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AÇIKLAMALAR 
KOD  

ALAN Tarım Teknolojileri  

DAL/MESLEK Tarla Bitkileri YetiĢtiriciliği  

MODÜLÜN ADI 
Yemeklik Dane Baklagiller YetiĢtiriciliği (Bakla ve 

Bezelye)  

MODÜLÜN TANIMI 

Yemeklik dane baklagiller yetiĢtiriciliği (bakla ve bezelye) 

ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Bakla ve bezelye yetiĢtirmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine 

uygun olarak dane baklagiller yetiĢtiriciliği (bakla ve 

bezelye) yapabileceksiniz.  

Amaçlar 

 

1. Tekniğine uygun olarak bakla yetiĢtiriciliği 

yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun bezelye yetiĢtiriciliği 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık ortam, üretim ortamları 

Donanım: Açık alan, traktör,  pulluklar, tapan, merdane, 

mibzer, tohumluk, gübre,  gübreleme makinesi, pompaj ve 

sulama sistemi unsurları, kürek, pülverizatör, römork, 

hastalık ve zararlı ilaçları, yabancı ot ilaçları, yabancı ot 

kataloğu, hasat ve harman makineleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

 

Dünyada hızla artan nüfusun dengeli beslenmesinde, karbonhidratların yanında 

proteinli besinlerin de önemli ölçüde tüketilmesi gerekir. Özellikle geliĢmekte olan ülkelerde 

hayvansal ürünlerin maliyetinin yüksek olması sebebiyle bitkilerden protein ihtiyacının 

karĢılanması son yıllarda önem kazanmıĢtır. 

 

Dünyada protein ihtiyacının %70’i bitkisel kaynaklardan sağlanır. Bitkisel proteinlerin 

yaklaĢık % 20’si baklagillerden sağlanır. Ortalama % 22–25 bitkisel protein içeren fosfor, 

demir, kalsiyum, potasyum, vitaminler (A, B, D vitaminleri) bakımından zengin olan 

yemeklik tane baklagiller geliĢmekte olan ülkelerin beslenmesinde önemli yer alır. 

  

Yemeklik tane baklagiller tarımı ile birim alandan en fazla aminoasit ürünü elde edilir. 

Yemeklik tane baklagillerin gerek beslenme değerinin yüksek olması gerekse maliyetinin 

düĢük olması, uzun süre bozulmadan saklandığı için yemeklik tane baklagillere olan talep 

gideren artmaktadır.  

 

Yemeklik tane baklagiller, insan beslenmesinin yanında taneli ve saplarında bulunan 

yüksek sindirilebilir protein nedeniyle hayvan beslenmesinden de önemli role sahiptir. 

 

Bu modülde siz değerli öğrencilere yemeklik tane baklagillerden bakla ve bezelye 

yetiĢtirilmesi için gerekli olan tüm aĢamalar sırası ile anlatılmıĢtır. Bu modül ile edindiğiniz 

bilgiler size rehber olacak, yemeklik tane baklagillerden bakla ve bezelye 

yetiĢtirebileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 



 

 

 

 



 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 
 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak bakla 

yetiĢtiriciliği yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Baklanın ülke tarımındaki önemini araĢtırınız. 

 Baklanın insan beslenmesindeki önemini araĢtırınız. 

 Bölgenizde bakla üretimi yapan iĢletmeleri ziyaret ederek yetiĢtiricilik hakkında 

bilgi alınız. 

 Baklanın bitkisel özelliklerini araĢtırınız. 

 Baklanın bitkisel özelliklerini inceleyiniz. 

 Hangi çeĢitlerin yetiĢtirildiğini araĢtırınız. 

 Baklanın bakım iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Baklanın hasat ve muhafaza iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 AraĢtırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. BAKLA YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 
 

1.1. Önemi 
 

Baklanın iri ve küçük taneli iki formu vardır. Büyük taneli baklalar Suriye, Filistin, 

Tunus, Cezayir, Fas, Yunanistan ve Türkiye’nin güney kısmında; küçük taneli baklalar ise 

Ġran, Türkmenistan, Afganistan ve Kuzey Hindistan’da toplanmıĢtır. Ana yurdu Avrupa ve 

Asya kıtaları olan baklanın 5.000 yıl kadar önceleri Çin'de yetiĢtirildiği eski metinlerde 

görülmektedir. Ġnsanların beslenmesinde önemli bir yeri olan bakla, içerdiği bitkisel 

proteinin zenginliği nedeniyle çok eski zamanlardan beri ülkemizde ve birçok ülkede de 

değiĢik Ģekillerde tüketilmektedir. Taze bakla, taze iç bakla, taze bakla konservesi ve enginar 

ile karıĢık yemekleri yanında özellikle kıĢ aylarında kuru danelerinden hazırlanan bakla 

ezmesi (fava) Ģeklinde de tüketilen bakla, insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 



 

 

 

 

Resim 1.1: Baklanın genel görünüĢü 

 

Bakla, yemeklik baklagiller arasında besleyici maddeler bakımından oldukça zengin 

bir durumdadır. Taze yeĢil baklalarda A, B1, B2, C vitaminleri bulunmaktadır. 100 gram 

taze yaĢ bakla tohumunda % 17 kuru madde, % 5 protein, % 3 yağ ve % 6 karbonhidrat 

bulunmaktadır. Yerli kuru baklalarımızda protein miktarı % 23’e kadar çıkmaktadır. 

Bunlardan baĢka % 42 niĢasta, % 3,4 ham Ģeker, az miktarda pektin ve zamk maddeleri 

bulunmaktadır. Kuru bakla % 20–36 protein içeriği ile hem insan hem de hayvan 

beslenmesinde büyük önemi taĢır. Erken olgunlaĢan çeĢitlerde protein oranı düĢerken geç 

olgunlaĢan çeĢitlerde protein oranı artmaktadır. 

 

1.2. Bitkisel Özellikleri 
 

 

Resim  1.2: Bitki organlarının yapısı 

Kök: Bakla kazık köklü bir bitkidir. Kök 20–25 cm derinliğe kadar indiğinde yan 

kökler meydana gelir. Yan kökler üzerinde çok sayıda saçak kök oluĢur. Kazık kök 100–150 

cm derinliğe kadar inebilir. Yan kökler de toprak koĢullarına bağlı olarak ana kazık kök 

kadar uzayabilir. Yan kökler 80–100 cm kadar toprak içinde yayılabilir. Kökler belli bir 



 

 

 

büyüklüğe ulaĢtığında kökler üzerinde nodozite bakterilerinin etkisiyle yumrular meydana 

gelir. Bakla bir dekar alanda 19–20 kg’a yakın saf azot biriktirebilir. Fasulyelerde yuvarlağa 

yakın Ģekli ve genellikle küçük olan nodoziteler, baklalarda birkaçı bir araya gelerek adeta 

küçük bir yumak hâlinde görülür. 

 

Resim  1.3: Baklada köklerdeki nodoziteler 

 Gövde: Otsu bir gövdeye sahip bakla gövdesi 1-2 cm kalınlığında, dört köĢeli 

ve içi boĢtur. Gövde boyu 60-80 cm’den baĢlar, 1-2 m’ye kadar ulaĢabilir. Ġri 

tohumlu çeĢitler küçük tohumlu çeĢitlere nazaran daha fazla boylanır Genelde 

gövde düz ve çıplaktır. Bazı çeĢitlerde hafif tüylülük vardır. Gövde boğum ve 

boğum aralarından oluĢur. Boğumlardan yapaklar çıkar. DüĢük sıcaklık 

koĢullarında gövdenin alt yapraklarının koltuklarından yan dallar oluĢur. Yan 

dallar bazı çeĢitlerde 2-12 hatta daha fazla sayıda olabilir. Bu olaya kardeĢlenme 

adı verilir. KardeĢlenme çiçek ve meyve miktarını olumlu yönde etkileyerek 

verimi artırır. Otsu bir gövdeye sahip olmasına rağmen muntazam, devrilmeden 

dikine büyüyen bir yapıya sahiptir. Gövde boyu çeĢitlere göre değiĢiklik 

gösterir.  

 

Resim 1.4: Baklada gövde ve dallar 

 Yaprak: Bakla boğumlarından çıkan yapraklar, bileĢik yaprak Ģeklindedir. Ana 

gövde üzerinde değiĢik sayıda yaprakların bir araya gelmesiyle oluĢan bileĢik 

yapraklar her boğumda bir tanedir. BileĢik yaprakta alttan yukarıya doğru artan 

yaprak sayısı 2 ile 6 arasındadır. Yaprak büyüklüğü çevre koĢullarına ve çeĢide 



 

 

 

göre farklılık gösterir. Yapraklar ortalama 5-9 cm uzunlukta, 2-2,5 cm 

geniĢliktedir. Yaprak sapı üzerinde karĢılıklı dizilen yapraklar uzun elips 

Ģeklinde olup uçları sivri ve üzeri tüysüzdür. Renkleri koyu yeĢilden açık yeĢile 

kadar değiĢir. Bazen mavi yeĢil, gri yeĢil renklere de rastlanır. Renk değiĢimi, 

yaprağın üzerindeki mum tabakası ile yakından ilgilidir. 

 

Resim 1.5: Baklada yaprak 

 Çiçek: Yaprak koltuklarında meydana gelen bakla  çiçekleri salkım Ģeklindedir. 

Bir salkımda 2-12 arasında çiçek bulunabilir. Çiçekler, kapalı çan Ģeklindedir. 5 

adet çanak yaprak çiçek sapından sonra alttan birleĢmiĢ tüp Ģeklindedir, üst 

kısmında ise birbirinden ayrılarak kendini belli eder. Çanak yapraklardan ön 

taraftaki üç tanesi büyük, sırt tarafındaki iki tanesi kısadır. Çanak yaprakların 

oluĢturduğu tüp içinde beĢ adet taç yaprağı bulunur. Bu taç yapraklardan en 

dıĢta yer alan yaprağa bayrak adı verilir. 

 

Orta kısımda bayrakçıktan daha kısa iki adet kanatçık adını alan taç yapraklar 

bulunur. Bunların içinde de 2 adet taç yaprağın birleĢmesinden meydana gelen 

kayıkçık yer alır. Taç yaprakların rengi beyaz ve menekĢe renginde, çanak 

yapraklar ise yeĢil ve yer yer renk maddesi içerir.  

 

Erkek organlar 10 adet olup kayıkçık içinde yer alır. Erkek organların 9 adedi 

birleĢmiĢ, bir tanesi serbesttir. Erkek organlar bir boru Ģeklinde olup içinden diĢi 

organ çıkar. Yumurtalığın ucu sağa doğru eğri ve uç kısmı fırça gibi tüylüdür. 

 

Bakla  çiçekleri biyolojik bakımdan erseliktir ve çiçek yapılarının özelliği ile 

özellikle tozlanma ve döllenmenin çiçekleri henüz açılmadan meydana gelmesi 

nedeniyle mutlak kendine döllenme göstermektedir. Baklalarda çiçek kapalı 

iken diĢi ve erkek organlar döllenme olgunluğundadır. Bu bakımdan çiçek 

açılmadan önce döllenme olur ve daha sonra çiçek açılır. Bu nedenle baklalarda 

kendine döllenme hâkimdir.  

 

Bazı koĢullarda çeĢitlere bağlı olarak yabancı döllenme % 1-2’den baĢlayarak % 

60-70’e kadar çıkabilir. Baklada çiçekler öğleden sonra açılır. Çiçekler 

açıldıktan sonra eğer döllenme olmamıĢsa böcekler yardımıyla kapalı iken 



 

 

 

döllenemeyen çiçekler döllenir. Böcek popülasyonu az olduğunda tohum verimi 

önemli ölçüde düĢer.  

 

                                                               

Resim 1.6: Baklada çiçek 

 Meyve: Bitki üzerindeki çiçekler döllendikten sonra bakla Ģeklindeki meyve 

olgunlaĢmaya baĢlar. Baklalar 4–35 cm uzunluğunda; dar veya geniĢ, basık 

veya sarkık durumda gövde üzerindeki yaprak koltuklarında asılı olarak 

bulunur. Yaprak koltuklarında 2-12 arasında çiçek oluĢmasına rağmen 

olgunlaĢan bakla sayısı 2-5 arasında değiĢir. Ekolojik koĢullara ve çeĢit 

özelliğine bağlı olarak bir bakladaki tohum sayısı 1–7 arasındadır. 

