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Yemeklik Tane Baklagillerin Türkiye 
Ve Dünya Açısından Önemi 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

Yusuf Aydoğan 



Yemeklik baklagillerin sınıflandırılması 

Bölüm Division Phanerogamea Tohumlu bitkiler 

Alt Bölüm Subdivision Angiospermae Kapalı tohumlular 

Sınıf Class Dicotyledoneae Çift çenekliler 

Takım Order Fabales 

Familya Family Fabaceae Baklagiller 

Alt Familya Subfamily a) Faboideae 
(Popilionodeae) 

b)Mimosoideae 
c)Caesalpinioideae 

 
Kelebek çiçekliler 

Grup Tribe 1. Phaseoleae 2. Cicereae 3. Vicieae 

Cins Genus a) Phaseolus 
b) Vigna 

Cicer a) Vicia 
b) Pisum 
c)  Lens 

Tür Species Phaseolus vulgaris 
Vigna sinensis 

Cicer arietinum Vicia faba 
Pisum sativum 
Lens culinaris 



 

 
FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) 2n=22 
 
BÖRÜLCE (Vigna sinensis L.) 2n=22 
 
NOHUT (Cicer arietinum L.) 2n=16 
 
MERCİMEK (Lens culinaris Medik.) 2n=14 
 
BAKLA (Vicia faba L.) 2n=12 
 
BEZELYE (Pisum sativum L.) 2n=14 
 

 

 

 

 



Tane baklagillerin Latince, Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Almanca isimleri 

Latince Türkçe İngilizce Fransızca İspanyolca Almanca 

Cicer arietinum Nohut chickpea pois chiche garbanzo hornkraut 

Lens culinaris Mercimek lentil lentille lenteja linse 

Phaseolus vulgaris Fasulye common bean haricot commun frijol fisole 

Pisum sativum Bezelye pea pois guisante erbse 

Vicia faba Bakla faba bean féve haba comun ackerbohne 

Vigna sinensis Börülce cowpea  pois vache chicaro de vaca kuhbohne 



 
Ülkemiz toplam tarım alanlarının % 1.9‘ini, her yıl ekilen alanlarının ise 
%4.6’sını kapsayan yemeklik baklagil bitkileri, gerek sahip oldukları 
yüksek protein içeriği nedeniyle beslenme ve gerekse azot bağlama 
özelliklerinden dolayı ekim nöbeti sistemlerinde aranan bitkilerdir. 
 
Yemeklik tane baklagiller binlerce yıldır insanların diyetlerinin önemli bir 
kısmını oluşturmuşlardır. 
 
Yemeklik tane baklagillerin, antik dönemlerde Akdenizliler, 
Mezopotamyalılar, Mısırlılar, Macarlar, Truvalılar ve İngilizler tarafından 
beslenmede kullanıldığı, geçmişlerinin 5000 yıl öncesine dayandığı çeşitli 
delillerle ortaya çıkmıştır.  
 
Baklagiller daha yakın zamana kadar çiftçiler tarafından "antik" besinler 
yani eski beslenme alışkanlığı olan besinler olarak bilinirdi.  



Ancak bu düşünce pirinç, ekmek ve et gibi "modern" temel besin 
maddelerinin gündeme gelmesi ile değişmiştir.  
 
Gelişmekte olan ülkelerde yerel tüketim azalırken, A.B.D. ve bazı 
zengin Batı Avrupa ülkelerinde baklagillere karşı bir talep artışı 
görülmeye başlanmıştır.  
 
Bunun nedeninin de baklagillerin bazı besin özelliklerinin daha 
belirgin olarak ortaya çıkmaya başlaması şeklinde ifade edilmektedir  



 

 
Yemeklik tane baklagiller yararlanma ve kullanma şekillerine göre özellikle 
proteince zengin bitkilerdir.  
 
İnsan beslenmesinde hayvansal proteinler, bitkisel proteinlerden daha uygun 
olmasına rağmen gerekli olan hayvansal proteinin sağlanamadığı yörelerde 
besinleri biyolojik olarak tamamlayacak bitkilere gerek vardır.  
 
Yapılan çalışmalar yemeklik tane baklagillerin bu yönden çok uygun olduğunu 
göstermektedir. Çeşitli cinslerin kuru taneleri bileşiminde % 18 - 36 oranında 
protein kapsamaktadırlar. 
 
Bu proteinlerin hazmolunabilirlik dereceleri yüksek olup; vücutta 
sentezlenemeyen değerli amino asitleri içermektedir.  
 
Bu oran tahıllardaki protein oranının yaklaşık 2 katıdır.  
 



Hayvansal ürünlerin çok pahalı olduğu düşünülürse, insanların 
ihtiyacı olan günlük proteinini karşılayabilmelerinde baklagiller, 
içerdikleri yüksek protein ile insan beslenmesinde büyük bir öneme 
sahiptirler ve vücudun ihtiyacı olan kalori miktarının 
karşılanmasında etkili rol oynamaktadırlar.  
 
Aynı zamanda baklagiller A, B ve D vitaminlerince, fosfor, demir, 
kalsiyum ve potasyumca da zenginlerdir 
 
Bütün bu avantajlarından ötürü, açlık ve yetersiz beslenme sorunu 
ile karşı karşıya olan dünya için baklagiller insan beslenmesinde 
önemli besin maddeleridir.  
 
Uygun teknolojinin geliştirilmesine, ıslah edilmiş çeşitlerin 
kullanılmasına rağmen dünyanın birçok monokültür tarım yapılan 
alanlarında bitkisel verimler azalmış ve azalmaktadır.  
 
 



 
Uygun teknolojinin geliştirilmesine, ıslah edilmiş çeşitlerin 
kullanılmasına rağmen dünyanın birçok monokültür tarım yapılan 
alanlarında bitkisel verimler azalmış ve azalmaktadır.  
 
Yapılan denemeler baklagillerin ekim nöbetine alındığı yerlerde bu 
sakıncanın önlendiğini göstermektedir  
Besin değerleri bakımından zengin oldukları gibi yetiştirildikleri toprağa 
da olumlu etkilerde bulunmaktadır.  
 
Baklagiller ile ortak yaşayan Rhizobium türü bakteriler, havada serbest 
halde bulunan, ancak canlılar tarafından direkt olarak 
yararlanılamayan azotu yaşadıkları ortama bağlayarak köklerinin 
yayıldığı toprak katlarını organik azotça zenginleştirirler ve daha sonra 
ekilen bitkiler bu azottan faydalanırlar.  
 
Biyolojik azot fiksasyonu yapabilmeleri ve ekim nöbetine uygun bitkiler 
olmaları nedeniyle, baklagiller sürdürülebilir tarımda da oldukça 
önemli bitkilerdir.  
 



Gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı besin maddelerinin artışından 
fazla olmakta, buna bağlı olarak beslenme yetersizliği gittikçe 
artmaktadır.  
 
Yine bu ülkelerde gelir dağılımındaki adaletsizlik nüfusun büyük bir 
kısmının dengeli beslenmesini de zorlaştırmaktadır.  
 
Tüketiciler her iki durumda da hayvansal kaynaklı proteinlerin pahalı 
oluşu ve üretim azlığı nedeniyle daha ucuz ve saklanması daha kolay 
olan bitkisel kaynaklı proteine yönelmektedir.  
 
Ayrıca son yıllarda artan damar ve kalp hastalıkları, diyete bağlı 
beslenme ve batı ülkelerinde görülen önemli ve tehlikeli hayvan 
hastalıkları hayvansal kaynaklı proteinlerin tüketimini azaltmış ve 
bitkisel kaynaklı proteinleri ön plana çıkarmıştır.  
 
Yemeklik baklagiller bütün bu olumsuzlukları telafi edecek niteliklere 
sahip bitkilerdir. 



TÜRKİYE TARIM ALANLARI 



  

Toplam 

tarım alanı 

(000 ha) 

Tahıllar ve diğer bitkisel 

ürünlerin alanı  

(000 ha) 

 

Sebze 

bahçeleri 

alanı  

(000 ha) 

Süs bitkileri 

alan  

(000 ha) 

Meyveler, 

içecek ve 

baharat 

bitkileri alanı 

(000 ha) 

Çayır ve  

mera arazisi 

(000 ha) 

    Ekilen alan Nadas         

2001  40 967   17 917  4 914    909 -   2 610  14 617 

2002  41 196   17 935  5 040    930 -   2 674  14 617 

2003  40 644   17 408  4 991    911 -   2 717  14 617 

2004  41 210   17 962  4 956    895 -   2 780  14 617 

2005  41 223   18 005  4 876    894 -   2 831  14 617 

2006  40 493   17 440  4 691    850 -   2 895  14 617 

2007  39 505   16 945  4 219    815 -   2 909  14 617 

2008  39 122   16 460  4 259    836 -   2 950  14 617 

2009  38 911   16 217  4 323    811 -   2 943  14 617 

2010  39 012   16 333  4 249    802 -   3 011  14 617 

2011  38 231   15 692  4 017    810 4   3 091  14 617 

2012  38 399   15 463  4 286    827 5   3 201  14 617 

2013  38 423   15 613  4 148    808 5   3 232  14 617 

2014  38 560   15 789   4 108 804 5   3 238  14 617 

2016  38 328   15 575   3 998 804 5   3 329  14 617 



  1990 2002 2012 2013 2014 2016 

  (000 

ha) 

% (000 

ha) 

% (000 

ha) 

% (000 

ha) 

% (000 

ha) 

% 000 ha % 

Tarla 

Bitkileri 

18 568 67.7 17 935 67.5 15 464 65.0 15 613 65.6 15 789 66.0 15 575 65.7 

Y.Bak.TB. 

içinde 

2 011  10.8  1 346  7.5  759.0 4.9 800.3 5.1 737.9 4.7 709.9 4.6 

Nadas 5 324 19.1 5 040 19.0 4 286 18.0 4 147 17.4 4 108 17.2 3 998 16.9 

Sebze 635 2.3 930 3.5 827 3.5 808 3.4 804 3.4 804 

 

3.4 

Meyve 3 029 10.9 2 674 10.1 3 201 13.5 3 232 13.6 3 238 13.5 3 329 14.0 

Toplam 27 856 100 26 579 100 23 782 100 23 800 100 23 939 100 23 711 100 

Y. Bak. 

Toplam 

içinde 

2 011  7.2  1 346   5.1  759.0 3.2 800,3 3.4 737.9 3.1 709.9 3.0 

Türkiye’de tarım alanları 



DÜNYA ve TÜRKİYE’DE YEMEKLİK 

BAKLAGİLLER EKİM ALANI, ÜRETİM ile 

VERİM DEĞERLERİ 



Yıllar İtibariyle Dünya Yemeklik Baklagil Ekim Alanı (ha) 

