde hesaplama yapılarak azotlu gübre
uygulanmalı, amonyum sülfat tercih edilmelidir.

Yeterli fosfor kök gelişiminin, nodozite sayısını ve ağırlığını arttırmaktadır. Kurak ve
yarı-kurak bölgelerde fosfor uygulaması önemlidir. Fosforlu gübre ihtiyacı da yine saf
madde üzerinden dekara 6 kg P205 olarak hesaplanarak karşılanmalıdır. Toprak analizi
yapıldıktan sonra gübreleme yapılmalıdır.

2.4. Yabancı Otlarla Mücadele

Bakla filizleri çıkıştan yaklaşık 1 ay sonra veya bakla belli bir büyüklüğe geldiğinde
(15- 20 cm), sıra arasının, genişliğine göre ayarlanmış kaz ayağı veya freze gibi aletlerle
işlenmesi hem toprağın havalanması, su tutması hem de yabancı otlarla mücadele açısından
yararlıdır. Sıra arası makina ile işlense bile otun çok fazla olduğu durumlarda sıra üzerinin
ele alınması gerekebilir.

Fotoğraf 2.2: Kaz ayağı ile çapalama Fotoğraf 2.3: Freze ile çapalama
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Denemeler iyi bir ot kontrolünün verim kayıplarını %19-75 oranında önlediğini ortaya
koymuştur.

Baklada önemli bir sorun canavar otu olarak bilinen orabanştır. Parazit bir bitki olan
orabanş, üzerinde yaşadığı bitkiye saldığı emeçlerle bitki özsuyunu emerek zarar verir.
Bitkinin ölmesi ve verimin düşmesine neden olur.

Fotoğraf 2.4: Orabanş
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Bakla bitkisinin ekolojik isteklerini
belirleyiniz.

 Baklanın istediği iklim ve toprak
özelliklerini iyi öğreniniz.

 Bölgenin uzun yıllar sıcaklık ve
yağış ortalamalarını tespit ediniz.

 Toprak karakterini tespit ediniz.

 Sulama yapınız.

 Sulama sistemine karar veriniz.

 Bitkinin gelişim durumuna göre
sulama sayısını ayarlayınız.

 Su kaybını en aza indiriniz.

 Bitkileri fazla su içinde
bırakmayınız.

 Sabah ve akşam serinliğinde sulama
yapınız.

 İlk çiçekler meyveye dönüşünceye
kadar mümkünse su vermeyiniz.

 İlaçlama yapınız.

 Hastalık ve zararlı yoğunluğunu iyi
tespit ediniz.

 Hastalık ve zararlı teşhisini yapınız.

 Uygun ilaçları seçiniz.

 İlaçları dozunda kullanınız.

 İlaçlamayı sabah veya akşam
serinliğinde yapınız.

 İlaçlama sırasında maske ve eldiven
kullanınız.

 Yabancı otları yok ediniz.

 Ot alma yapılmışsa otları bahçeden
uzaklaştırınız.

 Gübreleme yapınız.

 Çiftlik gübresini ekimden önce
atarak gömünüz.

 Toprak analizine göre atılması
gereken gübre çeşit ve miktarını
tespit ediniz.

 Fazla azotlu gübrelemeden
kaçınınız.

 Fosforlu ve potasyumlu
gübrelemeye özen gösteriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi
ölçünüz.

Soruların başında yer alan parantez içindeki boşluğa soru doğru ise ( D ) seçeneğini,
soru yanlış ise ( Y ) seçeneğini koyunuz.

1. ( ) Baklalarda görülen en önemli hastalık, bakla antraknozudur.

2. ( )Bakla bitkisinin azotlu gübre ihtiyacı çoktur.

3. ( ) Bakla pası etmeni rüzgarla yayılır.

4. Baklada en tehlikeli yabancı ot ………………..’tır..

5. Bakla bitkisi yetişme süresi içinde ………….kere çapalanmalıdır.

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 baklada kültürel
işlem uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1
Baklanın istediği iklim ve toprak özelliklerini iyi öğrendiniz
mi?