 

BaĢlangıçta baklada meyve düzdür. Tohumlar olgunlaĢtıkça tohumların üzerini 

örten kabuk, tohumların Ģekil ve iriliğine göre girintili çıkıntılı bir görünüm alır.  

Bakla rengi baĢlangıçta yeĢildir. Daha sonra sararır, tohumların olgunluk 

dönemine doğru koyu kahverengi veya siyah bir renk alır. OlgunlaĢan ve kuru 

bakla için hasat olgunluğuna gelmiĢ baklalar çeĢit özelliğine göre çatlar veya 

çatlamaz. Baklaların içinde bulunan danelerin irilik, Ģekil ve sayıları çeĢitlere 

göre değiĢiklik gösterir. 

 

                                                                                 

Resim 1.7: Baklada meyve 



 

 

 

 Tohum: Bakla tohumları Ģekil, renk ve büyüklükleri bakımından çeĢitlere göre 

büyük farklılık gösterir. Çok küçük daneli olanların yanında çok iri olanlara da 

rastlanır. Tohumlar taze iken açık yeĢil renktedir. Düzgün olmayan yuvarlağa 

yakın veya elips Ģeklinde ve iki tarafı da basıktır. Tohumların renkleri 

esmerimsi, yeĢilimsi, sarımsı ve beyazımsı olabilir. Göbek bağı noktası 

renklerine göre bakla tohumları siyah ve beyaz olmak üzere iki kısma ayrılır. 

Tohumların renkleri konservecilikte önemlidir. Kuru hâlde iken esmerimsi, 

yeĢilimsi ve sarımsı tohumlar, yeĢil hâlde konserve edilince koyu esmer renk 

alır. Bu nedenle konserve sanayinde tohumları beyazımsı çeĢitler tercih edilir.  

 

ÇeĢit özelliğine bağlı olarak 100 adet bakla tohumu ağırlığı 100-250 gram 

arasında değiĢir. Ortalama olarak bir kilogram tohumlukla 400-1000 adet bakla 

tohumu bulunur.  

 

Tohumların çimlenme gücü % 95'in üzerinde olmalıdır. Bakla tohumları normal 

koĢullarda çimlenme özelliğini 4-5 yıl muhafaza eder. Tohumların 

çimlenebilmesi için optimum sıcaklık 20-25 °C'dir. En düĢük çimlenme 

sıcaklığı 3 °C, en yüksek 30 °C’dir. Bakla tohumları toprak sıcaklığı 8 °C'yi 

bulduğunda çimlenmeye baĢlar. Tohumların çimlenebilmesi için 10-12 gün 

yeterlidir. Tohum üretiminde hasat olgunluğuna gelmiĢ baklalar, kolayca 

çatlayarak daneler dökülür. Dane kaybını engellemek amacıyla yaprakların 

tamamen döküldüğü, gövde üzerindeki ilk meyvelerin kararıp üstteki 

meyvelerinde sararmaya baĢladığı dönemde hasat edilmelidir. Hasat makine 

veya elle yapılabilir. Hasat edilen bitkiler demetler hâlinde tarlada kurumaya 

bırakılır. Kuruyan baklalar harman yerine getirilerek harman makineleri ile 

baklalardan ayrılır. Harmandan sonra bakla daneleri temizlenir ve boylanarak 

çuvallar içinde saklanır. Dekardan 150-300 kg dane bakla hasat edilir. 

Harmandan elde edilen saman değerli bir hayvan yemidir. 

 

Resim 1.8: Baklada kapsül içinde tohum 

 



 

 

 

                

Resim 1.9: Baklada tohum 

  

Resim 1.10: Baklada tohum 

 

 ÇeĢit: Yemeklik tane baklagiller içinde mercimek, nohut ve kuru fasulyeden sonra 

4. sırada yer alan baklanın çeĢitleri aĢağıda sıralanmıĢtır.  

 

 Sakız baklası: Memleketimizin birçok bölgesinde tanınan ve yetiĢtirilen 

çok lezzetli, gevrek bir çeĢittir. Açık yeĢil renkteki kapçıklı meyveleri 

ortalama 15 santim kadar uzunluk alır. Oldukça erken yetiĢtiğinden 

yetiĢtiriciye iyi kazanç sağlar. Sakız baklasının kuru danesi iri, yassı, açık 

kahverengidir. Kolay piĢtiğinden ve lezzetli olduğundan çok aranır. 

Danenin alt tarafı basık çukurdur. Bu iĢareti ile kolayca tanınır. 

 

 Sevil baklası: Bitki boyu 1 metreyi aĢar. Kapçıklı meyveleri de ince uzun 

Ģekillidir. 15-20 santim kadar boy ve 2 santim kadar da geniĢlik alır. 

Kapçık içinde 5-8 adet bakla bulunur. Baklalar iri ve gösteriĢli 

olduklarından kuruyunca 1000 adedi 1,5 kiloyu geçer. Erken yetiĢen, 

kolay piĢen, konserveciliğe elveriĢli bir bakla çeĢididir. 

 

 Kara bakla: Kısa boylu bitkide koyu esmer yeĢil, kısa kapçıklar içindeki 

daneler küçüktür. Turfanda yetiĢtiği için tarla ve bahçelerde ziraatı yapılır 

ise de güç piĢtiğinden ve kalitesi de çok iyi olmadığından makbul 

sayılmaz. 



 

 

 

 

 Hayvan baklası: Kurutularak süt hayvanlarının beslenmesinde kullanılır. 

Esmer renkli, küçük ve sert daneli fakat verimlidir. 

 
 

1.3 Adaptasyonu 
 

Ülkemizde Akdeniz'den Karadeniz'e kadar bütün sahil kesiminde yetiĢtirilebilse de 

üretimin %80'i Ege ve Güney Marmara’da yoğunlaĢır. Toplam üretim alanının ve üretim 

miktarının %75'ine sahip olan Balıkesir ve Çanakkale en fazla bakla yetiĢtirilen illerdir. 

Akdeniz ve Güney Ege' de turfanda sebze olarak yetiĢtirilen bakla Kuzey Ege ve Güney 

Marmara'da kuru tanesi için yetiĢtirilir. Kuru bakla üretiminin %31' i ise ihraç edilmektedir. 

 

1.3.1.Ġklim Ġstekleri 

 
Baklanın yetiĢebilmesi için gerekli iklim ve toprak Ģartları aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 
 Sıcaklık: Bakla tohumlarının çimlenip bitkinin toprak yüzeyine çıktığı ilk 

dönemde –4 ve –6 °C sıcaklıklara dayanabilir. Sıcaklığın –10 °C’ye düĢmesi 

bitkilerin ölümüne neden olur. Toprak sıcaklığının 9 °C hava sıcaklığının 10-14 

°C arasında olması tohumların çimlenebilmeleri için uygun bir sıcaklıktır. 

Normalde bitkinin geliĢmesi için 10-20 °C arasında değiĢen bir sıcaklığın 

olması gerekir. Çimlenme zamanındaki fazla yağıĢ ve kuraklık, bakla verimini 

önemli ölçüde azaltır. Çimlenme dönemi boyunca ılık hava görülürse ürün 

miktarı artar. Bakla sıcaklıklardan korkmaz ancak soğuk olan bölgelerde 

ilkbahar tohum ekimi ile yaz aylarında bakla yetiĢtiriciliği yapılacak ise kurak 

dönemde düzenli bir sulama yapılmalıdır. Deniz havası baklanın en iyi uyum 

sağlayabildiği iklim koĢullarıdır. Tropik koĢullarda kıĢın serin zamanlarda iyi 

yetiĢir. Mutedil iklim koĢullarında hafif donlara dayanır. 1500-1800 metre 

yükseklikteki tropik bölgelere iyi adapte olmuĢtur. 

 

KıĢlık olarak ekilen bakla için ılıman kıĢın ardından ilkbahar ve yaz aylarının 

ılık ve kuru geçmesi gerekir. Çok nemli ve soğuk kıĢ, kar örtüsü de yoksa çıkıĢı 

azaltır. GeliĢme devresinde yağıĢların çok olması genellikle vejatatif geliĢmenin 

fazla olmasına, tohum bağlama devresinde kuru ve sıcak hava olmaması 

verimin düĢmesine neden olur. Çiçeklenme devresinde yüksek sıcaklığa karĢı 

hassastır. Yüksek sıcaklık çiçek dökülmesine neden olur.  

 

 Gün uzunluğu: Bakla kısmen uzun gün bitkisidir. Kısa günde yeĢil aksamı iyi 

geliĢir. Generatif geliĢme için günlük ıĢıklama süresinin 12 saatin üzerine 

çıkması gerekir. 

 

 YağıĢ ve nem: Bakla kurağa dayanıklı değildir. Vejetasyon dönemi boyunca 

düzenli ve yeterli miktarda yağıĢ alan ya da sulanabilen yerlerde iyi yetiĢir. 

 



 

 

 

1.3.2.Toprak Ġstekleri 

 
Derin, geçirgen, organik maddece zengin, su tutma kapasitesi yüksek, ağır milli-kumlu 

topraklarda bakla yetiĢtiriciliğinde en iyi sonuç alınır. Toprağın kalsiyumca zengin olmasını 

ister. Erkencilik düĢünüldüğünde hafif kumlu topraklar, yüksek verim düĢünüldüğünde ise 

alüviyal ve killi-kumlu topraklar ile ıslah edilmiĢ turbiyer topraklar tercih edilmelidir. 

 

Toprak nötr veya hafif alkali olduğu zaman en iyi verim elde edilir. pH 7-7,5 arasında 

olmalıdır.  

 

Asitli topraklarda baklanın büyümesi yavaĢlar ve verimi çok düĢük olur. Bu tip 

topraklarda nodozite bakterilerinin nodozite meydana getirme oranı çok düĢük olur. 

 

1.4. YetiĢtirilmesi 
 

Bakla, hava ve toprak Ģartlarının uygun olduğu devrelerde tohumların uygun 

yöntemle ekimi ile yetiĢtirilir. 

 

1.4.1.Toprak Hazırlığı ve Ekim 

 
Bakla kıĢlık ve yazlık olarak yetiĢtirilebilir. KıĢlık ekimlerde anızdan sonra tarla 

sürülür, sonbaharda ikinci defa iĢlenir ve ekime hazırlanır. Yazlık ekimde ise anız 

bozumundan sonra toprak derince sürülür. Ġlkbaharda tohum ekiminden önce tekrar 

sürülerek ekime hazırlanır. Bakla derine ekildiği için toprak derin iĢlenmeli ve yabancı 

otlardan temizlenmiĢ olmalıdır. Tarla hazırlığı sırasında ekimden önce gübreler tohum 

yatağının altına gelebilecek Ģekilde verilmelidir. 

 

Hazırlanan tohum yatağına ekim zamanında tohum ekimi serpme, ocakvari, sıravari 

ve makine ile yapılabilmektedir. 

 

Ülkemizde genellikle serpme ekim yaygın olmakla beraber tohum üretimi için en 

uygun ekim Ģekli sıraya ekimdir. Serpme ekim, birim alana fazla tohum atılması, 

çimlenmenin düzensiz olması hem de bakım iĢlerinin zor olması nedeniyle tercih 

edilmemektedir. 

 

Sıraya ekimde bitkinin bakım iĢleri kolay bir Ģekilde yapılacağı gibi tip dıĢı olan 

bitkiler kolaylıkla seçilerek tarla dıĢına çıkartılabilir. ÇeĢidin geliĢme ve dallanma kuvvetine, 

sulama Ģekline ve çapa iĢlerinin elle veya makineli olarak yapılma durumuna göre sıralar 

arası 40-70 cm olacak Ģekilde ayarlanır. 

 

Ocak usulü ekim küçük iĢletmelerde yapılır. Sıra arası ve sıra üzeri 30-50 cm 

aralıklarla açılan ocaklara 2-3 adet tohum atılır ve üstleri toprakla kapatılarak bastırılır. 

 

GeniĢ alanda üretim yapan iĢletmelerde ekim ve bakım iĢleri makine ile 

yapılmaktadır. Makine ile tohumların ekim derinliği eĢit Ģekilde olup tohumdan tasarruf 



 

 

 

sağlanmaktadır. Bu ekim Ģeklinde çapa ve diğer kültürel iĢlemler makine ile düzenli bir 

Ģekilde yapılabilmektedir. 