YILLAR  MERCİMEK  NOHUT  KURU FASULYE  KURU BEZELYE  KURU BAKLA  BÖRÜLCE  

2000  3.876.907 10.147.541 23.890.597 6.001.353 2.496.980 7.560.483 

2001  3.986.708 9.494.301 23.831.523 6.161.477 2.775.572 9.227.682 

2002  3.647.823 10.402.775 27.548.242 6.015.256 2.702.524 9.855.432 

2003  3.551.576 9.644.184 28.243.095 6.149.156 2.711.046 10.517.565 

2004  3.849.059 10.471.109 27.155.841 6.342.191 2.646.132 9.175.040 

2005  4.075.828 10.203.172 26.693.149 6.565.277 2.633.360 10.392.840 

2006  3.828.227 10.512.706 27.866.603 6.389.944 2.408.632 11.309.694 

2007  3.702.636 11.270.142 29.141.676 6.316.087 2.448.156 11.620.858 

2008  3.313.359 11.068.835 26.769.705 6.113.862 2.475.213 12.699.201 

2009  3.699.007 11.511.616 25.720.582 6.379.233 2.445.823 9.510.452 

2010  4.335.439 11.986.851 30.850.023 6.576.982 2.485.304 11.641.943 

2011  4.144.151 13.273.067 30.431.737 6.187.355 2.410.563 10.840.911 

2012 4.206.024 12.344.291 29.290.861 6.593.926 2.513.439 11.294.193 

2013 4 344 671 13 540 398 29 234 228 6 379 535 2 057 883 11 316 105 

2016 5 481 120 12 650 078 29 392 817 7 625 705 2 403 746 12 316 878 



YILLAR MERCİMEK NOHUT KURU FASULYE KURU BEZELYE BAKLA BÖRÜLCE 

2000 3.369.445 8.009.162 17.659.439 10.715.902 3.722.024 3.270.821 

2001 3.252.102 6.965.420 18.192.828 10.364.450 4.139.465 3.853.656 

2002 2.884.179 8.292.629 19.673.128 9.636.122 4.306.965 4.041.807 

2003 2.980.462 7.110.980 20.988.819 9.891.923 4.524.311 4.308.906 

2004 3.608.479 8.383.469 18.307.357 11.742.699 4.290.944 4.058.464 

2005 4.044.018 8.436.409 18.751.408 11.293.685 4.425.995 4.684.921 

2006 3.340.087 8.458.750 20.609.246 9.820.400 4.080.195 5.086.409 

2007 3.300.244 9.748.253 20.999.305 9.388.581 3.882.440 4.938.434 

2008 2.825.982 8.599.928 20.926.957 10.073.637 4.257.408 6.046.952 

2009 3.905.684 10.450.847 20.994.625 10.428.226 4.288.745 4.841.555 

2010 4.765.634 10.963.724 23.135.956 10.397.251 4.167.251 6.879.164 

2011 4.411.104 11.623.787 23.250.253 9.779.460 4.233.497 4.928.280 

2012 4.557.972 11.625.545 23.598.102 9.830.016 4.222.931 5.714.575 

2013 4.951.720 13.102.023 23.139.004 10.979.946 3.398.330 5.718.145 

2016 4 459 655 12 092 950 26 833 394 14 363 099 4 459 655 6 991 174 

Yıllar İtibariyle Dünya Yemeklik Baklagil Üretimi (ton) 



YILLAR  MERCİMEK  NOHUT  KURU FASULYE  
KURU 

BEZELYE  
KURU BAKLA  BÖRÜLCE  

2000  869 789 739 1786 1491 432 

2001  816 734 763 1682 1491 417 

2002  791 797 719 1602 1594 416 

2003  839 737 743 1609 1669 416 

2004  932 801 671 1852 1622 452 

2005  990 827 708 1720 1681 455 

2006  872 805 747 1537 1694 456 

2007  891 865 733 1487 1586 447 

2008  853 778 783 1648 1720 481 

2009  1063 907 822 1635 1754 515 

2010  1090 923 771 1581 1677 594 

2011  1068 885 762 1581 1756 461 

2012 1084 942 806 1491 1680 506 

2013 1140 968 792 1721 1651 505 

2016 1 152 956 913 1 884 1 855 568 

Yıllar İtibariyle Dünya Yemeklik Baklagil Verimi (kg/ha) 



 

 TÜRKİYE YEMEKLİK BAKLAGİL, EKİM 

ALANI, ÜRETİMİ VE VERİMİ 



Türkiye Yemeklik Baklagil Ekim Alanı  
  Ekim Alanı (000 ha) 

    Nohut Mercimek Fasulye Bakla Börülce Bezelye 

      Kırmızı Yeşil Toplam         

1988     731,0        42,0 3,5 2,0 
1989       276,0  997,0         
1990   890,0   276,0            
2002           180,0       

2000 1 308,4 636,0 390,0  82,0  472,0 176,0   20,0   3,0  1,4 

2001 1 313,2 645,0 400,0  70,0  470,0 175,0  19,0   2,9  1,3 

2002 1 345,5 660,0  420,0  72,0  492,0 180,0  18,0   3,0  1,5 

2003 1 255,2 630,0 380,0  62,0  442,0 162,0   17,0   3,0  1,2 

2004 1 219,4 606,0  379,0   60,0  439,0 155,0   15,1  2,9  1,4 

2005 1 155,7 557,8  386,7   53,2  439,9 141,2   12,4  3,0  1,4 

2006 1 092,6 524,4 378,7   45,4  424,1 129,1  10,5  2,9  1,6 

2007 1 017,4 503,7 357,2   32,3  389,5 109,2  10,8   2,9  1,3 

2008 936,7 505,2 290,9   27,7 318,6  98,2  10,3  3,0  1,4 

2009 779,3 455,9  189,4  25,6 215,0  94,9  9,4  2,9  1,2 

2010 805,3 455,7 211,6   22,9 234,5 103,4  8,3   2,2  1,2 

2011 766,5 446,4 192,3   22,5 214,8  94,6   7,4  2,0  1,3 

2012 759,0 416,2  214,8  22,7 237,5  93,2  8,5  2,4  1,2 

2013 800,3 423,6 260,5  20,9 281,4  84,8  7,1  2,1  1,3 

2014 737,9 388,5  232,4  17,0 249,4  91,1   5,9  1,9  1,1 

2015 682.4 359.3 207,5 16,4 223.9 93,6 2,9 1,6 1,1 

2016 709.9 359.5 235.5 16.8 246.3 89.8 5.3 1.8 1.1 



Türkiye Yemeklik Baklagil Üretimi  

  Üretim (000 ton) 

    Nohut Mercimek Fasulye Bakla Börülce Bezelye 

      Kırmızı Yeşil Toplam         

1988     829,0   1040,0   78,0 4,0   

1989                 4,7 

1990    860,0   216,0           

2002           250,0       

2003           250,0       

2004           250,0       

2000 1 173,7  548.0  280,0  73,0 353,0  230,0  37,0  2,6  3,1 

2001 1 319,7  535,0  460,0  60,0 520,0  225,0  35,0  2,0  2,7 

2002 1 503,2  650,0  500,0  65,0 565,0  250,0  32,0  2,2  4,0 

2003 1 428,9  600,0  485,0  55,0 540,0  250,0  33,0  2,4  3,5 

2004 1 445,8  620,0  480,0  60,0 540,0  250,0  30,0  2,3  3,5 

2005 1 414,1  600,0  520,0  50,0 570,0  210,0  28,0  2,5  3,6 

2006 1 398,6  551,0  580,0  42,3 623,0  196,0  21,3  2,9  4,4 

2007 1 221,1  505,4  508,4  26,8 535,2  154,2  21,0  1,8  3,5 

2008 831,5  518,0  106,4  24,8 131,2  154,6  20,7  3,1  3,9 

2009 1 073,8  562,6  275,1  27,1 302,2  181,2  21,2  3,0  3,6 

2010 1 216,3  530,6  422,0  25,4 447,4  212,8  20,0  2,3  3,2 

2011 1 119,6  487,5  380,0  26,0 406,0  200,7  19,7  2,1  3,6 

2012 1 179,2  518,0  410,0  28,0 438,0  200,0  18,4  2,1  2,7 

2013 1 142,1  506,0  395,0  22,0 418,0  195,0  17,8  2,1  3,2 

2014 1 030,8  450,0  325,0  20,0 346,0  215,0  14,9  2,0  2,9 

2015 1 066.0 460.0 340.0 20,0 360.0 235.0  6.3 1.6 3.1 

2016 1 074.3 455 345  20 365 235 14.5 1.9 2.9 



Türkiye Baklagil Verimi  

  Verim (kg/da) 

  Nohut Mercimek Fasulye Bakla Börülce Bezelye 

    Kırmızı Yeşil         

2000   86   72   89   131   185   87   233 

2001   83   115   86   129   184   69   216 

2002   98   119   90   139   178   75   276 

2003   95   128   89   154   194   80   304 

2004   102   127   100   161   199   79   259 

2005   108   134   94   149   226   83   257 

2006   105   153   93   152   202   100   279 

2007   100   142   83   141   194   63   270 

2008   103   37   90   157   201   101   287 

2009   123   145   106   191   225   103   293 

2010   116   199   111   206   240   104   271 

2011   109   198   115   212   264   106   278 

2012   124   191   123   215   216   87   220 

2013   119   152   106   230   252   102   256 

2014   116   140   117   236   253   103   260 

2015 129 164 122 251 217 101 281 

2016 129 147 119 265 274 103 268 



 

 
YEMEKLİK BAKLAGİLLERİN BESLENMEDEKİ ÖNEMİ 
 
İnsan beslenmesindeki önemi 
 

Tüm baklagillerde olduğu gibi yemeklik baklagiller de bünyelerinde 

yüksek oranda (% 18 - 36) protein bulundurdukları için beslenmede 

büyük önem taşırlar. Taneleri insan beslenmesinde önemli ölçüde 

kullanılır.  

 

Pek çok ülkede açlık ve dengesiz beslenme önemli bir sorun iken; 

yeterli ve dengeli beslenmek için protein gereksiniminin bitkisel 

olanların büyük bir miktarı bu bitkilerden karşılamaktadırlar.  

 

 
 
 
  



 

Yemeklik tane baklagiller Asya ve Afrika 
kıtasının gelişmekte olan ülkelerinde yaşayan 
milyonlarca insan için ayrıcalıklı yere sahiptir.  
 
Amerika Birleşik Devletleri ve bazı zengin batı 
Avrupa ülkelerinde de baklagillere karşı bir 
talep artışı görülmeye başlanmıştır.  
 
Bunun nedeninin de baklagillerin, yüksek 
oranda mutlak gerekli aminoasitleri içermeleri, 
kolesterol içermeyen, yağ oranı düşük, mikro 
elementler ve vitaminlerce zengin olması gibi 
bazı üstün özelliklerinden kaynaklanmaktadır.  
 
 



     Günümüzde gerek ülkemizde gerekse dünyada insan beslenmesi 

çoğunlukla bitkilere bağlıdır. Besinlerimiz, doğrudan bitkilerden ya da 

bitkilerle beslenen hayvanlardan sağlanan ürünlerden oluşmaktadır.  

       Gelişmiş ülkelerin dışındaki tüm ülkelerde beslenmede kalori ve protein 

yetersizliği az ya da çok görülmektedir.  

       Bireylerin yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesi, doğru beslenme 

alışkanlıklarını kazanması;  toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, diyabet, 

kanser vb. hastalıkların görülme riskinin azalması, protein enerji 

malnütrisyonun, vitamin-mineral yetersizliklerinin önlenmesi vb. beslenme ile 

ilgili sağlık sorunlarının en aza indirilmesinde rol oynayan koruyucu 

etmenlerden biridir. 

 

 

  

  

  



Malnütrisyon besinlerin yetersiz yenilmesi, sindirilmesi veya aşırı derecede 

çabuk tüketilmesi durumudur. Ya da 

Beslenmenin içerik veya miktar açısından yetersiz olması sonucunda, 

vücudun gereksinimlerine karşın, sağlanan enerji ve besin öğelerinin 

yetersiz kalmasından kaynaklanan klinik durum. 

Malnütrisyon da vücudumuz, gittikçe kötüleşmeye başlamaktadır.  

Çünkü vücut karbonhidrat ve yağa ihtiyaç duydukça vücut depolarına 

başvurur ve depolar boş olduğu için olumsuz yanıt alır.  

Sonuç olarak vücut karbonhidrat ve yağdan karşılayamadığı enerjiyi 

dokulardaki proteinlerden ve aminoasitlerden karşılamaya başlar ve bunun 

sonucunda da gelişme durur, dokuların yapıları bozulmaya başlar. Bu da ilk 

olarak organ ve doku eksikliğine en son olarak da ölüme neden olmaktadır. 



Beslenme; sağlığı korumak geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için 

vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarlarda ve uygun 

zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir eylemdir. 

 

YETERLİ VE DENGELİ BESLENME: Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve 

çalışması için gerekli olan enerji ve besin ögelerinin her birinin yeterli 

miktarlarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasıdır. 

 

DENGESİZ BESLENME: İnsan yeterince yemesine karşın, uygun seçim 

yapamadığında ya da yanlış pişirme yöntemi uygulandığında besin ögelerinin 

bazılarında kayıplar olur ve vücut çalışmasındaki işlevi yerine 

getirilmediğinden sağlık bozulması  durumudur. 

 

 



 

Yeterli ve dengeli beslenen kişilerin görünüşü şöyle tanımlanabilir: 

 

• Sağlam bir görünüş, 

• Hareketli ve dikkatli bakışlar, 

• Muntazam, pürüzsüz, hafif nemli ve hafif pembe bir cilt, 

• Canlı ve parlak saçlar, 

• Kuvvetli, gelişimi normal kaslar, 

• Düzgün, iyi gelişmiş kol ve bacaklar, 

• Sık sık baş ağrısından şikayet etmeyen, iştahlı, çalışmaya istekli kişilik, 

• Vücut ağırlığı, boy uzunluğuna ve yaşına göre orantılı, 

• Zihinsel ruhsal ve sosyal gelişimi normal, devamlı çalışabilen bir kişilik. 