2
Bölgenin uzun yıllar sıcaklık ve yağış ortalamalarını tespit
ettiniz mi?

3 Toprak karakterini tespit ettiniz mi?

4 Sulama sistemine karar verdiniz mi?

5
Bitkinin gelişim durumuna göre sulama sayısını ayarladınız
mı?

6 Su kaybını azalttınız mı?

7 Sabah ve akşam serinliğinde mi sulama yaptınız?

8 Hastalık ve zararlı yoğunluğunu iyi tespit ettiniz mi?

9 Hastalık ve zararlı teşhisini doğru yaptınız mı?

10 Uygun ilaçları seçtiniz mi?

11 İlaçları dozunda kullandınız mı?

12 İlaçlamayı sabah veya akşam serinliğinde mi yaptınız?

13 İlaçlama sırasında maske ve eldiven kullandınız mı?

14 Yabancı otları yok ettiniz mi?

15 Aldığınız otları bahçeden uzaklaştırdınız mı?

16 Çiftlik gübresini ekimden önce atarak gömdünüz mü?

17
Toprak analizine göre atılması gereken gübre çeşit ve
miktarını doğru tespit 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.

 Bölgenizde bakla hasadının ne zaman yapıldığını araştırınız.
 Baklaların nasıl hasat yapıldığını araştırınız.
 Hasat yapılan baklaların nasıl ambalajlandığını öğreniniz.
 Ambalajlanan baklaların nasıl ve nerede pazarlandığını araştırınız.
 Uzun süre satılamayacak olan baklaların nasıl ve hangi şartlarda depolandığını

araştırınız.

3. BAKLADA HASAT

3.1. Hasat Zamanı

Hasat zamanı, tüketimin şekline göre değişir. Taze bakla hasadı, meyveler normal
meyve iriliğinin yarısına ulaştığında elle yapılır. Toplanan baklalar uzun müddet yığın
halinde bırakılmamalıdır. Baklaların birbirini zedelemesi, siyahlaşarak pazar değerlerini
kaybetmelerine neden olur.

Fotoğraf 3.1: Hasat zamanı gelmiş bakla bitkisi

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Taze iç bakla olarak hasat edilirken tohumların irileşmiş ancak daha tamamen
sertleşmediği dönemde olmasına dikkat edilir. Kuru tane hasadında hasat tam olarak
mekanize edilmemiştir. Alt baklaların kuruduğu, üst baklaların kurumaya yüz tuttuğu,
yaprakların tamamen döküldüğü fakat sapın tam kurumadığı dönemde çayır biçme makinesi
veya orakla biçilerek hasat yapılır. Bu devre Ege bölgesinde mayıs ayı sonu ile haziran
ayının ilk yarısına rastlamaktadır. Küçük alanlarda ise hasat çoğunlukla elle sökülerek
yapılır. Bu durumda bitkinin tamamen kurumuş olması gerekmektedir.

3.2. Yapılışı
Bakla bitkisinin gövdesi çok kırılgan olduğu için baklalar elle çekilip koparılmamalı,

bunun yerine elle tutulup aşağı doğru sıyrılarak gövdeden ayrılmaları sağlanmalıdır.
Toplanan bakla uzun süre üst üste bırakılırsa kararır. Bundan kaçınılmalıdır. Taze iç bakla
hasadı için baklaların normal iriliğine erişmeleri beklenir ve hasat bundan sonra yapılır. Kuru
iç bakla elde etmek için baklalar bitkinin üzerine bırakılır ve bitki kuruduğunda sökülen
bitkiden baklalar koparılıp alınır.

Fotoğraf 3.2: Hasat zamanı gelmiş kuru bakla bitkisinin elle hasadı

3.3. Hasat Sonrası İşlemler

Bakla taze olarak tüketildiğinden saklanması ve depolanması söz konusu değildir.
Ürün miktarı fazla olduğunda pazarda birikme meydana gelir. Bu durumda fiyat düşmeleri
görülür. Ürün miktarının fazla olduğu yıllarda baklalar daha geç hasat edilerek taze iç bakla
ve kuru dane olarak değerlendirilir.
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Fotograf 3.3: Pazara hazır bakla bitkisi
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Bakla için uygun hasat ölçütlerini
belirleyiniz.

 Hasat zamanını doğru tespit ediniz.

 Çeşidin alabileceği meyve iriliğini iyi
öğreniniz.

 Kuru bakla hasadı için kapsüllerin
kuruluğunu kontrol ediniz.

 Hasat yapınız.