 

Ülkemizde uygulanan bir baĢka yetiĢtirme yönteminde ise pullukla açılan çizilere 

pulluğun arkasından yürüyen bir iĢçi tohumları eĢit aralıklarla bırakır ve pulluğun 

dönüĢünde, açılan çizilere atılan tohumların üzeri kapatılır. Bu ekim Ģeklinde pulluğun fazla 

derin veya yüzeysel olarak çizileri açması ve tohumların değiĢik derinliklere düĢmesi 

nedeniyle düzenli bir çimlenme meydana gelmemektedir. 

 

 Bakla tohumunun iyi bir Ģekilde çimlenebilmesi için toprak sıcaklığı 9 
0
C, hava 

sıcaklığı 10–15 
0
C olmalıdır. Tohum ekimi kıĢları uygun olan bölgelerde ekim ve kasım 

aylarında baĢlamak üzere ilkbahara kadar olan dönemde yapılabilir. Ülkemizde ilk turfanda 

için Akdeniz ve Ege bölgelerinde deniz iklimine yakın yetiĢtirme alanlarında tohum ekimi 

kıĢlık olarak ekim ayı ortalarından kasım ayı sonuna kadar yapılabilir. Orta Anadolu gibi 

kıĢları soğuk geçen bölgelerde tohum ekimi mart-nisan aylarında; Doğu Anadolu gibi 

ilkbahar geç donlarının daha uzun devam ettiği bölgelerde ise mayıs ayından itibaren 

yapılmaktadır. Yazlık olarak kıĢ sonu ya da ilkbahar baĢlangıcında (Ģubat-mart) ekim 

yapılmalıdır. Çok erken ekimde bitkiler kıĢa fazla geliĢmiĢ olarak gireceklerinden soğuktan 

zarar görebilir.  Çok geç ekimde toprak sıcaklığı düĢük olduğundan çimlenme yüzdesi 

düĢük, fideler zayıf olur. 

 

Birim alana ekilecek tohum miktarı tohumların iriliğine, sıra arası ve üzerinde 

bırakılacak mesafeye ve ocağa atılacak tohum sayısına göre değiĢmektedir. Sıra arası 

özellikle makineli tarımda en iyi bakımı yapacak Ģekilde ayarlanmalıdır. 

 

Buna göre bir dekara ekilecek tohum miktarı serpme ekimde küçük daneli tohumlar 

için 18- 25 kg, orta daneli tohumlar için 20-32 kg, büyük daneli tohumlar için 28-38 kg’dır.  

 

KıĢlık ekimde m
2
de 35-40 bitki, yazlık ekimden daha fazla olacak Ģekilde 

ayarlanmalıdır. Ilıman bölgelerde sıra arası 50-60 cm, sıra üzeri 10-15 cm olmalıdır. 

 

Küçük taneli çeĢitlerde m
2
de 45-55 bitki, büyük taneli çeĢitlerde m

2
de 20 bitkiye kadar 

azaltılmalıdır. 

 

Sıraya ekimde ise küçük daneli tohumlar için 14-20 kg, orta daneli tohumlar için18-25 

kg, büyük daneli tohumlar için 22-30 kg olmaktadır. GeniĢ alanlarda bakla yetiĢtiriciliğinde 

30-40 cm sıra arası 8-10 cm, sıra üzeri olmak üzere sıravari ekim Ģekli en uygun olanıdır. 

Pratikte m²de 12-18 adet bitki bulunması gerekir. 

 

Sık ekimde bitkiler baĢlangıç devresinde hızlı geliĢeceğinden yabancı otların aynı 

devrede geliĢmesi engellenmiĢ olur. 

 

Baklanın embriyosu çok kuvvetli olduğundan derin ekim çimlenen tohumun toprak 

üzerine çıkmasını engellemez. Ekim derinliği toprak nemine ve tohum iriliğine göre 

ayarlanmalıdır. Tohumun ekiminden çıkıĢına kadar nemli bir toprak tabakasının bulunması 

gerekir. Ġri tohumlu baklalarda ekim derinliği 7-8 cm, küçük tohumlularda ise 5-6 cm 



 

 

 

olmalıdır. Ağır topraklarda ekim derinliği 5-6 cm, hafif bünyeli topraklarda ise 8-10 cm 

arasında değiĢmektedir. KuĢ veya kalıcı etkisi uzun süreli olan herbisitlerin tohuma vereceği 

zarar da ekim derinliğini etkiler. Özellikle ekilen tohumların ilaçlı toprakla direkt temas 

etmemesine dikkat edilmelidir. 

 

Verimin düĢmemesi, hastalık ve zararlılar çoğalmaması için üst üste aynı tarlaya bakla 

ekilmemelidir. Bakla genellikle çapa bitkileri ve tahıllarla ekim nöbetine girer. Özellikle 

çapa bitkileri ile ekim nöbetine sokulması, derin iĢlenmiĢ ve yabancı otlardan arındırılmıĢ bir 

toprak bırakması için oldukça önemlidir. Bakla, çapa bitkileri ile ekim nöbetine girdiği 

zaman bu bitkilerden sonra ekilmelidir. Toprakta kalan artık besin maddelerini 

değerlendirmede bakla oldukça etkilidir. 

 

1.4.1.Bakım 
 

 Sulama: Baklada kıĢlık ekimlerde yağıĢın yeterli olması hâlinde sulamaya 

gerek yoktur. Ancak yağıĢların yeterli olmadığı dönemlerde sulama 

yapılmalıdır. Yazlık ekimlerde ise sulanmalıdır.  

 

Bakla yetiĢtiriciliğinde toprakta yeterli nem olmadığı zaman çiçeklenmeden 

önce ve dane doldurma döneminde mutlaka sulama yapılmalıdır. Çiçeklenme 

döneminde sulama, çiçeklerin bakla bağlamasını, dane doldurma döneminde ise 

danenin bin dane ağırlığını artırır. Sulanan bitkiler hızlı büyür ve zararlılara 

karĢı daha dayanıklı olur.  

 

Meyve bağladıktan sonra bitkinin ihtiyacına göre belirli aralıklarla sulama 

tekrarlanır. Özellikle ilkbahar üretiminde iyi bir ürün için düzenli ve dengeli 

sulama önemlidir. 

 

 Gübreleme: Bakla yetiĢtiriciliğinde bakteri aĢılamasının üretime olumlu 

etkileri vardır. Bunun için tohumluk rhizobium bakterilerinin bezelye, fiğ, 

mercimek hatlarıyla inoküle edilir veya bir önceki yılda bakla ekimi yapılan 

tarlalardan alınan toprakla karıĢtırılarak ekim yapılır.  

 

Ġlkbaharda tohum ekimi yapılacak ise bir evvelki sonbaharda veya ekimden 

birkaç ay evvel dekara 2-3 ton iyi vasıflı yanmıĢ çiftlik gübresi verilmeli ve 

toprağa karıĢtırılmalıdır. 

 

Bakladan kaliteli ve yüksek verim elde etmek için baĢlangıçta bitki 

nodozitelerini oluĢturuncaya kadar az bir azotlu gübrelemeye ihtiyaç vardır. 

Dekara 8-10 kg azotlu gübre yeterlidir. 

 

Tane veriminde fosfor oldukça önemlidir. Fosforlu gübreler aynı zamanda 

topraktaki bakteriyel flora için gereklidir. Toprakta yeterli fosfor bulunursa 

bakteriler bakla köklerine geçer ve bitkinin geliĢmesi hızlı olur. Fosfor eksikliği 



 

 

 

bakladaki protein sentezini yavaĢlatır. Bakla üretiminde bir dekar alan için 10-

15 kg fosfor yeterlidir. 

 

Fosforlu ve potasyumlu gübre uygulaması ekimle birlikte yapılmalıdır. Fosforlu 

gübre tohum yatağından 7,5–10 cm derine gelecek Ģekilde toprağa verilmelidir. 

 

Potasyum, baklada nodül oluĢması ve azot tespiti için gereklidir. Potasyumun 

yüksek dozda verilmesi ise verimi ve kaliteyi düĢürür. Bir dekar alan için 10-20 

kg potasyum yeterlidir. 

 

Bakla yetiĢtiriciliğinde toprak analizi sonucunda toprakta asit özelliği ortaya 

çıkarsa pH’ı 6,5–7’ye çıkarmak için kireç uygulaması yapılmalıdır.  

 

Gübrelerin tohum ekimi ile beraber toprağa verilmesi maliyeti belli ölçüde 

düĢürmektedir. 

 

 Yabancı otlarla mücadele: Baklanın önemli düĢmanları arasında orobanĢ ve 

küsküt yer alır. Bunlar, bitkiyi zayıf düĢürür. Önemli verim kaybına yol açar. 

OrobanĢ ile en güvenli mücadele yöntemi orobanĢların tohum oluĢturmadan 

sökülerek yakılmasıdır. OrobanĢla bulaĢmıĢ tarlaya uzunca bir süre bakla ekimi 

yapılmamalıdır. Küsküt de asalak olarak bakla bitkisine zarar verir. Mücadelesi 

ise küskütün görüldüğü dönemde üzerine sarıldığı bitki ile birlikte sökülüp 

yakılması Ģeklindedir. Baklada yabancı otlara karĢı kimyasal ve mekanik 

mücadele yapılır. Bakla özellikle fide devresinde yabancı otlara karĢı oldukça 

hassastır. Bu nedenle baklanın yabancı ot bakımından çok temiz bir ortamda 

yetiĢtirilmesi gerekir. Çimlenmeden önce ve sonra herbisit kullanılarak dar ve 

geniĢ yapraklı yabancı otlara karĢı mücadele edilmelidir. Çapalama daha çok 

yabancı ot kontrolü ve toprak tavının korunmasına yönelik olmalıdır.  

 

Resim 1.11: Baklada ilaçlama 

 



 

 

 

 

Resim 1.12: Baklada boğaz doldurma 

 

 Çapalama: Bakla üretimi için hazırlanmıĢ tavlı topraklara ekilen tohumlar 10-

15 gün içinde çimlenerek toprak yüzeyine çıkar. Toprak yüzeyine çıkmıĢ 

bitkiler 8-10 cm boy alınca birinci çapa yapılır. Bu dönemde bitkilerin boğazı 

doldurulur. Çiçeklenmeden önce ikinci çapa yapılarak toprağın kabartılması, 

kaymak tabakasının kırılması ve yabancı otlardan temizlenmesi sağlanır. 

Çiçeklenme döneminde çapa yapılmaz. Bu dönemde çapalama yapılırsa bitki 

üzerindeki çiçeklerde dökülme olur. Bunun sonucu olarak verim düĢer. 

Çapalama veya sıra aralarına tırmık çekme iĢlemi, hastalıkların yayılmasını 

engellemek için bitkilerin kuru ve havanın sıcak olduğu zamanlarda 

yapılmalıdır. 

 

 Uç alma: Uygun Ģartlarda kuvvetli büyüme gösteren baklalarda fazla sayıda 

kardeĢlenme meydana gelir ve dolayısıyla ürün artar. Çok kuvvetli büyümeleri 

ve boylanmaları ürünün aleyhine olacağından bu gibi azgınlığı durdurmak ve 

bitkiyi bir an önce ürüne yatırmak için uç alma yapılır. Böylece bitkinin 

mahsule yatması sağlandığı gibi baklalarda yaprak bitleri genellikle körpe uç 

kısımlarında bulunduğunda bu iĢlem ile yaprak bitlerine karĢı bir nevi mücadele 

yapılmıĢ olmaktadır. 



 

 

 

 

Resim 1.13: Uç alınmamıĢ baklada yaprak bitleri 

 Bakla hastalık ve zararlılarıyla mücadele: Baklada verimi önemli ölçüde 

etkileyen hastalık ve zararlılarla mücadele zamanında ve düzenli olarak 

yapılmalıdır. Hastalıklardan virüsler dıĢındakilerle kimyasal mücadele yapmak 

mümkündür. Ancak bu mücadele dayanıklı çeĢit kullanımı, kültürel iĢlemler ve 

nöbetleĢe ekim uygulanarak desteklenmesi gerekir. 

 

 Baklada görülen hastalıklar 

o Antraknoz 

o Pas 

o Kök boğazı çürüklüğü 

o Bakla mozaik virüsü 

 

 Baklada görülen zararlılar 

o Yaprak bitleri 

o Baklagil tohum böcekleri  

 

1.4.2.Hasat ve Harman  

 
Kaliteli ve yüksek verim için hasat, harman ve depolama iĢlemlerini zamanında ve 

doğru olarak yapması Ģarttır. 