Yetersiz beslenmenin etkilediği grupların başında  

- bebek ve çocuklar,  

- gençler,  

- doğurganlık çağındaki kadınlar,  

- gebe ve emzikli anneler,  

- yaşlılar ve işçiler gelmektedir.  

Yetişkinlerde ise 

şişmanlık ve bunun zemin hazırladığı hastalıklar önemli halk sağlığı 

sorunlarındandır.  

Besinlerin içinde bulunan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallere de 

"BESİN ÖGELERİ" denir. Bazı kaynaklar besin ögelerini "besin elementi" terimi ile de 

açıklamaktadır. 

 

 



 

Yemeklik tane baklagiller yararlanma ve kullanma şekillerine göre özellikle 

proteince zengin bitkilerdir.  

 

İnsan beslenmesinde hayvansal proteinler, bitkisel proteinlerden daha uygun 

olmasına rağmen gerekli olan hayvansal proteinin sağlanamadığı yörelerde 

besinleri biyolojik olarak tamamlayacak bitkilere gerek vardır.  

 

Yapılan çalışmalar yemeklik tane baklagillerin bu yönden çok uygun olduğunu 

göstermektedir. Çeşitli cinslerin kuru taneleri bileşiminde % 18 - 36 oranında 

protein kapsamaktadırlar. 



Bu proteinlerin hazmolunabilirlik dereceleri yüksek olup; vücutta 

sentezlenemeyen değerli amino asitleri içermektedir.  

 

Bu oran tahıllardaki protein oranının yaklaşık iki katıdır. Hayvansal ürünlerin 

çok pahalı olduğu düşünülürse, insanların ihtiyacı olan günlük proteinini 

karşılayabilmelerinde baklagiller, içerdikleri yüksek protein ile insan 

beslenmesinde büyük bir öneme sahiptirler ve vücudun ihtiyacı olan kalori 

miktarının karşılanmasında etkili rol oynamaktadırlar.  

 

Aynı zamanda baklagiller A, B ve D vitaminlerince, fosfor, demir, kalsiyum 

ve potasyumca da zenginlerdir 



Hayvansal proteinlerin önemli bir protein kaynağı olmalarına rağmen,  

 

a) maliyetlerinin yüksek olması,  

b) saklanmalarının güç olması,  

c) çabuk bozulmaları,  

d) beslenmeye trigliserit, lipit ve kolesterol bakımından uygun olmamaları, 

e) bazı bölgelerde insanların et yememeleri (vejeteryan) gibi sebeplerden dolayı,  

kolay üretilip saklanabilen, ucuza mal edilebilen bitkisel proteinlerin önemi her geçen 

gün daha da artmaktadır. 

Yemeklik baklagiller arasında, birim alandan temel amino asit üretimleri yönünden 

farklılıklar bulunduğu, yemeklik baklagillerin birim alandan baklagil olmayan bitkiler ve 

hayvansal ürünlere oranla daha fazla amino asit ürettikleri bildirilmektedir. 

 

Bu da protein açığının giderilmesinde, yemeklik baklagillerin ne kadar önemli bir bitki 

grubu olduğunu göstermektedir. 



Bitkisel proteinlerin başında hiç şüphesiz ki, kuru tanelerinde insan 
beslenmesine uygun kalitede yüksek oranda protein içeren yemeklik tane 
baklagiller gelmektedir.  
 
Proteinlerin tüketici için değeri biyolojik değer, hazmolma derecesi ve 
protein etkinlik derecesi (PER) ile değerlendirilir.  
 
a) Biyolojik değer; gıda maddeleri ile bünyeye alınan proteinlerin vücut 
proteinlerinde sentezlenme oranı,  
 
b) hazmolma derecesi; gıda maddesi olarak alınan proteinlerin (ham) 
sindirim sistemi boyunca emilerek tutulan miktarının oranı ve  
 
c) proteinin etkinlik derecesi ise vücuda alınan bir birim proteinin canlı 
ağırlıkta oluşturduğu artış miktarı anlamlarına gelen bu değerler 
hayvansal gıdalardaki proteinlerde bitkisel gıdalardaki proteinlerden daha 
yüksektir. 



Yemeklik baklagil türlerinin birim alanda temel aminoasit üretimleri 

arasında farklar bulunduğu, ancak yemeklik baklagillerin birim 

alandan baklagil olmayan bitkiler ve hayvansal ürünlere göre daha 

fazla aminoasit ürettikleri saptanmıştır.  

 

Beslenmedeki protein açığının giderilmesi yönünden yemeklik 

baklagillerin etkin ve ekonomik bitki grubu olduğunu göstermektedir.  

Dünyada insan beslenmesinde ki bitkisel proteinlerin % 22’si, 

karbonhidratların % 7’si; hayvan beslenmesinde ki proteinlerin % 38’i 

ve karbonhidratların % 5’i yemeklik baklagillerden sağlanmaktadır  





 
 
 
 
 
Yonca Modeli 
 
 
 
 
 
 
http://www.denkbilgi.com/besin-piramidi-nedir.html 



Kişi Başına Düşen Günlük   
Kişi Başına 

Düşen (Yıllık) 

  

Kalori 

Tüketimi 

(kcal) 

Protein 

Tüketimi (g) 

Hayvansal 

Protein 

Tüketimi 

(g) 

Bitkisel 

Protein 

Tüketimi (g) 

Baklagillerden 

Sağlanan 

Protein 

Tüketimi (g) 

Baklagil 
Tüketimi (kg) 

FAO 2013 

Dünya 2868 80.30 31.70 48.60 4.00 7.1 

Afrika 2615 68.70 16.30 52.40 6.70 11.79 

Kuzey Amerika 3617 108.60 69.40 39.20 2.50 5.0 

Orta ve Güney Amerika 
2968 83.45 41.25 42.15 6.30 9.2 

Asya 2758 76.30 25.80 50.40 3.60 6.6 

Avrupa 3372 101.80 57.50 44.30 1.60 2.7 

Okyanusya 3212 103.00 68.10 34.90 2.60 2.1 

Türkiye 3023 104.81 32.80 72.00 7.46 12.99 

2011 yılı dünya, kıtalar ve Türkiye’de kişi başına düşen kalori, protein, hayvansal protein, bitkisel protein, 
baklagillerden sağlanan protein tüketimi ile kişi başına düşen yıllık baklagil tüketimi 



Kişi Başına Düşen Günlük 
Kişi Başına 

Düşen (Yıllık) 

  
Protein 

Tüketimi (g) 
% 

Hayvansal 
Protein 

Tüketimi (g) 

  

% 

Bitkisel 
Protein 

Tüketimi (g) 

  

% 

Baklagillerden 
Sağlanan 
Protein 

Tüketimi (g) 

Baklagil Tüketimi 
(kg) 

FAO 2013 

Dünya 80.30 100,0 31.70 39,5 48.60 60.5 4.00 7.1 

Afrika 68.70 100,0 16.30 23,7 52.40 76.3 6.70 11.79 
Kuzey Amerika 

108.60 100,0 69.40 63.9 39.20 36,1 2.50 5.0 
Orta ve Güney 

Amerika 83.45 100,0 41.25 49,4 42.15 50,6 6.30 9.2 

Asya 76.30 100,0 25.80 33.8 50.40 66,2 3.60 6.6 

Avrupa 101.80 100,0 57.50 56,5 44.30 43,5 1.60 2.7 

Okyanusya 103.00 100,0 68.10 66,1 34.90 33,9 2.60 2.1 

Türkiye 104.81 100 32.80 31.3 72.00 68.7 7.46 12.99 



TÜRKİYE 
Kişi Başına Düşen Günlük   Kişi Başına 

Düşen (Yıllık) 

  

Kalori 

Tüketimi 

(kcal) 

Protein 

Tüketimi 

(g) 

  

% 

Hayvansal 

Protein 

Tüketimi (g) 

  

% 

Bitkisel Protein 

Tüketimi (g) 

  

% 

Baklagillerden 

Sağlanan Protein 

Tüketimi (g) 

Baklagil 

Tüketimi (kg) 

1992 2657.0 108.54 100,0 26.90 24,8 81.60 75,2 7,74 14,01 

1993 2797.0 107.29 100,0 27.20 25,4 80.10 74,6 7,73 14,00 

1994 2880.0 108.55 100,0 27.30 25,2 81.20 74,8 6,84 12,45 

1995 2717.0 109.28 100,0 28.10 25,7 81.20 74,3 8,43 15,33 

1996 2837.0 105.86 100,0 27.20 25,7 78.70 74,3 7,05 12,80 

1997 2725.0 102.19 100,0 27.10 26,5 75.10 73,5 7,24 13,10 

1998 2725.0 105.85 100,0 27.20 25,7 78.70 74,3 8,00 14,48 

1999 2797.0 105.68 100,0 27.10 25,6 78.60 74,4 6,77 12,29 

2000 2734.0 105.32 100,0 26.70 25,4 78.60 74,6 7,62 13,85 

2001 2800.0 103.23 100,0 24.60 23,8 78.60 76,2 6,57 11,89 

2002 2861.0 103.44 100,0 23.40 22,6 80.00 77,4 8,24 15,01 

2003 2769.0 102.71 100,0 26.40 25,7 76.40 74,3 5,54 10,10 

2004 2787.0 103.04 100,0 26.60 25,8 76.40 74,2 6,70 12,18 

2005 2870.0 103.31 100,0 26.70 25,8 76.60 74,2 7,80 14,14 

2006 2855.0 103.04 100,0 27.60 26,8 75.40 73,2 6,18 11,25 

2007 2866.0 102.74 100,0 29.00 28,2 73.70 71,8 6,07 11,04 

2008 2896.0 100.70 100,0 27.80 27,6 72.90 72,4 5,67 10,32 

2009 2935.0 100.87 100,0 28.30 28,1 72.60 71,9 6,17 11,20 

2010 2987.0 103.81 100,0 30.90 29,8 72.90 70,2 7,29 13,28 

2011 3023.0 104.81 100,0 32.80 31,3 72.00 68,7 7,46 13,58 

2016                 12.99  

Ortalama 



  Su  

g 

Enerji 

kkal 

Protein  

g 

Yağ g Karbonhidrat  

g 

Posa  

g 

Kül  

g 

Koyun eti (orta yağlı) 61.0 263 16.5 21.3 0.0 0.0 1.2 

Keçi Eti 75.0 145 16.0 9.0 0.0 0.0 - 

Sığır eti (orta yağlı) 60.3 263 18.5 20.4 0.0 0.0 0.8 

Dana eti (orta yağlı) 68.0 190 19.1 12.0 0.0 0.0 1.0 

Domuz eti (orta yağlı) 37.3 513 10.2 52.0 0.0 0.0 0.5 

K. fasulye 10.9 340 22.3 1.6 61.3 4.3 3.9 

Mercimek 11.1 340 24.7 1.1 60.1 3.9 3.0 

Nohut 10.7 360 20.5 4.8 61.0 5.0 3.0 

Soya unu (Az yağlı) 8.0 356 43.4 6.7 36.6 2.5 5.3 

Soya 10.0 403 34.1 17.7 33.5 4.9 4.7 

Besinlerin yenebilen 100 gramlarının enerji ve besin öğeleri değerleri (Besinlerin Bileşimleri, 1991) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Besin değeri bilinmiyor 
0 Besin değeri yok 
 

 



  Kalsiyum 

mg/100g 

Demir 

 mg/ 

100g 

Fosfor 

mg/ 

100g 

Potasyum 

mg/100g 

Sodyum 

mg/ 

100g 

Vitamin A 

ve Karoten 

IU 

Tiamin 

mg/ 

100 g 

Riboflavin 

mg/ 100 

g 

Niasin 

mg/ 

100 g 

Vita

min 

C 

mg 

Artık 

% 

Koyun eti 
(orta yağlı) 

10 1.2 147 290 (a) 70 (b) - 0.15 0.20 4.8 - 16 

Keçi Eti 11 2.5 - - - 0 0.20 0.35 5.0 0 26 

Sığır eti 
(orta yağlı) 

11 2.8 171 370 (a) 60 (b) 40 0.08 0.16 4.4 - 15 

Dana eti 

(orta yağlı) 
11 2.9 193 500 (a) 80 (b) - 0.14 0.25 6.4 - 20 

Domuz eti 

(orta yağlı) 
6 1.5 103 326 (a) 930 (b) - 0.50 0.12 2.7 - 21 

K. fasulye 144 7.8 425 1196 19 0 0.65 0.22 2.4 - 0 

Mercimek 79 6.8 377 790 30 60 0.37 0.22 2.0 - 0 

Nohut 150 6.9 331 797 26 50 0.31 0.15 2.0 - 0 

Soya unu 

(Az yağlı) 
263 9.1 634 1859 1 80 0.83 0.36 2.6 0 0 

Soya 236 8.4 554 1677 5 80 1.10 0.31 2.2 - 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Besin değeri bilinmiyor 
0 Besin değeri yok 
( )     Besin değeri hesapla bulunmuş 

a ve b değerleri pişmiş tüm gövde içindir. 