 Hasat sırasında dikkatli olunuz.

 Bitkilere zarar vermeyiniz.

 Hasadı usulüne uygun yapınız.

 Kuru baklaların çatlamasına izin
vermeyiniz.

 Hasat sonrası gereken işlemleri
yapınız.

 Toplanan baklaları sınıflandırınız.

 Ambalaj malzemelerini doğru seçiniz.

 Baklaları fazla üst üste sıkıştırmayınız.

 Deliksiz ambalajlar kullanmayınız.

 Ambalajlanan ürünlerin temizliğine
dikkat ediniz.

 Mümkün olduğunca kısa sürede satış
yapınız.

 Usulüne uygun nem ve sıcaklıkta
bekletiniz.

 Depolarda hava sirkülasyonu sağlayınız.

 Aralarda çürüyenler olursa hemen
ayıklayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin bilgilerinizi
ölçünüz.

1. Bakla hasadına çeşidin standart boyunun ne kadarı iken başlanabilir?
A) 1/2
B) 1/3
C) 1/4
D) Aynı uzunluk

2. Bakla veriminde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Çeşit
B) Bakım şartları
C) Gübreleme
D) Kılçıklı olması

3. Baklalar çok uzun süre ve üst üste tutulursa ne olur?
A) Mantari çürüklüklere maruz kalırlar
B) Sertleşirler
C) Kılçıklı olurlar
D) Kararırlar

4. Bakla bitkisinin gövdesi çok kırılgan olduğu için baklalar elle çekilip koparılmamalı;
bunun yerine …………………………sıyrılarak gövdeden ayrılmaları sağlanmalıdır.

5. ( ) Taze iç bakla olarak hasat ederken tohumların irileşmiş ancak daha tamamen
sertleşmediği dönemde olmasına dikkat edilmelidir.

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 bakla hasadı
uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Hasat zamanını doğru tespit ettiniz mi?

2 Çeşidin alabileceği meyve iriliğini iyi öğrendiniz mi?

3
Kuru bakla hasadı için kapsüllerin kuruluğunu iyi kontrol
ettiniz mi?

4 Hasat sırasında bitkilere zarar verdiniz mi?

5 Hasadı usulüne uygun yaptınız mı?

6 Kuru baklaların çatlamasını önlediniz mi?

7 Toplanan baklaları sınıflandırdınız mı?

8 Ambalaj malzemelerini doğru seçtiniz mi?

9 Baklaları fazla üst üste sıkıştırdınız mı?

10 Deliksiz ambalajlar kullandınız mı?

11 Kısa sürede satışı yaptınız mı?

12 Usulüne uygun nem ve sıcaklıkta beklettiniz mi?

13 Depolarda hava sirkülasyonu sağladınız mı?

14 Aralarda çürüyenleri ayıkladınız mı?

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.

1. Bakla köklerinde bulunan şişkinliklere ne ad verilir?
A) Siğil
B) Sivilce
C) Nodozite
D) Ur

2. Baklada kaç türlü yaprak bulunur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

3. Bakla antraknozu ile mücadelede en ekonomik yöntem hangisidir?
A) Çok sulamak
B) Kaliteli tohumluk kullanmak
C) Bol çapalamak
D) İlaçlamak

4. Baklada ilk çapalama ne zaman yapılmalıdır?
A) Fideler toprak yüzünde tamamen görülünce
B) 15 – 20 cm uzayınca
C) Tohum ekiminden 1 ay sonra
D) İlk sulamadan sonra

5. Bakla hasadına çeşidin standart boyunun ne kadarı iken başlanabilir?
A) 1/2
B) 1/3
C) 1/4
D) Aynı uzunluk

6. Taze baklalar, çok uzun süre ve yüksek depolama sıcaklıklarında tutulursa ne olur?
A) Mantari çürüklüklere maruz kalırlar
B) Sertleşirler
C) Kılçıklı olurlar
D) Kararırlar

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Hatalı yanıtlar için konuları tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise
bir sonraki modüle geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 B

3 D

4 B

5 Seville

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 Y

3 D

4 Orabanş

5 2

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 A

2 A

3 D

4
Elle tutulup
aşagı dogru

5 D

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 B

3 B

4 A

5 A

6 D

CEVAP ANAHTARLARI
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