 

 Hasat:Baklada hasat zamanı baklanın taze bakla, taze iç bakla ve kuru dane 

olarak değerlendirilme Ģekline göre değiĢir. Taze bakla, meyve uzunluğu 

normal iriliğinin 1/3 veya en fazla yarısını aldıklarında kademeli olarak elle 

hasat edilir. 

 



 

 

 

Turfanda olarak hasat edilen ilk baklalar oldukça ufaktır. Hasat edilen 

baklaların boylarının 5-7 cm olması yeterlidir. Bu dönemde hasat edilen 

baklaların ağırlıkları azdır fakat fiyatı oldukça yüksektir. Fiyatın düĢmesine 

bağlı olarak hasat edilen baklaların iriliği de artar.  

 

 

Resim 1.14: Hasat zamanı gelmiĢ taze bakla 

 

Zaman geçtikçe baklaların içindeki daneler sertleĢir ve bakla kabukları da 

sertleĢerek taze olarak değerlendirilme özelliğini kaybeder. Bu tip baklalar daha 

sonra taze iç bakla veya kuru dane olarak değerlendirilir ancak hasat, 

tohumların sertleĢmesine meydan verilmeden yapılmalıdır.  

 

Tohum üretiminde hasat olgunluğuna gelmiĢ baklalar, kolayca çatladıklarından 

dane kaybını engellemek amacıyla yaprakların döküldüğü, gövde üzerindeki ilk 

meyveler kararıp üst meyveler sararmaya baĢladığı zaman hasat edilir. Çoğu 

bakla çeĢidinde bitki olgunlaĢtığında tohumun baklaya bağlandığı hilum kısmen 

siyah olur. Üst baklaların tamamen olgunlaĢması beklenirse baklalarda çatlama 

görülür. Bu durumda hasatta verim kaybı olabilir.  

 

 

Resim 1.15: Hasat edilmiĢ taze baklalar  

 



 

 

 

Taze bakla hasadında baklaların toplanması geliĢigüzel çekip koparmak suretiyle 

yapılmamalıdır. Bakla hasat edilirken dallar kolaylıkla kopabilir. Bitki zarar gördüğünden 

üründe verim kaybına neden olur. Bunun için hasat edilecek baklaları elle tutup aĢağıya 

doğru hafifçe sıyırarak gövdeden ayırmalıdır. Toplanan baklalar uzun süre yığın hâlinde 

bırakılmamalıdır. Aksi takdirde birbirine uzunca müddet temas eden baklalar süratle 

siyahlaĢır ve pazar değerini kaybeder. 

 

Resim 1.16: Baklada elle hasat  

 Kurutma: Makineyle veya elle hasat edilen baklalar, demet hâlinde temiz bir 

yere serilerek kurumaya bırakılır. Baklalar, kolaylıkla çatlama ve bakla içindeki 

tohumların rahat bir Ģekilde çıkartılabilecek zamana kadar kuruma yerinde 

tutulur. Kurutma iĢlemi, baklalardaki nem % 20’nin altına indiği zamana kadar 

devam eder. 

 

 Harman: Hasat edilen bitkiler bir süre kurumaya bırakıldıktan sonra hasat elle 

yapılmıĢsa kuruyan bitkiler, sopalarla yavaĢ yavaĢ dövülerek veya harman 

makinesi ile harman edilir.  

 

Ekim zamanı, çeĢit, üretim, hasat zamanı ve değerlendirme Ģekline bağlı olarak 

bir dekar alandan elde edilecek ürün miktarı değiĢir. Bir dekar alandan taze 

bakla olarak 1000-1500 kg, taze iç bakla olarak 700-900 kg bakla hasat edilir. 

Kuru dane olarak ise dekardan 150-300 kg dane ürünü elde edilebilir. 

 

Resim 1.17: KurumuĢ bakla kapsülleri  

 Depolama: Elde edilen ürün ister taze ister kuru muhafaza edilsin depo Ģartları 

uygun değilse kayıplar meydana gelir. Onun için uygun depolama Ģarttır.  

 



 

 

 

 Ürünün taze muhafazası: Bakla taze olarak tüketildiğinden saklanması 

ve depolanması söz konusu değildir. Ürün miktarının fazla olduğu 

yıllarda pazarda birikim meydana gelir. Bu durumda fiyat düĢmeleri 

ortaya çıkar. Böyle durumlarda baklalar daha geç hasat edilerek taze iç 

bakla ve kuru dane olarak değerlendirilir. Ancak mutlaka kısa bir süre 

muhafaza edilmesi gerekirse 4 – 7 ºC ve % 90-95 nispi nemde 1 hafta 

kadar depolanabilir. Özellikle nemin sürekli kontrol altında tutulması 

gerekir. Taze baklalar çok uzun süre ve yüksek depolama sıcaklıklarında 

tutulursa değiĢik mantari çürüklüklere maruz kalır. 

 Ürünün kuru muhafazası: Baklaların içerisinden çıkarılan daneler 

kurutulduktan sonra temizlenir, ayıklanır ve gerekirse böceklere karĢı 

ilaçlanır. Çuval, torba veya sandıklara doldurularak depolara alınır. 

Amaçlanan depolama süresine göre depo Ģekli ve depo koĢulları 

düzenlenir. Uzun süre depolama yapılacaksa nem, sıcaklık ve 

havalandırmaya daha fazla dikkat edilmelidir. Depolamada sıcaklık 

düĢtükçe kızıĢma, böcek ve mantar zararı azalır. Uzun süreli 

saklamalarda -5 
o 
C’nin altındaki sıcaklıklar önerilir. Nem oranında % 55-

65 düzeyinde tutulması tavsiye edilmektedir. Ayrıca depo içerisinde 2 

m3/ton düzeyinde bir hava değiĢimi sağlanmalıdır. 

 



 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Tekniğine uygun olarak bakla yetiĢtiriciliği yapabilmek için aĢağıda verilen iĢlem 

basamaklarını uygulayınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Baklanın bitkisel özeliklerini 

belirleyiniz. 

 Baklanın toprak altı aksamlarını 

inceleyiniz. 

 Baklanın toprak üstü aksamlarını 

inceleyiniz. 

 Baklanın çiçek ve meyve durumunu  

inceleyiniz. 

 YetiĢtirme ortamlarının hazırlığını 

yapınız. 

 Anızı uzun zaman tarlada 

bekletmeyiniz. 

 Kalın saplı anızları önce parçalayınız. 

 Derin sürümden önce tarlada anız 

varsa anızı yüzeysel sürüm yaparak 

toprağa karıĢtırınız. 

 Kesek oluĢmamasına dikkat ediniz. 

 Toprağı devirerek iĢleyiniz. 

 Taban gübresini ilkbahar sürümü ile 

birlikte kültivatör tabanına veriniz. 

 Gübre miktarını, topraktaki miktarı ve 

bitkinin ihtiyacını hesaplayarak 

veriniz. 

 Yüzeysel sürüm yaparken yabancı ot 

mücadelesi yapınız. 

 Toprak tavında iken sürüm yapınız. 

 Yüzeysel sürümü ekimden hemen 

önce yapınız. 

 Ekimi geciktirmeyiniz. 

 Ekim yapınız. 

 Ekimi zamanında yapınız. 

 Ekim zamanında toprağın tavında 

olmasına dikkat ediniz. 

 Ekimi düzgün sıralar hâlinde yapınız. 

 Ekim sırasında markör ayarına dikkat 

ediniz. 

 Çapalama yapınız. 

 Çapa zamanını iyi ayarlayınız. 

 Çapalama ile boğaz doldurma da 

yapınız 

 Bitkilere zarar vermeyiniz. 

 Sulama yapınız. 

 Sulama suyunun uygun olup 

olmadığını ekimden önce kontrol 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 

 

 Bitkinin sulama dönemlerini 

belirleyiniz. 

 Gereğinden fazla sulama yapmayınız. 

 Gübreleme yapınız. 

 Gübrelemeden önce toprak tahlili 

yapınız. 

 Gereğinden fazla gübre kullanmayınız. 

 Yabancı ot mücadelesi ve çapalama 

yapınız. 

 Çapalama zamanını tespit ediniz. 

 Çapalama ile birlikte yabancı ot 

mücadelesi yapınız. 

 Ġkinci çapalama zamanını 

geciktirmeyiniz. 

 Sulamadan sonra toprak kaymak 

bağlarsa çapalama yapınız. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz. 

 Hastalıkların geliĢim devrelerini takip 

ediniz. 

 Hastalık belirtilerine dikkat ediniz. 

 Hastalık ve zararlılarla zamanında 

mücadele ediniz. 

 Zararlıların zarar eĢiklerine dikkat 

ediniz. 

 Hasat olgunluk devresini tespit ediniz. 

 Hasat zamanını doğru tespit ediniz. 

  ÇeĢidin alabileceği meyve iriliğini iyi 

         öğreniniz. 

  Kuru bakla hasadı için kapsüllerin 

         kuruluğunu kontrol ediniz. 

 Hasat harman yapınız. 

 Bitki olgunluğuna dikkat ediniz. 

 Hasat Ģeklini önceden belirleyiniz. 

 Hasatta danelerin dökülmemesine 

dikkat ediniz. 

 Hasat iĢlemini geciktirmeyiniz. 

 Kurutma yerinin temiz olmasına 

dikkat ediniz. 

 Kurutmada bütün bitkilerin eĢit 

Ģekilde kurumasına dikkat ediniz. 

 Harman yerinin temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Harmanda tanelerin kırılmamasına 

dikkat ediniz. 

 Harman esnasında tanelerin nem 

oranına dikkat ediniz. 

 Depoları dezenfekte ediniz. 

 Ambar zararlılarına karĢı uygun ilaç 

ve doz kullanınız. 

 ĠĢ güvenlik tedbirlerine uyunuz. 

 Çevreye duyarlı olunuz. 



 

 

 

 Ürünü ilaçlayınız. 

 Uygun ilacı uygun dozda kullanınız. 

 ĠĢ güvenlik tedbirlerine uyunuz. 

 Çevreye duyarlı olunuz. 

 Ürünü muhafaza ediniz. 

 Baklanın nem oranına dikkat ediniz. 

 Deponun temiz ve havadar olmasına 

dikkat ediniz. 

 Depo sıcaklığının depolama süresince 

aynı kalmasına dikkat ediniz. 

 Deponun nemli olmamasına dikkat 

ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Baklanın bitkisel özeliklerini belirlediniz mi?   

2 YetiĢtirme ortamlarının hazırlığını yaptınız mı?   

3 Ekim yaptınız mı?   

4 Çapalama yaptınız mı?   

5 Sulama yaptınız mı?   

6 Gübreleme yaptınız mı?   

7 Yabancı ot mücadelesi ve çapalama yaptınız mı?   

8 Hastalık ve zararlılarla mücadele ettiniz mi?   

9 Hasat olgunluk devresini tespit ettiniz mi?   

10 Hasat harman yaptınız mı?   

11 Depoları dezenfekte ettiniz mi?   

12 Ürünü ilaçladınız mı?   

13 Ürünü muhafaza ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 



 

 

 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. …………….baklasında danenin alt tarafı basık çukurdur. 

2. ………….baklası erken yetiĢen, kolay piĢen, konserveciliğe elveriĢli bir bakla 

çeĢididir. 

3. Baklada …………….birkaçı bir araya gelerek adeta küçük bir yumak hâlinde görülür. 

4. Bakla ……………..köklü bir bitkidir. 

5. Bakla çiçekleri biyolojik bakımdan ……………. 

6. Baklada çiçekler ……………….olduktan sonra açılır.  

7. Baklada bitki geliĢmesi için …………….°C arasında değiĢen bir sıcaklığın olması 

gerekir. 

8. Kuru ve devamlı asitli topraklarda baklanın büyümesi yavaĢlar ve 

……………………...olur.  

9. Erkencilik düĢünüldüğünde………………………., yüksek verim düĢünüldüğünde ise 

…………… ve ………………topraklar ile ıslah edilmiĢ turbiyer topraklar tercih 

edilmelidir. 

10. GeniĢ alanlarda bakla yetiĢtiriciliğinde ……………. Cm, sıra arası ………….cm, sıra 

üzeri olmak üzere sıravari ekim Ģekli en uygun olanıdır. 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak bezelye 

yetiĢtiriciliği yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bezelyenin ülke tarımındaki önemini araĢtırınız. 