  Kalsiyum 

mg 

Demir 

 mg 

Fosfor 

mg 

Potasyu

m 

mg 

Sodyu

m 

mg 

Vitamin 

A ve 

Karoten 

IU 

Tiamin 

mg 

Riboflavi

n mg 

Niasin 

mg 

Vitam

in C 

mg 

Artık 

% 

Koyun eti 
(orta yağlı) 

10 1.2 147 290 (a) 70 (b) - 0.15 0.20 4.8 - 16 

Keçi Eti 11 2.5 - - - 0 0.20 0.35 5.0 0 26 

Sığır eti 
(orta yağlı) 

11 2.8 171 370 (a) 60 (b) 40 0.08 0.16 4.4 - 15 

Dana eti 

(orta yağlı) 
11 2.9 193 500 (a) 80 (b) - 0.14 0.25 6.4 - 20 

Domuz eti 

(orta yağlı) 
6 1.5 103 326 (a) 930 

(b) 
- 0.50 0.12 2.7 - 21 

K. fasulye 144 7.8 425 1196 19 0 0.65 0.22 2.4 - 0 



  Enerji 
Değeri 

(cal) 

Ham 
Protein  

(%) 

Yağ 
(%) 

Karbonhidrat 
(%) 

Elementler 
(mg/100 g) 

Vitaminler 
(mg/100 g) 

          Ca Fe P B1 B2 Niasin 

Nohut 361 20.6 2.2 61.2 190 9.8 280 0.30 0.51 2.6 

Mercimek 346 29.1 1.8 60.8 130 6.9 250 0.50 0.21 1.8 

Bezelye 315 26.1 1.5 56.6 150 5.2 300 0.45 0.50 1.3 

Börülce 342 23.4 1.8 60.3 76 5.7 430 0.92 0.18 1.9 

Fasulye 341 22.1 1.7 61.4 137 6.7 410 0.54 0.18 2.1 

Bakla 322 22.0 0.5 57.3 280 7.6 390 0.42 1.20 1.5 

Soya 462 40.0 19.5 26.0 290 12.5 675 1.30 0.76 2.4 

Et 267 17.0 21.0 0.0 7 2.2 - 0.10 0.20 2.0 

Yumurta 159 12.8 11.5 0.7 54 2.7 - 0.14 0.37 0.1 

Tahıllar 340 10.0 2.0 70.0 50 - 350 - 0.35 - 

Yemeklik Baklagiller ve Önemli Yiyeceklerin Kimyasal Bileşimi (Akdağ, 2001) 



En gelişmiş birey olan insan,  proteinlerin yapı taşları olan amino asitleri 

sentezleme yeteneğine sahip değildir. Sekiz amino asidin   

1. isoleucine, 

2. threonine 

3. leucine,  

4. lycine,  

5. methionine,  

6. tryptophane,  

7. phenylalanin  

8. valine  

insanların günlük besinleriyle mutlaka karşılanması gerekmekte, bu amino 

asitlerin günlük eksiklikleri başka günkü fazlalıkla karşılanamamaktadır (Şehirali 

1988). 



  Lysine Threonine Valine Leucine İsoleucine Methionine Tryptophan Phenylalanin 

İdeal Protein  

(FAO) 
4.2 2.8 4.2 4.8 4.2 2.2 1.4 2.8 

Nohut 6.3 3.4 5.5 8.2 6.0 1.2 0.8 4.9 

Mercimek 5,1 3.0 5.1 5.5 5.8 0.6 0.6 4.0 

Bezelye 8.9 4.2 6.5 9.5 7.4 1.3 0.7 4.6 

Börülce 6.7 4.1 5.2 7.2 4.9 1.3 1.0 5.7 

Fasulye 6.8 3.3 5.4 8.9 6.0 1.0 1.0 5.5 

Soya 6.3 4.1 4.7 7.1 4.3 1.2 1.2 4.9 

Et 7.5 4.2 4.6 7.2 4.8 2.2 1.4 3.8 

Yumurta 6.4 5.0 4.3 8.8 6.6 3.1 1.6 5.8 

Yemeklik Baklagiller ile Et ve Yumurta Proteinlerinin Esensiyel Aminoasit Bileşimleri (g/100g) (Önder ve Kahraman,2014) 

 



Yemeklik tane baklagillerde sınırlı bulunan ve bu nedenle protein kalitesinin daha 

yüksek olmasını kısmen engelleyen methionine ve tryptophane oranları ıslah 

çalışmalarıyla belli ölçüde yükseltilebilir. Çünkü 100 g baklagil proteinindeki 

methionine miktarı cins ve genotiplere göre 0.5-1.9 g, tryptophane miktarı da 0.5-

1.5 g arasında değişim göstermektedir. 

 

Proteinlerin yapıtaşı olan aminoasitlerden methioninine’in vücuda günlük ihtiyaçtan 

daha az alınması durumunda karaciğerde, tryptophane yetersizliğinde ise sinir 

sisteminde olumsuzluklar meydana gelmektedir. Methioninine protein yapımında, 

tryptophane ise hormonların salgılanmasında önemli rol oynar 

 

Gerek bitkisel gerekse hayvansal gıdalarda bulunan proteinlerin miktarı kadar 

kalitesi de önemlidir. Proteinlerin kalitesi özellikle bileşimdeki esansiyel 

aminoasitlerin miktarı ve biyolojik değeri ile yakından ilgilidir 

 

 

 



  Yetişkin insan 

vücudunun ortalama 

  

Protein % 16’sı protein Hücrelerin sürekliliği için de başta gelen besin ögesidir. Vücudun savunma sistemlerinin, 

vücut çalışmasını düzenleyen enzimlerin, bazı hormonların da esas yapıları proteindir. 

Yağ % 18’i yağ Genelde kadınların vücudunda erkeklere göre daha çok yağ bulunur. İnsan, harcadığından 

çok yediğinde vücudun yağ oranı artar, harcadığından az yediğinde ise azalır. Bu nedenle 

vücut yağı insanın başlıca enerji deposudur. . Yağ en çok enerji veren besin ögesi olup yağda 

eriyen vitaminlerin kullanımı ve bazı hormonların yapımı için elzemdir 

Karbonhidrat 

(şeker, nişasta 

) 

% 1’in altında 

karbonhidrat 

Karbonhidratların başlıca etkinliği enerji sağlamalarıdır. Günlük enerjinin çoğu 

karbonhidratlardan sağlanır. (%50 ‘den ffazla) 

Mineraller % 6’sı mineraller Başta kalsiyum ve fosfor olmak üzere minerallerin bir bölümü iskelet ve dişlerin yapı taşıdır. 

Diğer bir bölümü (sodyum, potasyum gibi) vücut suyunun dengede tutulmasını sağlar.  

Baz› mineraller örneğin demir, vücutta besin ögelerinden enerji oluşması için zorunlu olan 

oksijenin taşınmasında gereklidir.  

Bazı mineraller de vücudun çalışmasını düzenleyen enzimlerin bileşiminde yer alırlar.  

Bazıları da (çinko, selenyum) savunma sisteminin yeterliliğinde kullanılırlar. 

Vitamin oldukça az 

miktarlarda vitamin 

vitaminlerin vücuttaki etkinlikleri oldukça fazladır.  

Bunların bir bölümü (B grubu), besinlerle aldığımız karbonhidrat, yağ ve proteinden enerji ve 

hücrelerin oluşması ile ilgili biyokimyasal olayların düzenlenmesine yardımcı olurlar.  

D vitamini, kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin kemik ve dişlerde yerleşmesine yardımcıdır. 

Bazı vitaminler de (A, E, C) vücut hücrelerinin hasarını önleyerek normal işlevlerini 

sürdürmeleri ve bazı zararlı maddelerin etkilerinin azaltılmasında (Antioksidan etki) 

yardımcıdırlar. 

Su % 60’ı su 
  

Bebeklerin 

vücudunda su oranı 

yetişkinlerinkinden 

daha fazladır 

Besinlerin sindirimi, dokulara taşınması, hücrelerde kullanılması sonucu oluşan zararlı 

atıkların atılması ve vücut ›ısısının düzenlenmesi için gereklidir. Vücutta bütün kimyasal 

olaylar çözelti içinde oluştuğundan, vücutta yeterince su bulunması yaşam için zorunludur. 



Doğal yapılarını bozmadan tükettiğimiz kuru baklagiller aynı zamanda önemli bir 

karbonhidrat kaynağıdır . Karbonhidratlarında en önemli kısmı sindirilemeyen diyet 

lifleridir. Kuru baklagillerin 100 gramında 3.7- 25.9 gram diyet lif vardır. Diyet lifi 

sağlıklı olup tahıllara göre baklagillerde daha fazladır. Bu diyet lifler selüloz, hemi-

selüloz, pektin  ve az da olsa lignin yapısındaki bileşiklerdir.  

 

Bunlardan ilk üçü karbonhidrat, lignin ise karbonhidrat değildir. Baklagiller çok 

miktarda diyetsel lif içerirler. Bu oran bezelye, mercimek ve nohut için %18, fasulye 

için %28'dir. Lifin çok büyük miktarı tohum kabuğu içinde bulunur. Bu nedenle 

kabuğun soyulması lif miktarını azaltır.  

 

Araştırmacılar, günümüzde pek çok hastalığın yaygınlaşmasının en önemli 

nedenlerinden birinin lifli gıda tüketiminin az olmasından kaynaklandığını ifade 

etmektedirler (Hall, 2013). 

 

 



Glüten içermedikleri için Çölyak hastalarının rahatlıkla tüketebilecekleri kuru 

baklagillerin kalp sağlığı ve kilo kontrolünde önemli faydaları olup bazı kanser 

hastalıklarına karşı da koruyucu etkilerinin olduğu bilinmektedir.  

 

Çölyak hastalığına yol açan en önemli nedeni, pek çok yiyecekte bulunan 

gluten maddesinin vücut tarafından tolere edilememesidir.  

 

 

Yemeklik baklagiller, sindirim sistemi ve bağırsak sağlığı açısından da önemli 

besin grubu içerisinde yer alırlar. 



Güney Amerika’da             mısır - fasulye,      

                                             pirinç - fasulye (King,1964);  

  

Afrika’da          mısır - börülce,           

          pirinç - börülce (Dovlo vd. 1976) buna örnektir.  

 Bu karışımlarda fasulye ve börülce, pirinçteki lysine ile mısırdaki lysine ve 

isoleucine eksikliklerini tamamlayan önemli kaynaktırlar.  

 

Yurdumuzun Karadeniz bölgesinde mısır, fasulye ve lahana ekilişleri önemlidir.  

 

Burada mısır, ekmeği,  

Fasulye, eti, 

Lahana, sebzeyi oluşturmaktadır.  

Mısırdaki aminoasit eksikliği fasulye, yiyeceklerin vitamin eksikliğini lahana 

tamamlamaktadır. 



 
Beslenmede yeni arayışlar kapsamında, mercimekten yapılmış 
cipsler, nohut bisküvileri, bezelye unundan yapılmış spagettiler 
gibi baklagil katkılı ürünlerin üretilmesi planlanmaktadır.  
 
Bununla da halkın sağlığını tehlikeye sokan hazır gıdaların 
önüne geçmek hedefleniyor.  
 
Baklagillerden üretilecek ürünlerin de anti alerjen niteliğine 
sahip olacağı beklenmektedir. 
  