 Bezelyenin insan beslenmesindeki önemini araĢtırınız. 

 Bölgenizde bezelye üretimi yapan iĢletmeleri ziyaret ederek yetiĢtiricilik 

hakkında bilgi alınız. 

 Bezelyenin bitkisel özelliklerini araĢtırınız. 

 Hangi bakım iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 Bezelyenin hasat ve muhafaza iĢlemlerinin nasıl yapıldığını araĢtırınız. 

 AraĢtırma sonuçlarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. BEZELYE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 
 

2.1. Önemi 
 

Bezelye, serin ve ılıman iklim bitkisidir. Ilıman kuĢağın hemen her yöresinde tarımı 

yapılmaktadır. Bezelyenin vatanı Batı Asya olarak kabul edilmektedir. En geniĢ ekim alanı 

ve en fazla üretim Asya kıtasında yapılmasına rağmen en fazla verim Avrupa kıtasından 

alınmaktadır.  

 

Resim 2.1: Bezelye bitkisi 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 



 

 

 

Yemeklik dane baklagiller içinde bezelye dünyada üretim bakımından fasulyeden 

sonra ikinci sırada yer almasına rağmen ülkemizde 1100 hektar ekim alanı, 2272 kg/ha verim 

ve 2500 tonluk üretimi ile nohut, mercimek, fasulye ve bakladan sonra beĢinci sırada yer 

almaktadır. 

 

Resim 2.2: Bezelye bitkisinin genel görünüĢü 

Dünyanın pek çok ülkesinde yıl boyunca en fazla tüketilen baklagil olmasına karĢın 

ülkemizde bezelye tüketme alıĢkanlığı yaygın değildir. Bu nedenle ekim alanı ve üretim 

yönünden henüz beklenen düzeye ulaĢılamamıĢtır. Ancak son yıllarda konserve ve 

dondurulmuĢ gıda sanayinin hızla geliĢmesi nedeniyle bezelyenin ekiliĢ ve üretiminde, 

önemli artıĢlar sağlanmıĢtır.  

 

Bezelye insan beslenmesinde oldukça büyük bir öneme sahiptir. Protein, karbonhidrat 

ve özellikle A, B, D vitaminlerince zengindir. Bezelye daneleri % 18-20 arasında değiĢen 

oranlarda kuru madde içerir. Bunun % 10-12'si karbonhidrat, % 5-8'i ise protein hâlindedir. 

Proteinler açısından en zengin sebzeler arasında yer alır. 

 

2.2. Bitkisel Özellikleri 
 

 Kök: Farklı yapıda köklere sahip bezelyede baĢlangıçta ana kazık kök oluĢur. 

Daha sonra bu kökten yanlara doğru ikincil kazık kökler geliĢir. Bu köklere 

bağlı olarak oldukça iyi geliĢen bol miktarda saçak kökler oluĢur.  

 

Bezelye yüzeysel kök sistemine sahiptir. Köklerin % 70-80’i 20 cm’lik toprak 

derinliğinde ve 50-80 cm yanlara doğru yayılmıĢ Ģekilde bulunur. Toprak 

yapısına ve rutubet durumuna bağlı olarak bazı durumlarda kazık köklerin bir 

kısmı 150 cm derinliğe kadar inebilir. Köklerin büyük bir çoğunluğu toprak 



 

 

 

yüzeyine yakın olarak geliĢir. Bu nedenle kendinden sonra gelecek bitki için 

çok iyi bir ön bitki olur.  

 

Aynı yere arka arkaya bezelye ekilmemelidir. Kökleri vasıtasıyla salgıladığı 

maddeler nedeniyle ikinci yılda önemli derecede verim düĢüklüğü görülür. 

Bezelye köklerinde havanın serbest azotunu tutmayı sağlayan nodoziteler 

geliĢir.  

 

Resim 2.3: Bezelye kökleri 

 Gövde ve dallar: Bezelyede gövde, boğum ve boğum aralarından meydana 

gelir. Gövdenin dallanması ve kardeĢlenmesi toprak altındaki ilk iki boğumdan 

olmaktadır. 

 

Gövdenin içi boĢ ve dayanıksızdır. Enine kesiti yuvarlaktan köĢeliye kadar 

değiĢir. Gövdenin köĢe kısımlarında dayanıklılığı sağlayacak selülozik 

birikimler oluĢur. Boğum araları gövdenin dip kısmında kısadır, uç kısma doğru 

daha uzun ve ince yapıdadır. 

 

Bitki gövdesi zikzaklı olarak geliĢir. ÇeĢitlere göre boğum (nodyum) sayısı 

değiĢir. 10–15 adet boğum sayısı olan çeĢitler yanında 60–70 adet boğum 

meydana getiren çeĢitler de vardır. Gövde boyu bazı çeĢitlerde 15 cm’ye kadar 

düĢmekte, sırık çeĢitlerinde ise 200 cm üzerine çıkabilmektedir. Gövde bodur 

çeĢitlerde dik durur, sırık çeĢitlerde yere yatar. Gövde rengi açık sarı yeĢil, yeĢil 

ve koyu yeĢildir. Bazı çeĢitlerde gövde üzerinde yer yer antosiyan oluĢumu 

meydana gelir. Gövdede dallanma çeĢitlerine bağlı olarak değiĢkendir. 

Genellikle tarla bezelyelerinde boğum araları kısa, sırık bezelyelerinde uzundur. 



 

 

 

 

Resim 2.4: Bezelyenin gövde yapısı  

 

 Yaprak: Bezelyede üçüncü boğumdan itibaren ilk hakiki yapraklar oluĢur. Ġlk 

iki boğum toprak altında kalır. Bezelyenin çimlenmesiyle meydana gelen 

kotiledon yapraklar üç parçalıdır. Ortada bulunan ince ve sivri kısım asıl 

yaprağı, yanlarda bulunan kısımlar kulakçıkları meydana getirir. Bezelye 

yaprağı bileĢik yaprak yapısında olup yaprak ekseni, kulakçıklar, yaprakçıklar 

ve sülüklerden oluĢur.  

 

 

Resim 2.5: Bezelyede dal ve sülük 

 

Yaprak ekseni (sapı) üzerinde kulakçık sayısı genellikle 2-4 çift olup karĢılıklı 

dizilmiĢtir. Yaprakçık ve uç kısımda sayıları 2-7 arasında değiĢen dallanmıĢ 

sülükler bulunur. Kulakçıkların Ģekli ve rengi, çeĢitlere göre farklılık gösterir. 

Yapraklar büyükten küçüğe kadar değiĢen yarım kalp, oval, yumurta ve uzun 

elips Ģeklinde olabilir. Yaprakçıklar oval veya eliptik olabilir. Renkleri koyu 

yeĢilden baĢlayıp sarı yeĢil, gri yeĢil, mavi yeĢile kadar değiĢebilir. 

Yaprakçıkların kenarları düz, diĢli veya derin diĢli olabilir. Uzunlukları 4–6 cm 

geniĢlikleri ise 2–5 cm arasındadır.  



 

 

 

    

Resim 2.6: Bezelye yaprakları   

 Çiçek: Bezelyede çiçeklenme boğum sayısı ile bağlantılıdır. Ġlk çiçeklenmeler 

gövdedeki boğum sayısının yarısından sonra baĢlar. Yaprak koltuklarından 

baĢlayan çiçekler çeĢitlere göre gövdenin ikinci yarısının üstünde veya  sürgün 

uçlarında meydana gelir. Çiçekler tek tek oluĢabileceği gibi salkım Ģeklinde (2-

5 çiçek bir arada) de oluĢabilir. Salkımlardaki çiçek sayısı kalıtsal bir özellik 

olduğu gibi çevre koĢullarına da bağlıdır. Çiçeklenme erkenci çeĢitlerde 7. 

boğumdan, geççi çeĢitlerde ise 50. boğumdan itibaren baĢlar.  

 

Resim 2.7: ÇiçeklenmiĢ bezelye bitkileri 

Bezelyede salkım üzerindeki çiçekler olgunluk sırasına göre açar. Çiçeklerin 

açılma zamanı sabah 8-9’dan sonra baĢlar. AkĢam güneĢ batana kadar devam 

eder. Bir çiçek 2-3 gün süre ile açık kalır. Çiçeklerde döllenmeye hazır olma 9–

12 saatleri arasında en yüksek seviyededir.  

 

Bezelyede polen keselerinin patlaması çiçekler açılmadan önce baĢlar. Ġlk 

çiçeklenme ana gövdeden ve birinci dallardan baĢlar. Çiçek açılmadan önce 

döllenme olayı gerçekleĢmiĢ olur. Çiçek döllendikten iki gün sonra taç 

yapraklar dökülür.  

 



 

 

 

Bezelyede yüksek oranlarda kendine döllenme görülür. Yabancı döllenme en 

çok %3 civarında olabilir. Yabancı döllenme polen yiyen kın kanatlılar 

vasıtasıyla olur ve daha çok kurak Ģartlarda görülür. 

      

Resim 2.8: Bezelyede farklı çiçek renkleri 

 Meyve: Bezelye meyveleri bakla Ģeklindedir. Döllenmeden sonra taç 

yaprakların dökülmesi ile meyve üzerinde sadece çanak yapraklar kalır. Meyve 

birkaç gün içinde hızla geliĢir. Bakla iki parçalı ve simetriktir. ÇeĢitlere göre 

değiĢik uzunlukta ve geniĢlikte olan bezelye meyveleri düz, kıvrık, küt veya 

sivri uçlu olabilir.  

 

Meyvelerin boyu 3-15 cm eni ise 0,5-2,5 cm arasında değiĢir. ÇeĢitlere bağlı 

olarak bazı çeĢitlerde olgunlaĢan baklalarda çatlama görülebilir. Bazı sırık 

çeĢitlerde baklalar etli yapıdadır. Bu çeĢitlerde baklanın etli kabuğu bakla 

daneleri ile beraber yemeklik olarak değerlendirilir.  

 

Bezelyede ekolojik koĢullara bağlı olarak bitki üzerindeki çiçeklerin % 30-70’i 

meyve bağlar. Bezelye bitkisinin yapraklarında olduğu gibi meyvelerin üzeri de 

mum tabakası ile kaplıdır. Meyve rengi de buna bağlı olarak değiĢir. 

 
 Tohum: Bezelye meyvesinde 1-10 arasında değiĢen tohum bulunur. Bu 

tohumlar değiĢik Ģekillerde olabilir. Meyve içindeki diziliĢlerine göre de 

tohumlar Ģekil alabilir. OlgunlaĢmamıĢ daneler ile olgunlaĢmıĢ daneleri arasında 

Ģekil bakımından farklılıklar vardır. Dik geliĢen olgunlaĢmamıĢ daneler 

genellikle yuvarlak veya köĢelidir. Yatık geliĢen bezelyelerde olgunlaĢmamıĢ 

tohumlar buruĢuktur. Yuvarlak daneli olanlar konserve sanayinde aranan 

çeĢitlerdir. Dane iriliği ile fiyat arasında iliĢki vardır. Ġri taneliler konserve 

sanayide tercih edilmez.  

 

Bezelye tohumlarının bin dane ağırlığı 100-500 gram arasında değiĢir. Bir 

gramında 2-10 arasında değiĢen tohum bulunur. 

 



 

 

 

Üretimde kullanılacak olgunlaĢmıĢ tohumların temizlik oranı % 95’in, 

çimlenme kabiliyetinin de % 70’in üzerinde olması istenir.  

 

Tohumlar normal koĢullarda çimlenme güçlerini 4-6 yıl muhafaza eder.  

Çimlenme süresi iklim koĢulları ve toprak yapısına bağlı olarak 5-10 gündür.  

 

 

Resim 2.9:Bezelye tohumları 

 ÇeĢit: YetiĢtiriciliği yapılan bezelye çeĢitlerini yer ve sırık bezelyeleri olmak 

üzere iki büyük grup toplamak mümkündür. 

 

 Sırık bezelyeleri: Sülük veya bıyık denilen kısımları ile yanlarına dikilen 

desteğe sarılıp 1,5-3 m kadar boylanabilen çeĢitlerdir. Daha uzun ömürlü ve 

daha verimlidir. OlgunlaĢmamıĢ ve olgunlaĢmıĢ daneler genellikle yuvarlaktır.  

 

Resim 2.3: Sırık bezelye 



 

 

 

 Yer (bodur) bezelyeleri: Fazla boylanmaz. Bodur kalır ve daha az yer kaplar. 

Herhangi bir desteğe gerek yoktur. Erkencidir fakat daha az ürün verir. 

OlgunlaĢmıĢ daneler buruĢuk, olgunlaĢmamıĢ daneler ise yuvarlak ve köĢelidir. 

Genellikle konserve yapımında kullanılır. 

 

2.3 Adaptasyonu 
 

Bezelye ılıman iklim kuĢağının serin bölgelerinde yetiĢtirilir. Bezelye kurağa 

dayanıklı değildir. Çiçeklenme baĢlamadan önceki dönem, çiçeklenme baĢlangıç dönemi ve 

ilk çiçeğin geliĢmesi dönemi kuraklığa en hassas olduğu dönemlerdir.  

 

Ülkemizde sofralık taze bezelye üretimi en çok Akdeniz Bölgesi’nde, konservelik 

bezelye üretimi Marmara Bölgesi’nde, kuru bezelye üretimi ise yine en fazla Marmara 

Bölgesi’nde yapılmaktadır.  

 

2.3.1.Ġklim Ġstekleri 
 

 Sıcaklık: Bezelye serin iklim bitkisidir. Donma noktasına yakın düĢük 

sıcaklıklara dayanabilir. GeliĢmesinin ilk devresinde -5
0
C’ye kadar dayanabilir. 

Bezelye fideleri dona oldukça dayanıklıdır. Don ana gövdeyi öldürse bile toprak 

altındaki boğumlardan yan dallar çıkar. Çiçekler ve olgunlaĢmamıĢ baklalar 

dona karĢı hassastır. -1
0
C veya daha yüksek soğuklarda çiçekler ve 

olgunlaĢmamıĢ baklalar dökülür. YetiĢtirilme dönemi süresince sıcaklık donma 

noktasının üzerinde olmalıdır. 

 

Havaların serin ve nemli olduğu koĢullarda çok iyi geliĢme göstermesine 

karĢılık sıcak ve kuru havalardan hoĢlanmaz. Vejatatif devrede ılık bahar ve 

üreme devresinde yeterli serinlik olursa verim artar. 

 

Bezelye tohumu 2 °C’de çimlenebilir ancak çimlenme çok yavaĢ olur. GeliĢme 

döneminde yüksek sıcaklık ve uzun güneĢlenmeden hoĢlanmaz. Bu dönemde 

nem ve serin ortam ister. GeliĢme döneminde meydana gelen yüksek sıcaklık ve 

kuraklık, bitkinin tüm gücünü generatif geliĢmeye harcamasına neden olur. 

Bitki bodur kalır ve meyveler normal büyüklüklülerine ulaĢamaz. Hızlı ve 

zoraki olgunlaĢma nedeniyle verim ve kalitede düĢme olur. GeliĢme döneminde 

toprak yüzeyine yatan bitkilerde mantari hastalıklar görülür ve bitki bundan 

zarar görür. 

 

Tarla koĢullarında toprak sıcaklığı 9 °C ve hava sıcaklığı 10-14 °C olduğunda 

tohumlar 2-3 hafta içinde çimlenerek toprak yüzüne çıkar. Bezelye için ideal 

çimlenme sıcaklığı 18 
0
C’dir. Çimlenme ile çiçeklenme dönemi arasında günlük 

ortalama sıcaklığın 15-18 
0
C, çiçeklenme ile olgunluk devresi arasında 

sıcaklığın 18-21 
0
C olmasını ister. Bezelye yüksek sıcaklıklara karĢı da 

hassastır. Yüksek sıcaklıkta en hassas devre çiçeklenmeden 5-11 gün sonraki 



 

 

 

devredir. Danelerin olgunlaĢması devresinde sıcaklığın 30 °C üzerine çıkması 

hâlinde tohumlar canlılıklarını kaybeder.  

 

 IĢık: IĢık yoğunluğu da geliĢme ve verim üzerine etkilidir. 15.000 lükslük 

aydınlanmada bitki normal geliĢtiği hâlde daha düĢük yoğunlukta ise çiçek 

salkımlarındaki çiçek sayısı azalır. IĢık yoğunluğu artarsa buna bağlı olarak 

çiçek sayısı da artar.  

 

 Nem: Çimlenme döneminde topraktaki yüksek nem tohumun zarar görmesine 

sebep olur. 

 

 YağıĢ: YetiĢme dönemi boyunca yağıĢın düzenli ve yavaĢ olması danenin 

yüksek kalitede olmasını sağlar. 

 

2.3.2.Toprak Ġstekleri 
 

Toprak isteği bakımından çok seçicidir. Büyük daneli kuru bezelye çeĢitleri kaliteli 

toprak istedikleri hâlde küçük taneliler daha az seçicidir. 

 

Serin ve yağıĢlı dönemde yetiĢtirildiği için alüviyal ve su tutma kapasitesi yüksek 

topraklarda çok iyi geliĢir. Ağır topraklardan hoĢlanmaz. Çimlenme döneminde topraktaki 

yüksek rutubet tohumun çürümesine neden olur. Toprağın drenajının iyi olması gerekir. Ağır 

nemli topraklarda geliĢemez ve kök çürüklüğü görülür. Gövdenin ve meyvelerin ıslak 

toprakla temasını önlemek için ikinci çapalamada boğaz doldurması da yapılır. 

 

Erkencilik için kumlu-tınlı topraklar daha uygundur. Erkenciliğin önemli olmadığı 

hâllerde yüksek verim ve kaliteli ürün alabilmek için iyi drene edilmiĢ killi-tınlı topraklar 

tercih edilmelidir.  

 

DüĢük pH’lı topraklarda azot ve fosfor alınımının azalması nedeniyle dane verimi de 

azalmaktadır. Bu nedenle toprak pH’ının 6,5-7 civarında olması istenir. 

 

Humus oranı yüksek topraklarda vejatatif aksamı iyi geliĢir ancak kaliteli ve dolgun 

dane elde edilemez. Hafif, az nemli, kumlu topraklarda boy ve baklalar kısa, verim düĢük 

olur.  

 

2.4. YetiĢtirilmesi 
 

Bezelyeler önceden hazırlanan araziye ocak usulü veya sıra (çizgi) usulü olmak üzere 

iki Ģekilde ekilerek yetiĢtirilir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4.1.Toprak Hazırlığı ve Ekim 

 
Ġlkbahar üretimlerinde topraktaki azot bakterileri ve mikroorganizmaların faaliyetlerini 

kolaylaĢtırmak için toprak sonbaharda 20-25 cm derinlikte bir iki defa pullukla sürülerek 

havalandırılır.  

 

Ekim sonbaharda yapılacak ise tarla anız bozumunu takip eden sürümden sonra ekim 

öncesinde tekrar sürülmelidir. Toprağın çok iyi iĢlenmesi gereklidir. Büyük iĢletmelerde 

hasat makine ile yapıldığından tarla yüzeyinin çok düzgün olması gerekir. Hem sonbahar 

hem de ilkbahar ekimlerinde iĢlenen toprak tırmıkla düzeltilerek ekime hazır hâle getirilir.  

 

Resim 2.11: Bezelyede toprak iĢleme 

Otlu ve geniĢ alan ekimleri için toprak iĢlemesi sonbaharda yapılmalıdır. Sonbaharda 

toprak iĢlemesi ilkbaharda erken ekim yapma imkânı sağlar.  

 

Kurak bölgelerde ise ilkbaharda fazla nem kaybı olmaması için toprak yüzlek 

iĢlenmelidir. Toprak iĢlemeden sonra seçilen uygun çeĢit tohumluklar ekilir.  

 

Toprak  hazırlığından sonra seçilen bezelye tohumları azot fiksasiyonunu (birikmesi) 

teĢvik etmek, daha yüksek verim almak ve protein oranını artırmak için ekimden önce 

bakteri kültürü ile aĢılanır. Ekim Ģekline göre ekimi yapılır. Ekim Ģekli ve ekim aralıkları 

çeĢit özelliğine, iĢletme büyüklüğüne ve değerlendirilme Ģekline göre değiĢiklik gösterir. 

Hasadın elle yapıldığı iĢletmelerde tohum ekimi önceden hazırlanmıĢ masuralara (karık), 

makineli hasadın uygulandığı iĢletmelerde ise düze yapılır. Ekimin mutlaka toprak tavında 

iken yapılması gerekir. YetiĢtirme döneminde düzenli yağıĢ alan veya yağmurlama sulama 

imkânı olan tarlalara düze ekim daha uygundur. YetiĢtirilecek bezelye sırık çeĢidi ise 

masuralara ekim yapılmalıdır. Yer çeĢitleri düz tarlaya mibzerle ekilmelidir. 

 

Tohum ekim zamanı bölgenin iklim Ģartlarına bağlıdır. Kasım ayından mayıs ayına 

kadar tohum ekimi yapılabilir. Ülkemizde tohum ekimi genellikle Ģubat ve mart aylarında 

yapılmaktadır.  

 

Erkenci çeĢitlerde ekim Ģubat baĢından 15 marta kadar, yarı erkenci çeĢitler nisan 

baĢına kadar, sıcağa dayanıklı çeĢitler 15 nisandan sonra ekim yapılmalıdır.  

 



 

 

 

Ege ve Akdeniz sahil kuĢağında kıĢlık olarak ekim, kasım veya aralık ayında, Orta 

Anadolu ve geçit bölgelerinde kıĢ sonu ve erken ilkbaharda ekim yapılabilir. Ġlkbahar 

ekimlerinde ekim zamanı geciktirilmemelidir. Ġlkbaharda ekimin geciktirilmesi verim 

kayıplarına neden olur. 

 

Tohum ekimi ılıman iklim bölgelerinde sonbahar ve ilkbaharda, soğuk bölgelerde 

ilkbaharda yapılır.  

 

Genellikle 3-5 cm derinliğinde ekilen bezelye tohumlarının ekim derinliği sonbahar 

ekimlerinde 7-8 cm, erken ilkbahar ekimlerinde 5-6 cm, ilkbahar ekimlerinde 4-5 cm 

civarında olabilir. Yazlık ekim bezelye fidelerinin çıkıĢında erkencilik sağlar. KuĢ zararı 

tehlikesi olan yerlerde ekim derin yapılmalıdır. Bakteri aĢılanmıĢ tohumlar ise bakterilerin 

kurumamasını sağlamak için yüzlek ekilmelidir. 

 

Bodur bezelyeler sıravari ekildiğinde sıra arası 30-40 cm, sıra üzeri 5-10 cm, yatık ve 

sarılıcı tiplerde sıra arası ve sıra üzeri mesafeler daha geniĢ tutulmalıdır. Herekleme 

yapılacak ekimlerde sıra arası 50-80 cm, sıra üzeri ise 15-25 cm olmalıdır. Sırığa alınacak 

çeĢitler masura Ģeklinde ocakvari ekilir. Bu Ģekilde ekimde her ocağa 4-5 tohum atılır. 

Ortalama dekara 10-12 kg arasında tohum ekilir. Ekilecek tohumluk miktarı, çeĢide, tanenin 

iriliğine ve tohumun saflığına bağlı olarak değiĢir. Dekara ortalama olarak küçük tanelilerde 

12 kg, orta irilikteki tanelilerde 19-20 kg, iri tanelilerde 24 kg tohumluk ekilir.  

 

Bezelyede ekim Ģekli, ocak usulü ve sıra usulü olmak üzere iki çeĢittir. 

 

o Ocak usulü yetiĢtiricilik: Ülkemizde çok kullanılan bu yöntem özellikle küçük 

alanlarda yapılan üretimlerde uygulanır. Ekim sonrası ve çimlenme öncesi 

düĢecek yağıĢ, kaymak bağlamaya ve önemli çimlenme kayıplarına neden 

olacağından ekimin yapılması için yağıĢ riskinin azalması gerekir. Bu gecikme ve 

sıcakların artması toprak tavının kaçırılmasına sebep olabilir. Bu durumlarda 

ocak usulü ekim suretiyle yetiĢtirme avantajlıdır. Ocak usulü ekim sırık çeĢitlerde 

kullanılan bir yetiĢtiricilik Ģeklidir. Masuraların boyun noktalarına 50-80 cm 

aralıklarla 15-25 cm sıra üzeri mesafelerle ocaklar hazırlanır ve tohumlar bu 

ocaklara ekilir. Ocak usulü yetiĢtirmede ocaklara normal olarak 3-5 tohum atılır. 