Böylece,  çikolata gibi birçok üründe baklagillerin yer alması ile 
obezite, kanser gibi birçok hastalığa yol açan bazı hazır gıdaların 
yerine daha sağlıklı ürünler tüketebilecektir.  
 
Ayrıca, Kanada ve Amerika’da hızlı yemek (fast food) sektörüne 
baklagilleri alınabilmesi çalışmaları yapılmaktadır.  



YEMEKLİK BAKLAGİLLERDE BESLEME DEĞERİ Nİ OLUMLU 
YÖNDE ETKİLEYEN  FAKTÖRLER 

1. PROTEİNLER 
 

2. YAĞLAR  
 

3. VİTAMİNLER 
 

4. FOLİK ASİT – FOLATLAR (Folik asit sağlıklı hücrelerin 
yapımında rol oynayan suda eriyebilir B vitaminidir) 

5. MİNERAL MADDELER 
 

6. KARBONHİDRATLAR VE DİYETSEL LİFLER 
 



YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERDE BULUNAN ANTİBESİNSEL MADDELER  

Enzim inhibitörleri: Proteaz (trypsin, chymotrypsin) ve amilaz inhibitörleri 
 
Oligosakkaritler (Gaz yapıcılar) 
 
Fenolik bileşikler: Tanenler, izoflavonoidler, flavonoidler, 
 
Lektinler (Hemaglutininler) Kırmızı kan hücrelerinin pıhtılaşmasını sağlar. Başlıca 
antibesinsel etkisi ince bağırsakta sindirim son ürünlerinin emilimini engellemek 
şeklindedir.  
 
Siyanogenik glikozitler (HCN hidrosiyanhidrik asit) glikozitler içermesi nedeniyle 
toksik potansiyele sahiptirler. pişirme ya da yıkama sırasında baklagilden 
ayrılacağından ıslatma suyunu dökmek  
 
Saponinler: Birçok bitkide var olan glikozitlerdir. Taze ve kuru fasulyede 
rastlanmıştır.  
 
Fitik asit-Fitatlar : Fitik asit serbest bir ester asididir. Fitatlar ise, fitik asitin Ca, Mg, 
K ve Fe tuzlarıdır.  
Vicine ve Convicine (Favizm faktörleri) :Kırmızı kan hücrelerinin oksidasyonunu ve 
yapısal olarak bozulmasını engelleyen glikoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) 
enziminin eksik olduğu hastalarda kırmızı kan hücrelerini tahrip ederler  
 



YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERİN KALİTE BİLEŞENLERİ 
 
Tüketicinin dikkate aldığı faktörler: Bu kalite bileşenleri tüketici talepleri ile ilişkilidir.      
           Bunlar fiziksel faktörler (tohumun görünüşü, rengi, kokusu, büyüklüğü), pişme     
            süresi, besin olarak kullanımındaki çeşitliliktir. 
Besleme değerini olumlu yönde etkileyen bileşenler: Bunlardan yüksek protein ve  
          düşük yağ içeriği, vitaminler, karbonhidratlar, mineral maddeler besleme değeri      
           ile, diyetsel lifler ise sağlıkla ilişkili olan bileşenlerdir.  

 
Besleme değerini olumsuz yönde etkileyen bileşenler: Bu maddeler de besinsel 

değeri   olmayan antibesinsel faktörler ve beslenme ile ilgili faktörler olarak iki 
grupta incelenebilir. 

Antibesinsel faktörler: Enzim inhibitörleri, lektinler, gaz yapan faktörler, polifenoller, 
tanenler, fitik asit, saponinler ve diğerleri. 

  
Besleme değeri ile ilişkili olanlar: Protein sindirilebilirliği, kükürtlü amino asitlerin 

yetersizliği, karbonhidratların biyoyarayışlılığıdır  
 

 



DEĞİŞİK UYGULAMALARIN YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLERİN 
BESLEME DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  

Sıcak su ile ısıl işlemler 
• Enzim inhibitörlerini ve lektinleri etkisiz kılar, 
• Tanenler ve diğer anti-besinleri azaltır, 
• Protein ve karbonhidrat sindirilebilirliğini ve kalitesini artırır, 
• Uzun süreli pişirme, protein kalitesini ve B vitamini değeri azaltır, 
• Yüksek sıcaklık lysine ve kükürtlü amino asit biyolojik yarayışlılığını azaltır, 
• Kontrollü pişirme yapılmazsa katılan tuz ve suda ıslatma protein kalitesini 

düşürebilir. 
 
Kuru ısıl işlemler 
• Yüksek sıcaklıkta kısa süreli pişirme su ile pişirmeye benzer etkilere neden olur, 
• Yüksek sıcaklıkta kısa süreli kavurma besleyici değerinde azalmalar meydana 

getirir. 
     
Çimlendirme ve fermantasyon 
•  Vitamin içeriğini, özellikle de C vitamini 
• içeriğini artırır, 
•  Midede gaz yapan faktörleri azaltır, 
•  Tanen miktarını azaltır. 

 

 



 
Tohum kabuğunu soyma ve pişirme 
• Protein hazmolunabilirliği artar, 
• Protein kalitesi artar, 
• Tanen içeriği azalır, 
• Diyetsel lif miktarı ve mineraller azalır, 
• Pişme süresi kısalır. 
   Öğütme 
• Pişirme süresi kısalır, 
• Karbonhidratların yapısal özelliklerini değiştirir. 
 
Diğer uygulamalar 
• Methionine ve diğer amino asit takviyesi ile protein verimi artar, 
• Tahıllarla kombine olarak tüketilmesi durumunda baklagil tanelerinde 

eksiklik gösteren amino asitlerin takviyesi gerçekleşmiş olur, 
• Bitki ıslahı ile baklagil türlerinin besleme değeri bakımından eksik yönleri 

giderilebilir. Böylelikle besleyici değerleri ve protein kaliteleri arttırılabilir, 
• Gübreleme, sulama, bakteri aşılaması gibi yetiştirme teknikleri ile 

toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı gibi faktörler de baklagillerin 
besin içeriği üzerine olumlu ya da olumsuz rol oynayabilir. 

 



 
Yemeklik baklagillerin hayvan beslenmesindeki önemi 
 
Yemeklik baklagil tanelerinin insan beslenmesinde kullanılmasının yanında 
tane ve sapları hayvan beslenmesinde de kullanılmaktadır.  
 
Sap samanın kalitesi selüloz miktarının düşüklüğü ile ölçülür.  
 
Sap samanda en düşük selüloz oranı  
 
mercimekte % 30, 
bezelyede % 40,  
fasulyede % 45’dir.  
 
Tanelerin işleme artıklarında çok yüksek oranda protein (% 10-25) 
mevcuttur.  
 
Bu artıklar kırılarak, ıslatılarak ya da pişirilerek belli oranlarda rasyonlara 
katılır  



Hayvan beslenmesinde büyük yeri olan tahıl saplarının 1 tonu 

70.5 kg protein bulundururken,  

baklagillerde bu değer 137.4 kg’ dır. 

Yani 2 ton tahıl sapı, 1 ton baklagil sapına eşdeğerdir.  

 

Ayrıca baklagil saplarında ve tanelerinde bulunan proteinlerin 

hazmolunabilirlik dereceleri (% 78) de tahıllara oranla belirgin bir 

şekilde yüksektir.  

 

Hayvan beslenmesinde oldukça büyük yem açığına sahip olan 

ülkemizde yemeklik baklagillerin saman ve tane işleme artıkları 

hayvan beslemede çok büyük önem taşır.  



• YEMEKLİK BAKLAGİLLERİN EKİM 
NÖBETİNDEKİ ÖNEMİ  



 
Azotun Toprağa Geçiş Yolları: 

  

 1. Organik madde (bitki, hayvan, insan artıkları ) 

  

 2. Azotlu gübrelerle 

  

 3. Havadaki elektirikli olaylarla (yıldırım, şimşek... ) 

  

 4. Biyolojik fiksasyonla  



 Azotun topraktan uzaklaşma yolları ise 

  

 1. Hasat yoluyla bitki bünyesindeki azotun % 60-90’ ı topraktan 
uzaklaşır 

  

 2. Hayvanların otlamasıyla 

  

 3. Yeraltı suları ile denizlere yıkanma 

  

 4. Yangın ve erozyon yoluyla 

  

 5. Denitrifikasyona uğrayarak nitrit (N2O) haline geçen azotun 
fotokimyasal olaylar sonucunda azotmonoksit (NO) halinde 
havaya geçmesiyle olmaktadır. 







AZOT FİKSASYONU 

     Fiksasyonun anlamı tutulmadır. Bitki besin maddelerinin yarayışlılığını 

olumsuz olarak etkileyen değişik olayları ifade eder. Bu olaylar; 

  

 a) Besin iyonlarının toprakta bir takım kimyasal reaksiyonlar sonucu, 

çözülmez ya da az çözünür bileşikler oluşturması 

  

 b) Kil minerallerinin kristal yapıları içinde bitkiler tarafından alınamaz ya 

da güç alınabilir şekilde tutulması 

  

 c) Mikro ya da makro olarak toprak canlılarının dokularında organik 

bileşikler halinde tutulması olaylarıdır. 



 Bu olaylardan hangisi neden olursa olsun besin iyonlarının 

yarayışsız hale geçmesine fiksasyon, bu şekilde yarayışsız hale 

geçen besin elementine fikse edilmiş denilmektedir.   

 

 Ancak fiksasyon terimi, bitki besin elementlerinden azot için farklı 

bir anlam taşımaktadır.  

 

 Buradaki fiksasyon havadaki elementer azotun çeşitli yollarla 

toprağa geçmesi ve burada tutulması olayıdır.  

 

 Havanın serbest azotunun toprakta tutulması azot fiksasyonu 

olarak tanımlanmaktadır.  



 

Biyolojik yolla yarayışlı azotun toprağa bağlanmasında etkili olan 

mikroorganizmaların başlıcaları toprakta serbest yaşayan  

 Aktinomisetler,  

 mavi - yeşil algler ,  

 Clostridiumlar  ile,  

 baklagil köklerinde ortak yaşayan (simbiyos) Rhizobium 

türleridir.  

 

 Özellikle karasal ekosistemlerde toprağa yarayışlı azot bağlama 

yönünden Rhizobium’lar azot dolaşımında büyük önem 

taşımaktadırlar. 
 

  

  



 Yılda 175 milyon ton azot biyolojik fiksasyonla 

atmosferden toprağa geçmektedir.  

 

 Bu miktar kimya endüstrisi tarafından fikse edilen azot 

miktarının 4 katı kadardır.  

 

 Biyolojik fiksasyonla havanın elementel azotu organik 

forma dönüşmekte ve organik maddeye bağlı olarak 

fikse edilmiş durumda bulunmaktadır. 



 Havanın serbest azotu; bitkiler tarafından kullanılamadığı gibi, organik 

forma dönüştürülünce  de bitkiler tarafından alınabilir formda olmayıp 

ancak, organik maddenin parçalanması neticesinde bitkiler tarafından 

alınabilir forma dönüşmektedir.  

 

 Biyolojik azot fiksasyonu bitkilerin azot gereksinimlerinin büyük bir 

bölümünü karşılayan bir işlemdir.  

Ekosistemlerin besin halkası (dolaşımı = zinciri) içerisinde, bitkiler kökleri 

ile topraktan aldıkları yarayışlı azotun büyük bir bölümünü;  

  

  kendi bünyelerinde amino asitler,  

  proteinler,  

  nükleik asitler ve  

  vitaminler gibi organik moleküllere çevirirler.  

 



 

 

Biyolojik azot fiksasyonu ile fikse edilen azot miktarı büyük oranda bölgeden bölgeye 

değişiklik göstermekte, fikse edilen azot miktarı:  

 - toprak pH’sı,  

 - alınabilir fosfor ve potasyum miktarı,  

 - fiksasyonu gerçekleştiren bakterilerin etkinliği ve  

 - diğer birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. 

           Çeşitli ekosistemlerde biyolojik fiksasyonla kazanılan  azot  miktarları  

Ekosistem Fiksasyon (kg N/ha/yıl) 

Tarla arazisi 7-28 

Mer’a (Baklagil olmayan) 7-114 

Mer’a    (Baklagil karışık) 73-865 

Orman 58-594 

Çeltik arazisi 13-99 

Sular 70-250 



Yemeklik Baklagiller ve Ekim Nöbeti 
 
 
Aynı tarla üzerinde değişik bitkilerin belirli bir sıra içerisinde birbirinin 
ardından yetiştirilmesine ekim nöbeti denir.  
 