Ekimde tohumlar iriliklerine ve toprak karakterlerine göre 3-5 cm kadar derine 

bırakılır. Dekara atılacak tohum miktarı, ekim sıklığı ve tohumun büyüklüğüne 

bağlı olarak değiĢir. Ortalama olarak dekara yaklaĢık 10-12 kg arasında tohum 

ekilir. Ortalama olarak m²de 30-40 adet çimlenebilecek tohum bulunmalıdır. 

Daha sonra üzeri mümkünse harçla karıĢtırılmıĢ toprakla örtülür ve hafifçe 

bastırılır. Uygun Ģartlarda tohumlar 7-10 gün içerisinde çimlenerek toprak yüzüne 

çıkmaya baĢlar. 

 

o Sıra usulü ile yetiĢtiricilik: YetiĢtirme döneminde düzenli yağıĢ alan veya 

yağmurlama sulama imkânı olan tarlalara düze ekim daha uygundur. 

YetiĢtirilecek bezelye sırık çeĢidi ise masuralara ekim yapılmalıdır. Yer çeĢitleri 

düz tarlaya mibzerle ekilmelidir. Düze ekimlerde sıra arası 30-40 cm, sıra üzeri 5-

10 cm olacak Ģekilde tohum ekimi yapılmalıdır. Sırık çeĢitlerde ise sıra arası 50-



 

 

 

80 cm, sıra üzeri ise 15-25 cm olmalıdır. Büyük boyutlu üretimlerde düz tarlaya 

mibzerle ekim yapılır. Bu üretim Ģekli konserve endüstrisi, sofralık, tohum ve 

kuru dane üretimi için olsun uygulanan modern ekim Ģeklidir. Bu yöntemle 

yapılacak ekimde tarla gübrelenir, toprak ekim tavında iken iĢlenerek ekime 

hazırlanır. Bu Ģekilde ekime hazırlanmıĢ olan tarla iki üç gün süre ile olduğu gibi 

bırakılarak tarlanın tav derinliğinin eĢitlenmesi sağlanır. Daha sonra istenilen sıra 

arası ve sıra üzeri mesafeler ile toprağın tav seviyesinin 3-5 cm altına gelecek 

Ģekilde mibzerle ekim yapılır. 

 

  Dekara kullanılan tohum, ekim sıklığı ve özellikle de çeĢidin dane iriliğine 

bağlı olmak üzere 6-18 kg arasında değiĢir. Damlama sulama sistemi kullanılması 

durumunda malç plastikleri kullanılarak da yetiĢtiricilik yapılabilir. Bu yöntemde 

hem damlama sulamanın avantajlarından yararlanılmıĢ hem de yabancı ot 

kontrolü sağlanmıĢ olur. Bu usulde istenilen aralıklarla damlama boruları 

döĢendikten sonra üzerine malç plastikler serilir. Damlama deliklerine karĢılık 

gelecek Ģekilde malç plastikler delinerek istenilen mesafelerle tohumlar bu 

deliklere ekilir. Zahmetli fakat çok avantajlı bir yetiĢtiricilik Ģeklidir. 

 

Resim 2.12:Yeni çimlenen bezelye tohumları 

Bezelye baklagil bitkisi olduğundan kendisinden sonra gelen bitkiye temiz 

ve bitki besin maddelerince zengin toprak bırakır. Tahıllarla endüstri bitkileriyle ve 

sebzelerle münavebeye girer.  

 

Bezelye baĢka bir kültür bitkisi için iyi bir ön bitkisi olmasına rağmen aynı 

toprakta ertesi sene tekrar bezelye yetiĢtirilmesi uygun değildir çünkü kökleri 

vasıtasıyla salgıladığı maddeler, hastalık ve zararlıların etkinliklerinin artması 

nedeniyle ikinci yılda önemli ölçüde verim düĢüklüğü görülür.  



 

 

 

 
Resim 2.13: Meyve geliĢim dönemi 

2.4.2.Bakım 
 

Bezelye tarımında bakım; sulama, gübreleme, yabancı ot kontrolü, hastalık ve 

zararlılarla mücadele yapmak Ģeklindedir. 

 

 Sulama: Sonbaharda ekimi yapılan bezelye tarımında bitkinin geliĢme dönemi, 

genellikle yağıĢlı zamana denk geldiğinden yeterli yağıĢ olması durumunda 

sulamaya ihtiyaç yoktur. 

 

Ġlkbahar ekimlerinde iyi bir geliĢme sağlayabilmek için hava ve toprak 

Ģartlarına bağlı olarak düzenli aralıklarla sulama yapılmalıdır. Ġlkbahar 

ekimlerinde su eksikliği, dane verimini ve dane kalitesini olumsuz etkiler. 

 

Bezelyede çiçeklenmeden önceki dönemde ve meyve tutumundan sonraki 

dönemde olmak üzere en az iki defa sulama yapılır. Çok nadir hâllerde havalar 

çok kurak giderse üçüncü bir sulama yapılabilir. Sulama, karık usulü veya 

yağmurlama Ģeklinde yapılır.  

 

Çiçeklenme baĢlangıcındaki sulama, bakla sayısını ve bakladaki tane sayısını 

artırarak verimi yükseltir. Ġkinci sulama tane dolum devresinde yapılırsa verime 

olumlu yönde etki eder. 

 

 Gübreleme: Bitkinin azot ihtiyacını karĢılamak için ekim öncesi toprağa 2-4 

kg/da saf azot verilmelidir. Fazla azot verilmemelidir. Fazla azot bitkinin 

vejatatif geliĢimini artırarak bitkinin yatmasına ve generatif geliĢme döneminin 

gecikmesine sebep olur. 

 

Ekim öncesi toprak iĢleme sırasında saf madde olarak dekara 8–10 kg fosfor ve 

20 kg potasyum verilmelidir. Hafif bünyeli topraklarda veya hasadın elle 

yapıldığı yetiĢtiricilikte toprağa verilen gübre miktarı artırılmalıdır. Fosforla 

birlikte potaslı gübreler köklerdeki yumru sayısını artırır. Fosfor ve potas oranı 

yüksek topraklarda yetiĢtirilen bezelyelerin piĢmesi, potas ve fosfor oranı düĢük 



 

 

 

olanlardan daha iyidir. Ayrıca bezelyede azotlu ve fosforlu gübreler protein 

oranını artırır. 

 

Gerek olmadıkça bezelye için toprağa çiftlik gübresi verilmemelidir. Ahır 

gübresi hem yabancı ot geliĢimini artırır hem de bitkinin vejatatif olarak fazla 

büyümesine neden olur.  

 

 Yabancı otlarla mücadele: Tohumların çimlenip bitkilerin toprak yüzüne 

çıkarak geliĢmeye baĢladığı ilk hafta içinde büyümeleri çok yavaĢtır. Yabancı 

otla mücadele, bitkiler 4-5 yapraklı olduğu dönemde ilk çapalamayla birlikte 

yapılmalıdır.  

 

Yabancı ot mücadelesinde tohum yatağı hazırlama sırasında ekimden önce 

yabancı ot ilaçları (herbisitler) ile ilaçlanır veya yabancı otlar 2-4 yapraklı 

devrede iken herbisitlerle ilaçlanarak öldürülür. 

 

 Çapalama: Bitkiler 4-5 yapraklı olduğu dönemde ilk çapalamayla birlikte 

yapılmalıdır. Ġlk çapalama yüzeysel yapılmalı ve köklere zarar verilmemelidir. 

Birinci çapadan yaklaĢık 20 gün sonra bitkilerin 25–30 cm boylandıkları ve 

yabancı otların fazlalaĢtığı dönemde ikinci çapa yapılır. Bitkide gövdenin ve 

meyvelerin ıslak toprakla temasını önlemek için ikinci çapalamada boğaz 

doldurması da yapılır. Genellikle ikinci çapalama zamanı çiçeklenmeden önceki 

dönemdir. Genelde iki çapa yeterlidir ancak kaymak tabakası  ve yabancı otların 

oluĢması hâlinde üçüncü bir çapalama yapılabilir. 

 

 Herekleme: Sırık bezelyelerde ikinci çapa ile birlikte herekleme iĢlemi de 

yapılır. Kafes tellerle, zikzaklı gergin iplerle, kargı veya sırıklarla bitkilere 

herek verilir. Herekler, bitkilerin rüzgârdan ve toprakta bulunan nemden zarar 

görmemesini sağlar. Bitkiler, hereklere büyüme uçlarındaki sülüklerle çok 

sağlam tutunur.  

 

Kafes tellerle desteklemede 3-4 m’de bir dikilen kazıklara kafes teller meyilli 

Ģekilde duvar gibi çekilir. Bezelye bitkileri bu kafes telleri üzerinde çok iyi 

geliĢir. Düzenli hasat yapılarak kaliteli düzgün meyveler elde edilir. Özellikle 

bu yöntem küçük aile iĢletmelerinde, sofralık taze bezelye üretiminde önemli 

ölçüde fayda sağlar. 



 

 

 

 

Resim 2.14: Herekle destekleme   Resim 2.15: Kafesle destekleme 

 Bezelye hastalık ve zararlılarıyla mücadele: Bezelye hastalık ve zararlıları ile 

zamanında ve teknik talimata uygun Ģekilde mücadele edilmelidir. Bezelyeye 

zarar veren baĢlıca hastalıklar; kök çürüklüğü, solgunluk, külleme, mildiyö, 

antraknozdur. Bezelye zararlıları ise kırmızı örümcekler, yaprak bitleri ve 

tohum böcekleri (brucuslar) dir. 

 

2.4.3.Hasat ve Harman  
Hasat, harman ve depolama iĢlemlerini zamanında ve doğru olarak yapmak, kaliteli 

ürün elde etmek için çok önemlidir. 

 

Resim 2.16: Bezelye meyveleri   

 

Resim 2.17: Bezelye baklası ve taneleri 

 



 

 

 

 Hasat: Bezelyede hasat, baklaların ve gövdenin kuruyup kahverengiye 

döndüğü, baklaların sertleĢtiği, elle oyulduğunda kırıldığı devrede yapılır. 

Ancak baklalar çatlamadan önce hasada baĢlanmalıdır. 

 

Resim 2.18: Meyvenin olgunlaĢması 

Hasat olgunluğuna gelmiĢ baklalar en geç iki üç gün içinde hasat edilmelidir. 

Özellikle kuru ve sıcak havalarda daneler çok çabuk olgunlaĢır. Hasat 

zamanında yapılmaz geç kalınırsa daneler unlu bir durum alır ve konservecilik 

kalitesi düĢer. Konservelik bezelyeler genellikle geniĢ alanlarda yetiĢtirilir ve 

hasat bir seferde ve makineli olarak yapılır.  

 

Resim 2.19: Hasada hazır bezelyeler 

Ġlkbaharda ekilen bezelyeler 12-16 hafta, sonbaharda ekilen bezelyeler 32 

hafta sonra hasat edilmeye baĢlanır. Küçük iĢletmelerde hasat olgunluğuna 

gelmiĢ bezelyeler 3-4 gün ara ile düzenli olarak bitkilere zarar vermeden elle 

hasat edilir. 

 

Genellikle küçük iĢletmelerde sırık bezelyeler, büyük iĢletmelerde ise yer 

çeĢitleri yetiĢtirilir. Bezelyede verim çeĢidinin yer ve sırık oluĢuna, baklada 

bulunan dane sayısı ve iriliğine, ekolojik Ģartlara bağlı olarak değiĢir. Bir dekar 

alandan baklalı taze bezelye olarak 1500-2000 kg, taze iç bezelye olarak ise 



 

 

 

500-800 kg arasında ürün alınır. Hasadın kademeli olarak elle yapılması kalite 

ve verimi olumlu yönde etkiler. 

 

Dane için yapılacak hasatta gövdenin kırılmasını, baklaların çatlamasını en 

aza indirmek için bitki nemli iken biçilmelidir. Sabah erken saatlerde veya 

akĢama doğru biçim yapılmalıdır. Hasat edilen bitkiler tarlada veya harman 

yerinde kurumaya bırakılır. Tarlada hasat olgunluğuna gelmiĢ bezelye bitkileri 

biçilerek veya sökülerek konserve fabrikalarına getirilir, özel makineler ile 

danelenir ve boylara ayrılır. Konserve sanayinde kullanılan bezelye daneleri 

büyüklüklerine göre en küçükten baĢlayarak 0-1-2-3 gibi numaralar ile 

gruplandırılır. 

 

Resim 2.20: Hasat sonrası bezelyeler 

 Harman: Kuruyan bezelyelerin harmanı küçük iĢletmelerde dövülmek 

suretiyle, büyük iĢletmelerde ise makineyle yapılır. Harmanlama makine ile 

yapılacak ise makinenin devir sayısı azaltılarak çarpma sonucu danelerin 

kırılması engellenmelidir. Harmanlamadan sonra ürün yabancı ot tohumlarından 

ve olgunlaĢmamıĢ bezelye tohumlarından temizlenir. Bezelyede harmandan elde 

edilen saman çok değerli bir hayvan yemi olarak değerlendirilir. 

 

Resim 2.21: AyıklanmıĢ bezelye taneleri 

 Depolama: Pazara sevk edilen bezelyeler 5-10°C sıcaklıklarda 2-3 günlük bir 

süre bekleyebilir. Sürenin uzaması hâlinde zararlanmalar görülür. 0-1°C’de 

%85-90 nemde bezelyeler baklalı olarak 4-6 hafta muhafaza edilebilir. Kuru 

danelerin muhafaza süresi daha uzundur. Bezelye tohumlarının zarar görmeden 

depolanabilmesi için tohumlardaki nem oranının %16’dan fazla olmaması 

gerekir. 5°C sıcaklıkta, %50-55 nemde kuru dane içerisindeki nem %10-12 

civarında olduğunda saklama süresi 1-2 yıl arasında değiĢir. Ancak sıcaklık ve 



 

 

 

nem birlikte yükselirse bu süre hızla kısalır. Ürün depolanmadan önce özellikle 

tohum böceklerine (bruchuslara) karĢı fumigasyon yapılmalıdır. 



 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Tekniğine uygun olarak bezelye yetiĢtiriciliği yapabilmek için aĢağıda verilen 

iĢlem basamaklarını uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bezelyenin bitkisel özeliklerini 

belirleyiniz. 

 Bezelyenin toprak altı aksamlarını 

inceleyiniz. 

 Bezelyenin toprak üstü aksamlarını 

inceleyiniz. 

    Bezelyenin çiçek ve meyve durumunu  

        inceleyiniz. 

 YetiĢtirme ortamlarının hazırlığını 

yapınız. 

 Anızı uzun zaman tarlada 

bekletmeyiniz. 

 Kalın saplı anızları önce parçalayınız. 

 Derin sürümden önce tarlada anız 

varsa anızı yüzeysel sürüm yaparak 

toprağa karıĢtırınız. 

 Kesek oluĢmamasına dikkat ediniz. 

 Toprağı devirerek iĢleyiniz. 

 Taban gübresini ilkbahar sürümü ile 

birlikte kültivatör tabanına veriniz. 

 Gübre miktarını, topraktaki miktarı ve 

bitkinin ihtiyacını hesaplayarak 

belirleyiniz. 

 Yüzeysel sürüm yaparken yabancı ot 

mücadelesi yapınız. 

 Toprak tavında iken sürüm yapınız. 

 Yüzeysel sürümü ekimden hemen 

önce yapınız. 

 Ekimi geciktirmeyiniz. 

 Ekim yapınız. 

 Ekimi zamanında yapınız. 

 Ekim zamanında toprağın tavında 

olmasına dikkat ediniz. 

 Ekimi düzgün sıralar hâlinde yapınız. 

 Ekim sırasında markör ayarına dikkat 

ediniz. 

 Çapalama yapınız. 

 Çapa zamanını iyi ayarlayınız. 

 Çapalama ile boğaz doldurma da 

yapınız 

 Bitkilere zarar vermeyiniz. 

 Sulama yapınız. 

 Sulama suyunun uygun olup 

olmadığını ekimden önce kontrol 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 

 

 Bitkinin sulama dönemlerini 

belirleyiniz. 

 Gereğinden fazla sulama yapmayınız. 

 Gübreleme yapınız. 

 Toprak tahliline göre gübreleme 

yapınız. 

 Gereğinden fazla gübre kullanmayınız. 

 Yabancı ot mücadelesi ve çapalama 

yapınız. 

 Çapalama zamanını tespit ediniz. 

 Çapalama ile birlikte yabancı ot 

mücadelesi yapınız. 

 Ġkinci çapalama zamanını 

geciktirmeyiniz. 

 Sulamadan sonra toprak kaymak 

bağlarsa çapalama yapınız. 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele ediniz. 

  Hastalıkların geliĢim devrelerini takip 

ediniz. 

 Hastalık belirtilerine dikkat ediniz. 

 Hastalık ve zararlılarla zamanında 

mücadele ediniz. 

 Zararlıların zarar eĢiklerine dikkat 

ediniz. 

 Hasat olgunluk devresini tespit ediniz. 
 Bitki olgunluğuna dikkat ediniz. 

 Hasat Ģeklini önceden belirleyiniz. 

 Hasat harman yapınız. 

 Bitki olgunluğuna dikkat ediniz. 

 Hasat Ģeklini önceden belirleyiniz. 

 Hasatta danelerin dökülmemesine 

dikkat ediniz. 

 Hasat iĢlemini geciktirmeyiniz. 

 Kurutma yerinin temiz olmasına 

dikkat ediniz. 

 Kurutmada bütün bitkilerin eĢit 

Ģekilde kurumasına dikkat ediniz. 

 Harman yerinin temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Harmanda tanelerin kırılmamasına 

dikkat ediniz. 

 Harman esnasında tanelerin nem 

oranına dikkat ediniz. 

 Depoları dezenfekte ediniz. 

 Ambar zararlılarına karĢı uygun ilaç 

ve doz kullanınız. 

 ĠĢ güvenlik tedbirlerine uyunuz. 

 Çevreye duyarlı olunuz. 

 Ürünü ilaçlayınız. 

 Uygun ilacı uygun dozda kullanınız. 

 ĠĢ güvenlik tedbirlerine uyunuz. 

 Çevreye duyarlı olunuz. 

 Ürünü muhafaza ediniz.  Bezelyenin nem oranına dikkat ediniz. 



 

 

 

 Deponun temiz ve havadar olmasına 

dikkat ediniz. 

 Depo sıcaklığının depolama süresince 

aynı kalmasına dikkat ediniz. 

 Deponun nemli olmamasına dikkat 

ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Bezelyenin bitkisel özeliklerini belirlediniz mi?   

2 YetiĢtirme ortamlarının hazırlığını yaptınız mı?   

4 Ekim yaptınız mı?   

5 Çapalama yaptınız mı?   

6 Sulama yaptınız mı?   

7 Gübreleme yaptınız mı?   

8 Yabancı ot mücadelesi ve çapalama yaptınız mı?   

9 Hastalık ve zararlılarla mücadele ettiniz mi?   

10 Hasat olgunluk devresini tespit ettiniz mi?   

11 Hasat harman yaptınız mı?   

12 Depoları dezenfekte ettiniz mi?   

13 Ürünü ilaçladınız mı?   

14 Ürünü muhafaza ettiniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. En geniĢ ekim alanı ve en fazla üretim Asya kıtasında yapılmasına karĢılık en fazla 

verim ise ………..kıtasından alınmaktadır. 

 
2. YetiĢtiriciliği yapılan bezelye çeĢitlerini …………………bezelyeleri olmak üzere iki 

büyük grup toplamak mümkündür.  

 

3. Bezelyede köklerin büyük bir çoğunluğu toprak …………………olarak geliĢir. 

 

4. Aynı yere arka arkaya bezelye………………... 

 
5. Yaprakçık ve uç kısımda sayıları 2-7 arasında değiĢen dallanmıĢ 

…………………bulunur. 

 
6. Bezelyede salkım üzerindeki çiçekler ……………………sırasına göre açar. 

 
7. Yabancı döllenme en çok …………… civarında olabilir.  

 
8. Dik geliĢen ………………………daneler genellikle yuvarlak veya köĢelidir. 

 
9. GeliĢme döneminde meydana gelen yüksek sıcaklık nedeniyle bitki …………..kalır ve 

meyveler …………….büyüklüklülerine ulaĢamaz. 

 
10. Dane için yapılacak hasatta gövdenin kırılmasını, baklaların çatlamasını en aza 

indirmek için bitki ……………iken biçilmelidir.  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. Bakla yetiĢtiriciliğinde pH …………..arasında olmalıdır.  

2. Baklada konserve sanayinde tohumları ……………..çeĢitler tercih edilir. 

3. Baklada özellikle ekilen tohumların ilaçlı toprakla direkt …………………dikkat 

edilmelidir. 

4. Bakladan kaliteli ve yüksek verim elde etmek için baĢlangıçta bitki nodozitelerini 

oluĢturuncaya kadar az bir ………...gübrelemeye ihtiyaç vardır. 

5. Bakla bitkisine …………..gübresinin yüksek dozda verilmesi verimi ve kaliteyi 

düĢürür. 

6. Baklalar, ………..cm boy alınca birinci çapa yapılır ve bitkilerin boğazı doldurulur. 

7. Baklada çapalama veya sıra aralarına tırmık çekme iĢlemi, ……………...             için 

bitkilerin kuru ve havanın sıcak olduğu zamanlarda yapılmalıdır. 

8. Baklada ……………ile yaprak bitlerine karĢı bir nevi mücadele yapılmıĢ olur. 

9. Baklada orobanĢla bulaĢmıĢ tarlaya uzunca bir süre ………….ekimi yapılmamalıdır 

10. Kurutma iĢlemi, baklalardaki nem …………..altına indiği zamana kadar devam eder.  

11. Bezelyede yabancı döllenme polen yiyen kın kanatlılar vasıtasıyla olur ve daha çok 

……………….Ģartlarda görülür. 

12. Bezelyede ıĢık yoğunluğu artarsa buna bağlı olarak …………sayısı da artar.  

13. Bezelyede çimlenme döneminde topraktaki yüksek ………..tohumun zarar görmesine 

sebep olur. 

14. Bezelyede gövdenin ve meyvelerin ıslak toprakla temasını önlemek için ikinci 

çapalamada …………………….da yapılır. 

15. Bezelyede yetiĢtiriciliğinde toprak pH’ının ……………civarında olması istenir. 

16. Bezelyede kurak bölgelerde ilkbaharda fazla nem kaybını önlemek için toprak 

………………iĢlenmelidir. 

17. Bezelye ………………, ……………………ve  sebzelerle münavebeye girer.  

18. Sırık bezelyelerde ikinci çapa ile birlikte …………………iĢlemi de yapılır. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

 

 

19. 5°C sıcaklıkta, %50-55 nemde bezelyede kuru dane içerisindeki nem %10-12 

civarında olduğunda saklama süresi ……………..yıl arasında değiĢir. 

20. Bezelye tohumlarının zarar görmeden depolanabilmesi için tohumlardaki nem 

oranının …………..fazla olmaması gerekir.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

CEVAPLARINIZI CEVAP ANAHTARIYLA KARġILAġTIRINIZ. YANLIġ 

CEVAP VERDĠĞĠNĠZ YA DA CEVAP VERĠRKEN TEREDDÜT ETTĠĞĠNĠZ 

SORULARLA ĠLGĠLĠ KONULARI FAALĠYETE GERĠ DÖNEREK 

TEKRARLAYINIZ. CEVAPLARINIZIN TÜMÜ DOĞRU ĠSE BĠR SONRAKĠ 

MODÜLE GEÇMEK ĠÇĠN ÖĞRETMENĠNĠZE BAġVURUNUZ. 



 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

1 Sakız 

2 Sevil 

3 nodoziteler 

4 kazık 

5 Erseliktir 

6 döllenme 

7 10-20 

8 verim çok düĢük 

9 
hafif kumlu topraklar/alüviyal / 

killi-kumlu 

10 30-40 /8-10 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Avrupa 

2 yer ve sırık 

3 yüzeyine yakın 

4 ekilmemelidir 

5 sülükler 

6 olgunluk 

7 % 3 

8 olgunlaĢmamıĢ 

9 Bodur/ normal 

10 nemli 
 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 7-7.5 

2 beyazımsı 
3 temas etmemesine 

4 azotlu 

5 Potasyumun 

6 8-10 

7 hastalıkların yayılmasını engellemek 

8 uç alma 

9 bakla 

10 % 20’nin 

11 kurak 

12 çiçek 

13 nem 

14 boğaz doldurması 
15 6.5-7 

16 yüzlek 

17 tahıllar, endüstri bitkileri 
18 herekleme 

19 1-2 

20 %16’dan 
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