Bir bölgede uygulanacak ekim nöbetine bölgenin iklimi, toprak karakteri, 
yetiştirilen bitki çeşitleri ve ekonomik koşullar etki etmektedir.  
 
Baklagiller ekildikleri toprakların verimliliklerini artırırlar. Ekim nöbetine 
baklagillerin sokulması ile o tarladan kaldırılan ürün miktarında belirli bir 
artış sağlanabilmektedir.  
 
Baklagil köküyle ortak yaşama giren Rhizobium türü bakteriler, havada 
serbest halde bulunan, ancak canlılar tarafından doğrudan 
yararlanılamayan azotu yaşadıkları ortama bağlarlar.  



Atmosferden alınarak bitki köklerinde bakteriler tarafından 
oluşturulan yumrular içerisinde biriktirilen azot, bitkinin 
hasadından sonra mikroorganizmalar tarafından parçalanarak 
elementer hale geçirilir.  
 
Bu şekilde baklagiller, köklerinin yayıldığı toprak katlarını 
organik azotça zenginleştirirler ve daha sonra ekilen bitkiler 
bu azottan faydalanırlar.  
 
Baklagillerin toprağa bağladıkları azot miktarı çeşide ve çevre 
koşullarına göre değişmekle beraber, yılda genel olarak 5-19 
kg/da kadardır.  
 
Bu değer baklada 19 kg/da, mercimekte 12 kg/da, bezelye ve 
börülcede 9 kg/da, nohutta 8 kg/da ve fasulyede 5 kg/da 
kadardır 



Bu da ortalama olarak 10 kg/da kabul edildiğinde, % 20’lik 
amonyum sülfat gübresinden 50 kg demektir. Baklagillerin ekim 
nöbetinde yer alması azotlu ticari gübrelerin kullanımını 
azaltacağından hem parasal, hem de toprak ve toprak suyu 
kirlenmesi yönünden ayrı bir önem taşımaktadır.  

 
Toprakta yüksek azot kapsamlı organik maddelerin daha kısa 

sürede ayrıştığı bilinmektedir. Yapılan çalışmalar, C/N oranı 13:1 
olan baklagil köklerinin parçalanma süresinin uygun koşullarda 1–2 
hafta olmasına karşın; C/N oranı 80:1 olan tahıl köklerinde bu 
sürenin 4-8 hafta olduğu gözlenmiştir.  

 
Böylece baklagil kökleri toprakta bıraktıkları yüksek kapsamlı 

organik maddelerle mikroorganizma faaliyetlerini hızlandırmakta, 
kök yayılma bölgesinde toprak canlılığının artmasını sağlamaktadır  



Yemeklik baklagillerin ekildikleri toprakları organik maddece 
zenginleştirmeleri yanında, toprağın ısınma, havalanma ve su tutma 
güçlerini artırmaları ve bazı çapa gören baklagillerin tarlayı yabancı 
otlardan arınmış halde bırakmaları nedeniyle, kendinden sonra 
ekilecek bitkilere uygun toprak koşulları hazırlayarak ekim nöbetinde 
önemli ve olumlu rol oynamaktadırlar.  
 
1886-1888 yıllarında Almanya’da Hellriegel ve Wilfarth, baklagil 
köklerindeki kök yumrusu bakterilerini bulmuş ve bu bakterilerin 
havanın elementer azotunu tespit yeteneğinde olduklarını 
açıklamışlardır.  
 
Havanın bileşiminde yaklaşık olarak % 78 oranında elementer azot 
vardır. Başka bir deyişle her dekar ekili alan üzerinde yaklaşık 8750 
ton elementer azot bulunduğu halde, bitki ve hayvanlar bundan 
doğrudan doğruya yararlanma yeteneğinde değildirler.  



Rhizobium leguminosarum, : Mercimek , bakla, bezelye 
 
Rhizobium phaseoli,               : Fasulye 
 
Rhizobium ciceri (Mesorhizobium ciceri ):  nohut 
  
ve Rhizobium  japonicum : Börülce 
 
adlarıyla anılan bakteriler yemeklik tane baklagillerle ortak yaşam 
ilişkileri kurarak atmosferdeki elementer azottan yararlanırlar.  
 
  









 

Rhizobium-Baklagil Simbiyozu 
 

Baklagil yetiştiriciliği, dünya tarım sisteminin çok önemli bir kısmını 

oluşturmaktadır.  

Baklagil (Fabaceae) familyasının türleri çok yaygın olup, kültüre alınmış 200 

civarında türü bulunmaktadır.  

 

Yalnızca insan besini olarak değil, hayvan yemi, kereste, dokuma ve diğer çeşitli 

ürünleri veren bitkileri içerirler, toprakta yeşil gübre olarak kullanılırlar. Bilindiği 

gibi azot ve su tarımsal ürünü en çok kısıtlayan iki ana faktördür.  

 

Bu familyadaki bitki türleri, köklerini enfekte ederek yerleşen ve oluşturduğu 

kök yumruları (nodül) içinde azot fiksasyonu yapan Rhizobium bakterileri ile 

mükemmel bir simbiyoz oluştururlar.  
 

 



 Bu şekilde baklagiller, köklerinin yayıldığı toprak katlarını organik azotça 

zenginleştirirler ve daha sonra ekilen bitkiler de bu azottan faydalanırlar. 

  

 Baklagillerin nodülasyonu çok sık görülen bir olay olmakla birlikte, bazı türler 

Rhizobium tarafından enfekte edilemez.  

  

 Araştırmalar Popilionidae ve Mimosoidae familyalarının  % 90’ının, 

Cesalpinodeae familyasının ise ancak % 30’unun nodül oluşturabildiğini 

göstermektedir. 

Bu durum bu familya bitkileri içinde azot fiksasyonunun sıklıkla olduğunu, fakat 

bitkinin beslenmesinde zorunlu olmadığını göstermektedir. Gerçekte 

baklagiller azot gereksinimlerini iki yolla sağlamaktadır. 

 

 



a)Toprak azotunun özümlenmesi 

  Nitratların absorpsiyonu kökler yolu ile olur. Bu nitratlar bitkide nitrat redüktaz     

 enzimi ile indirgenir ve amonyağa dönüştürülürler. Bu enzim çoğunluk ile    

 yapraklarda bulunur. Amonyak daha sonra amino asit ve proteinlerin yapısına girer.  

            Bütün baklagiller bu enzime sahiptir. 

 

b)Atmosfer azotunun fiksasyonu  

 Atmosfer azotu toprak havasından nodüllere geçer ve burada nitrogenaz enzimi 

tarafından redükte edilerek amonyağa çevrilir, bu amonyak daha sonra amino 

asit ve proteinleri oluşturmak üzere bitki içindeki madde dönüşümlerine 

katılmaktadır. Baklagillerin yalnızca kırmızı renkli etken nodül oluşturanları bu 

fiksasyon işlemini yapabilmektedir. 

 

 

 



Baklagil bitkilerinin çoğunda her iki mekanizma da geçerlidir. Biyolojik azot 

fiksasyonu yolu ile toprağa giren azot miktarını arttırmak, hem ekonomik hem de 

ekolojik bakımdan büyük öneme sahiptir.  

 

Eğer bitkiler nitrat ve dinitrojen gibi iki azot kaynağına sahipse, öncelikle nitrat 

kullandığından azot fiksasyon oranı düşer.  

Baklagil-nodül bakterisi işbirliğinin uygun ve sağlıklı gerçekleşmesi simbiyotik azot 
fiksasyonu çalışmalarında en önemli konudur.  

 

Bu sistemde bakteri havadan bağlamış olduğu azotu bitki kullanımına verirken, 
kendisine bitkiden karbonhidrat ve diğer bazı gelişim faktörlerini sağlamaktadır.  

 

Simbiyotik sistem yolu ile dünya kazanımının 80 milyon ton olduğu, bunun 35 
milyon tonunun çayır, mera ve orman sistemindeki baklagiller ile sağlandığı 
belirtilmektedir. 

 

 



Buna rağmen simbiyotik sistemin her zaman sağlıklı işlediği ve gerekli azot 

kazancını sağladığı söylenemez. 

Bunun başlıca iki nedeni olduğu söylenebilir. 

a)Topraklarda yaygınlık gösteren ve azot fikse etme güçleri iyi olan bakterilerin 

sayısal dağılımı yeterli olmayabilir, diğer bir deyimle yaygın populasyonların büyük 

kısmı azot fikse etme bakımından etkisiz olabilir.   

b) Genellikle yeni kültüre alınan bir alanda veya ilk kez yeni bir baklagil çeşidi ekilen 

alanlarda bitki türüne enfekte etme veya simbiyotik azot fiksasyonunu 

gerçekleştirecek uyumlu bakteri türü bulunmayabilir. 

Her iki durumda da baklagil bitkilerinin atmosfer azotundan yeterince 

yararlanabilmeleri  mümkün  olmayacaktır.  

Baklagil bitkilerinde tarım alanlarında gelişmenin ve biyolojik azot fiksasyonunun 

garanti altına alınabilmesi için, doğal ortamlardan izole edilmiş bakteri soylarının 

mikrobiyal aşı olarak üretilmesi ve tohum aşılması yolu ile toprağa verilmesi 

gerekmektedir. 

 



  

AŞILAMANIN YARARLARI 

 

 1. Aşılama genç bitkinin azotsuz kalmasını önler, tohumun çimlenmesinden 

sonraki bir kaç gün içinde tohumdaki azot genç bitki tarafından kullanılarak 

tüketilir. Eğer tohum, etkili bakteri suşu ile aşılanarak ekilmiş ise bitkinin 

kökünde nodozite teşekkülü erken olur ve genç bitki azotsuz kalmadan 

gelişmesine devam eder. 

  

 2. Aşılama, toprağın azot kapsamını artırır. Baklagil tohumlarının aşılanması 

sonucunda meydana gelen nodüller vasıtası ile tespit edilen azot nedeni ile 

toprağın azot kazancı artar. 

  

 3. Aşılama, ürün verimini artırır. Bu artış bitkiler için yarayışlı azota az miktarda 

sahip olan ancak diğer bitki besin maddelerini yeterli miktarda içeren 

topraklarda yetiştirilen baklagil bitkilerinde açıklıkla görülmektedir. 



 4. Aşılama, bitkinin kalitesini yükseltir. Aşılama, baklagil bitkisinin yeşil 

aksamında ve tohumunda protein miktarını önemli derecede artırarak 

bitkinin besin değerinin yükselmesini sağlar.  

  

 5. Aşılama, protein içeriği yönünden zengin yeşil gübrenin meydana 

gelmesinde önemli rol oynar. Yeşil gübre toprakta organik maddenin 

devamına büyük ölçüde yardım eder. Organik madde ise toprağın 

fiziksel yapısını, su tutma kapasitesini ve havalanmasını düzeltmesi, 

mikrobiyal aktiviteyi artırması, bitki besin maddelerini absorbe etmesi. 

ve diğer birçok yönden toprak verimliliğine yardımcı olur. Aşılama 

suretiyle elde edilen azot kapsamı yüksek yeşil gübre, bu etkileri ile 

toprak verimliliğinin artmasında ve artan verimliliğin devam 

etmesinde yarar sağlar.  



 

 

Simbiyotik sistem yolu ile fikse edilen azot miktarı, baklagil türü ile ilgilidir.  

 

İnsan beslenmesinde kullanılan taneli baklagiller daha az azot bağladıkları gibi 

azotun büyük bir kısmı ürünle birlikte kaldırmaktadırlar.  

 

Buna karşılık yemlik baklagiller hem kök salgıları, hem de organik kalıntıları ile 

ortama daha fazla azot bırakırken, fiksasyon güçlerinin de daha fazla olduğu dikkati 

çekmektedir.  



YEMEKLİK BAKLAGİLLERİN EKONOMİK 
ÖNEMİ 

 



Dünyada 2016 yılı yemeklik baklagiller ekim alanı, üretim   
 ve verim değerleri  (FAO 2018) 
 

  Ekim alanı 
(ha) 

Üretim 
(ton) 

Verim 
(kg/ha) 

Fasulye  29 392817 26 833817 913 

Börülce 12 316 878 6 991 174 568 
Bakla 2 403 746 4 459 655 1855 
Nohut 12 650 078 12 092 950  956 
Mercimek 5 481 120 6 315 858 1152 
Bezelye 7 625 705 14 363 099 1884 

Toplam 69 870 344 71 056 130   



Fasulye 
27 milyon ton, 

%38 

Bakla 
4.5 milyon ton, 

%6 
Nohut 

12 milyon ton, 
%17 

Börülce 
7 milyon ton, 

%10 

Mercimek 
6 milyon ton, 

 %9 

Bezelye 
14 milyon ton, 

 %20 

Fasulye Bakla Nohut Börülce Mercimek Bezelye



YILLAR MERCİMEK NOHUT FASULYE BEZELYE BAKLA BÖRÜLCE 

2000 1.074.175 615.578 1.890.160 2.765.835 489.317 55 

2001 1.138.504 1.118.320 2.208.648 3.384.733 559.863 230 

2002 1.076.922 860.172 2.352.935 2.671.111 633.457 949 

2003 1.118.432 922.012 2.925.494 2.436.738 665.070 808 

2004 1.030.364 740.935 2.482.450 3.168.667 626.999 44 

2005 1.316.448 832.377 2.478.103 4.019.125 676.994 10 

2006 1.325.714 782.393 2.888.061 4.190.192 810.090 4.557 

2007 1.571.377 893.178 3.028.247 3.779.878 578.587 2.657 

2008 1.331.593 997.258 3.286.675 2.775.469 572.542 1.562 

2009 1.679.581 1.140.681 3.663.470 4.028.711 444.170 6.297 

2010 1.873.192 1.029.349 3.073.345 3.813.668 773.447 128 

2011 1.918.223 1.114.171 3.321.726 4.316.719 587.712 

2012 1.968.192 1 454.960 3.501.680 4.039.319 518.281 

2013 2 508 623 1 614 124 3 483 637 4 312 723 563 258 

Yıllar İtibariyle Dünya Baklagil İthalat Miktarı (ton) 



YILLAR MERCİMEK NOHUT KURU FASULYE BEZELYE BAKLA BÖRÜLCE 

2000 1.098.202 753.065 2.623.199 3.384.675 522.264 4.800 

2001 1.177.013 1.040.814 3.029.839 3.513.835 434.861 4.883 

2002 1.018.923 802.240 3.403.152 2.747.143 573.168 3.419 

2003 1.041.169 856.123 3.501.086 2.191.401 521.155 1.193 

2004 1.127.666 759.819 2.989.953 3.096.073 565.558 956 

2005 1.403.589 845.176 2.728.405 3.978.649 460.201 2.748 

2006 1.553.348 974.015 3.335.380 4.171.739 713.682 1.062 

2007 1.648.504 803.970 3.829.071 3.639.727 530.385 1.018 

2008 1.360.250 934.645 4.410.198 3.358.275 534.853 982 

2009 1.807.257 1.198.794 4.438.957 4.249.170 675.047 878 

2010 1.993.674 1.188.074 3.222.353 4.482.481 755.714 2.732 

2011 1.963.981 1.158.957 3.393.895 4.820.937 799.277 

2012 2.063.599 1.904.095 4.283.152 4.091.713 802 900 

2013 2 664.668 1 629 915 4 014 073 4 635 396 737 683 

Yıllar İtibariyle Dünya Baklagil İhracat Miktarı (ton) 



 
Dünya baklagil üretiminin %80-85’i üretilen ülkeler tarafından 
tüketilmekte, %15-20’lik kısım ise uluslararası ticarete 
sunulmaktadır. 
 
Dünyada baklagil dışsatımı bakımından son yıllardaki en önemli 
ülke Kanada’dır.  
 
Özellikle 1990’lı yıllardan sonra baklagil üretimini önemli ölçüde 
artıran Kanada üretim artışını dışsatıma da yansıtmıştır.  
 
Kanada’nın son yıllarda dışsatımda aldığı pay %30’un (4.3 milyon 
ton) üzerindedir. 
 Kanada’yı sırasıyla Avustralya, Çin, ABD gelmektedir.  
 
 
En çok dışalım yapan ülkeler Hindistan, Çin, Pakistan, Mısır ve 
Türkiye olarak sıralanmaktadır  
 



  Ekim alanı 
(ha) 

Üretim 
( ton) 

Verim 
(kg/da) 

Fasulye 89 818 235 000 262 

Bakla 5 292 14 489 274 

Nohut 359 529 455 000 127 

Mercimek 252 236 365 000 133 

Bezelye 1 088 2 919 268 

Börülce 1 900 1 860 103 

Toplam 709 863 1 074 268   

Türkiye’de 2016 yılı yemeklik baklagil ekim alanı, üretim 
ve verim değerleri  (TÜİK 2017) 
 



Fasulye 
235 bin ton, 

%22 

Bakla 
14.5 bin ton, 

%1.4 

Nohut 
455 bin ton, 

%42 

Y. Mercimek 
20 bin ton, 

%1.9 

K. Mercimek 
345 bin ton, 

%32 

Fasulye Bakla Nohut Y. Mercimek K. Mercimek
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Yıllar İtibariyle Türkiye’de Nohut Üretiminde Değişmeler 
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Yıllar İtibariyle Türkiye’de Fasulye Üretiminde Değişmeler 
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    Fasulye   

  İthalat İhracat 

  Miktar (ton) Değer (000 $) Miktar (ton) Değer (000 $) 

2000 20 188 11 890 12 300 9 393 

2001 32 980 17 986 45 392 31 893 

2002 41 488 21 584 19 839 13 968 

2003 6 366 3 238 42 149 24 124 

2004 13 872 7 166 18 811 12 019 

2005 37 687 22 296 2 603 3 183 

2006 30 968 27 977 3 535 3 418 

2007 36 968 38 442 2 268 2 340 

2008 51 462 56 269 3 500 5 424 

2009 53 650 56 378 19 026 17 906 

2010 37 718 39 761 1 620 2 551 

2011 33 113 36 530 1 343 2 038 

2012 28 908 34 017 1 380 2 562 

2013 24 797 34 105 2 513 5 399 

2014         

2015         

          

Türkiye fasulye dışsatım ve dış alımı 



Türkiye nohut dışsatım ve dış alımı 

    Nohut   

  İthalat İhracat 

  Miktar (ton) Değer (000 $) Miktar (ton) Değer (000 $) 

2000 7 412 4 278 50 137 33 132 

2001 14 396 6 151 153 953 75 288 

2002 10 636 3 832 104 671 48 101 

2003 41 24 189 600 82 552 

2004 546 306 133 073 69 166 

2005 646 359 123 593 83 026 

2006 1 881 1 570 104 685 66 066 

2007 5 178 4 362 69 193 41 873 

2008 8 760 9 154 88 338 76 758 

2009 4 404 4 178 88 507 74 969 

2010 7 586 7 287 56 896 54 709 

2011 8 450 9 641 28 205 36 508 

2012 34 939 46 575 25 337 31 011 

2013 56 875 62 584 19 243 19 548 

2014         

2015         

          



Türkiye mercimek dışsatım ve dış alımı 

    Mercimek   

  İthalat İhracat 

  Miktar (ton) Değer (000 $) Miktar (ton) Değer (000 $) 

2000 140 914 59 143 99 730 57 526 

2001 98 662 37 887 158 642 85 282 

2002 22 668 8 325 119 151 45 884 

2003 16 909 8 118 216 918 88 314 

2004 5 557 2 658 171 185 85 444 

2005 64 281 29 162 118 421 71 014 

2006 69 071 30 660 301 329 125 453 

2007 30 979 18 464 186 271 92 743 

2008 191 683 243 967 70 340 101 249 

2009 141 541 133 519 130 064 175 003 

2010 210 289 193 831 194 549 216 605 

2011 309 561 205 555 212 596 200 885 

2012 168 806 106 124 197 413 161 332 

2013 199 476 131 983 178 542 167 814 

2014         

2015         

          



Türkiye bezelye dışsatım ve dış alımı 

    Bezelye   
  İthalat İhracat 
  Miktar (ton) Değer (000 $) Miktar (ton) Değer (000 $) 

2000 2 091 604 299 80 

2001 929 312 64 23 

2002 120 77 56 32 

2003 596 305 18 14 

2004 2 638 1 435 19 22 

2005 2 283 1 603 139 134 

2006 725 896 167 120 

2007 1 334 1 255 133 139 

2008 1 816 1 783 154 213 

2009 2 291 2 617 192 403 

2010 3 516 3 701 134 294 

2011 37 649 17 454 23 345 12 332 

2012 25 991 11 822 23 098 11 971 

2013 43 554 18 590 31 041 16 387 

2014         

2015         

          



Türkiye bakla dışsatım ve dış alımı 

    Bakla   

  İthalat İhracat 

  Miktar (ton) Değer (000 $) Miktar (ton) Değer (000 $) 

2000 35 48 376 302 

2001 20 47 1 807 599 

2002 143 103 477 256 

2003 141 122 268 216 

2004 124 176 168 193 

2005 238 221 525 350 

2006 265 291 496 367 

2007 425 425 910 663 

2008 2 769 1 332 1 942 1 581 

2009 918 529 779 1 092 

2010 385 388 735 1 070 

2011 145 150 1 087 2 176 

2012 319 334 975 1 985 

2013 528 511 941 1 451 

2014         

2015         



 
 

• Dışsatımda Türkiye 267 bin ton ile 10. Sıraya kadar gerilemiştir 
 

• Türkiye özellikle 1997 yılından itibaren önemli miktarlarda baklagil 
dışalımı yapmıştır.  

 

• 1994 yılına kadar dışalımın yaklaşık tamamını kuru fasulye oluştururken, 
bu yıldan itibaren yeşil mercimek, 1997 yılından sonra da nohut ve 
kırmızı mercimek dışalımımız önemli ölçüde artmıştır.  

 

• Son yıllarda baklagil dış ticaretimizde dışalım, dışsatımın önüne geçmiş 
ve ülkemiz açık vermeye başlamıştır. 

•   

• Dışalımının büyük kısmını kırmızı mercimek, oluştururken bunu fasulye 
ile yeşil mercimek izlemiştir.  

 

• Devam eden bu olumsuz süreç sonunda son yıllarda dışalım, dışsatımın 
önüne geçmiş ve ülkemiz net dış alımcı olmuştur.  

 

 



Türkiye’nin Yıllara Göre Baklagil Dışsatım ve 
Dışalımı  



 İZLENEN POLİTİKALAR VE YAPISAL 

SORUNLAR 



• Yemeklik baklagiller de tarımın genel sorunlarını 
yaşamakla birlikte; bu grup bitkiler örneğin, 
tahıllarla karşılaştırıldığında;  

• yetiştirici tercihi bakımından ikinci planda 
oldukları,  

• toprak verimliliği açısından sorunlu, düşük yağış 
alan marjinal alanlara itildiği görülmektedir.  
 

• Araştırma etkinlikleri bakımından ise daha yoksun 
ve fiyat politikalarından daha iyi destek alan 
tahılların zorlu rekabetiyle karşı karşıyadırlar.  



• Üretici hangi baklagil iyi gelir getirirse ertesi yıl onu  
yetiştirmektedir.  
 

• Eğer bu yolla üretim fazlalığı olur ve fiyatların düşmesi 
yaşanırsa, ertesi yıl tekrar o baklagili yetiştirmekten 
sakınmaktadır.  
 

• Kısacası baklagil üretimimiz kısır bir döngü içerisinde 
süregitmektedir.  

• Oysa geleceğimiz baklagillerdedir.  

• Türkiye’de baklagil üretim yetersizliği yapısal sorunlar 
haline gelmiştir.  

• Üreticilerin baklagil üretiminden çekilmesinin çok 
çeşitli nedenleri vardır. 

 



 
• Ülkemizde önemli ve genel sorun üretim maliyetlerinin 

yüksekliğidir, girdilerdeki fiyat yüksekliği bezginliği artırmaktadır. 
 

• Temel üretim araçları (Akaryakıt, gübre, ilaç, tohum ) fiyatları 
sürekli artarken, çiftçinin ürettiği ürünün fiyatı aynı oranda 
artmamaktadır.  
 

• Üretici para kazanamadığı için de üretimden kaçmaktadır.  
• Türkiye’de 1980’li yılların ikinci yarısında uygulanan destekleyici 

politikalar, baklagil üretimine önemli bir ivme kazandırmıştır. 
 

• Özellikle 1990’lı yıllarda uygulanan tam tersi politikalar ise 
baklagil üretimini olumsuz yönde etkilemiştir.  
 

• Alımının tamamen durdurulması ve yerine herhangi bir baklagil 
pazarlama politikası oluşturulamaması ile birlikte üretici 
pazarlama sorunu yaşamaya başlamıştır. 

•   
 



Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yıllara göre yemeklik baklagiller alım miktarları (ton) 

  

YILLAR 

NOHUT KURU FASULYE 

Üretim Alım % Üretim Alım % 

1941 - 1950 722 100 33 752 4.67 767 900 74 430 9.69 

1954 - 1960  608 500 2 932 0.48 932 000  4 811 0.52 

1977 - 1985 2 425 000  77 302 3.19 1 480 000  3 0 

1986 - 1993 6 040 500 306 295 5.07 1 608 000  2 042 0.13 

TOPLAM 9 796 100 420 281 4.29 4 787 900 81 286 1.70 

 

YILLAR 

MERCİMEK 

Üretim Alım % 

1941 - 1950 319 100 7 143 2.24 

1954 - 1960 508 500 475 0.09 

1977 - 1985 3 486 000  343 185 9.84 

TOPLAM 4 313 600 350 803 8.13 

KABUKLU KIRMIZI MERCİMEK YEŞİL MERCİMEK 

Üretim Alım % Üretim Alım % 

1986 - 1993 4 419 000  351 822 7.96 1 737 000 397 476 22.88 

TOPLAM 4 419 000  351 822 7.96 1 737 000  397 476 22.88 



 
• Ülkemizde çeşitli ürünlere uygulanan prim desteği, sertifikalı 

tohumluk kullanım desteği, mazot ve gübre desteği 
baklagiller için de 2008’den beri uygulanmaktadır.  
 

• Bu destek, ertesi yıl 1 kuruşluk artışla 10 kuruşa çıkarılmış, 
Üretim alanları ve üretimin azalmasına rağmen 5 yıl bu 
destek artırılmamıştı, sonuçta destek miktarı da bu yıllarda 
üreticiyi üretmeye teşvik edecek düzeyden uzakta kalmıştır.  
Günümüzde ise: 
 

• 2017 yılı için belirlenen havzalarda yetiştirilecek kuru 
fasulyeye, nohuta, mercimeğe 30 kuruş, 2018 üretim yılında 
ise kilogram başına 50 kuruşa çıkarıldı.  

• Ayrıca, nohut, mercimek, kuru fasulye için dekar başına 14 
lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 18 lira 

•   
• Baklagil üretiminde işçilik maliyetleri de diğer alternatif 

ürünlere göre daha yüksektir.  
 



• Tarımda uygulanan yanlış politikalar ve yüksek 
maliyetler nedeniyle üretici, 

•  daha az zahmetli,  

• maliyeti düşük,  

• insan işgücüne daha az gereksinim duyulan 
makinalı hasat yapılan  

• ürünlere yönelmektedir.  

• Bu durum baklagil üretimi açısından gelecekte de 
büyük bir tehlikeyi göstermektedir.  



 
 Kaliteli ve verimli tohum kullanımı yok denecek kadar düşüktür.  

 
 Çok sayıda geliştirilmiş çeşide karşın tohumluklarının üretilememesi büyük bir 

sorun olarak karşımızda durmaktadır. 
 

 Baklagil tohumluğu üretimi genel toplam üretim içinde %0.5’lik bir pay 
almaktadır. 

• Baklagil üretimin iklim koşullarına sıkıca bağlı olması  ile tekrarlanan kuraklıklar  
en çok baklagil üretimini olumsuz yönden etkilemektedir.  
 

• Özellikle 2007-2008′de yaşanan kuraklık nohut, fasulye, mercimek üretimini 
çok büyük oranda düşürmüştür.  

• Türkiye baklagil üretiminde sorunlar ve darboğazlarla uğraşırken; Kanada, ABD 
ve Avustralya 1990’lı yıllardan sonra baklagil üretimine çok önem vermişlerdir.  

• Bu ürünlerde araştırma çalışmalarına büyük kaynaklar aktararak altyapı 
oluşturmuşlardır.  

• Elde edilen bulguları üretime aktarıp üretim ve dışsatımlarını arttırarak 
pazarları ele geçirmişler.  
 

 
   

 



Türkiye’nin Üretimi Artırma Avantajları 
• Bu ürünlere; gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışına bağlı olarak; batı ülkelerinde ise 

sağlıklı ürün olarak görülen talep artışı ve büyüyen pazar yapısı, 
 

• Üretim potansiyelinin yüksek olması, 
 

• Aile işgünü iyi değerlendiren bitkiler olması, 
 

• Organik üretime uygun olması, 
 

• Hazır yemek sanayi hacminin giderek artması. Günümüzde bu sektörde yaklaşık 500 
milyon liralık 100 bin ton baklagil kullanılmaktadır.  
 

• Baklagil ürünlerinin işlendiği sanayi altyapısının gelişmeye açık hatta yeterli olması 
 

• Türkiye’de nadas ve marjinal alanların değerlendirilmeye açık olması, 
 

• Ekim nöbetine uygun bitkiler olması,  
 

• Ülkemizde üretilen yemeklik tane baklagillerin kalitesinin yüksek olması. İthal ile yerli 
fsaulyede görülen fiyat farkı ve tercih edilme durumu bunu göstermiştir. 
 



Yapılması Gerekenler 

• Son yıllarda baklagil üretiminde görülen düşüşler dikkate 
alınarak,  

• üretimin buna bağlı olarak kendine yeterliliğin  

• ve dışsatımın arttırılması için sosyoekonomik, teknolojik 
ve politik önlemler alınmalıdır.  

• Bunun için yapılması gereken de orta ve uzun vadeli 
politikalarla dışa bağımlılığı azaltacak üretimi artıracak 
politikaların oluşturulmasıdır. 

• Bunlardan en önemlisi ise üretici gelirlerinin artırılmasıdır.  
BUNUN İÇİN: 

 



• Destekleme uygulamaların üretimi artırıcı, yönlendirici, 
teşvik edici, dengeli ve adil olmasına özen gösterilmelidir.  

 

• Alternatif ürünlerle rekabet şansını artıracak destekleme 
politikalarının uygulanması gereklidir. 

 

• Ürün değerlendirme ve pazarlama olanakları sağlanarak 
ülkesel bir baklagil politikası oluşturulmalıdır.  

 

• Üreticilerin pazarlamada söz sahibi olabilmeleri için 
baklagil üretici birlikleri kurulmalıdır.  

• Ülke potansiyeli bağlamında üretim politikası izlenerek 
dışalım yerine önce kendine yeterlilik ilkesi geçerli 
kılınmalıdır.  



• Özellikle de, hasat döneminde baklagil dışalımı 
yapılmamalıdır 

 

• Ekim nöbetinde baklagillere daha fazla yer verilmelidir.  

 

• Kota nedeniyle Orta Anadolu Bölgesinde ekim alanı azalan 
şeker pancarı üreticilerinin fasulye yetiştirmesi teşvik 
edilmelidir.  

 

• Nadas alanlarının daraltılması projelerinin tekrar gündeme 
alınması düşünülmelidir.  

 

• Bu da nohut ve mercimek ekim alanlarının genişletilmesi 
bakımından önemlidir. 



• Ürünün iç ve dış pazar değerini önemli ölçüde etkileyen 
standart ve yüksek kaliteli üretimi özendirici uygulamalar 
devreye sokulmalıdır. 
 

• Hastalıklara dayanıklı, makineli hasada uygun baklagil 
çeşitleri geliştirilerek,  tohumluk üretim ve dağıtım 
zincirinin kurularak, sertifikalı tohumluk kullanması 
sağlanmalıdır.  
 

• Maliyeti düşürecek yetiştirme tekniklerinin de çiftçi 
tarafından uygulanması sağlanarak, uygun yetiştirme 
yöntemleri ile verimler yükseltilmelidir. 

http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/agricultura/aa-insectos/bruchus-pisorum.htm


KÜLTÜRÜ 
 

• Toprak Hazırlığı 
• Toprak tipi ve ekim sistemine göre değişir 
• İyi hazırlanmış tohum yatağına gerek duymaz 
• İnce un ufak edilmiş topraklar çimlenmeyi olumsuz etkiler 
• Kuru tarım koşullarında toprak nemini koruyacak toprak işleme 

yapılmalıdır. 
• Kazık köklü olduğundan uygun derinlikte toprak işlenmeli 
• Toprak işleme derinliği 10-15 cm olmalıdır. 
• Ağır ve kötü havalanan topraklarda ve solgunluk hastalığının olduğu 

yerlerde hastalığı önleme yönünden derin sürüm yapılmalıdır 
• Tahıllardan sonra ekilecekse sonbahar ve kışın yapılacak işlemeyle tahıl 

sapları gömülür 
• Erken ilkbaharda ikinci sürümü ekim izler 



Ekim Zamanı ve Yöntemleri 
 

• Ülkemizde en uygun ekim zamanı Şubat ortası Nisan ayları arasındadır. 
• Ekim zamanı hava sıcaklığı ile yakından ilişkilidir. 
• İlkbahar son donlarından 7-10 gün önce ekilmesi önerilir 
• Ülkemizde Mayıs ayına kayan ekimler vardır, bu da verimi düşürür 
• Türkiye’de nohut genellikle serpme ekilir 
• En uygunu sıralar halinde makine ile ekim yapmaktır 
• Bazı yerlerde saban çizgisine de ekim yapılır 
• Kuzey Amerika, Güney Avrupa ve Avustralya’da  ekim makina ile yapılır 
• Makina ile ekimde iri tohumluluk ve düz olmayan tohum yüzeyi sorun 

oluşturur 
• Mısır, soya, pamuk ekim makinaları bu amaçla kullanılabilir 





 



Ekim sıklığı- Tohumluk 

 

• Tohumluğun çimlenme gücü yüksek olmalı 
• Erken nohut ekiminde %25 daha fazla tohum kullanılmalıdır 
• Sıravari ekimlerde sıralar arası 25-30, sıra üzeri 10-15 cm 

olmalıdır. 
• 1 da’da optimum bitki sayısı 40.000-60.000 arasında değişir 
• Bu sıklık için 25x10 ya da 17x10 cm  sıra arası ve sıra üzeri 

olmalıdır 
• Tohumluk miktarı bin tane ağırlığına göre değişir 
• Küçük tanelilerde (1000-tane): 200 g ise 8-12 kg/da olmalıdır 
• İri tanelilerde 16 kg/da  



• İri taneli çeşitlerde m2’ye 40 tohum (25x10 cm) 

• Küçük taneli çeşitlerde m2’ye 60 tohum (17x10 cm) 

• Ankara koşullarında küçük tanelilerde 80-100 tohum/ m2 

•                                  büyük tanelilerde 60-80 tohum/ m2 iyi 
sonuçlar vermiştir. 

• Ekim derinliği 5-6 cm olmalıdır 

• Tohumlar derin (10 cm) ekilirse, bitkinin çiçeklenme zamanı 
gecikir, az sayıda çiçek ve meyve oluşur 

• Çimlenen tohumdan fide 10-12 gün sonra toprak yüzüne çıkar 

• Çimlenme hypogeal’dir (kotiledonlar toprak altında kalır) 

 



Besin Maddesi Alımı ve Gübreleme 

• Genelde, her 1 ton nohut tanesi ile 121.9 kg 
(67.3N + 6.6 P + 48 K) temel besin maddesini 
topraktan kaldırılır (Prasad vd. 2002).  

• Ayrıca, 34.7 kg (18.7 Ca + 7.3 Mg + 8.7 S)  
ikinci derecedeki besin maddeleri ve ~1000 g 
mikro element de  (38 Zn + 868 Fe + 70 Mn + 
11.3 Cu) alınır (Aulakh vd. 1985). 



Gübreleme 
 

• Nohut havanın serbest azotundan yararlanır 
• Bu nedenle azotlu gübrelerin fazla etkisi görülmeyebilir 
• Erken ekilişlerde 2-3 kg N/da gübre tane tutmayı artırır 
• Amonyum sülfat ve amonyum nitrat olarak ekimle birlikte verilmelidir  
• Toprak analizlerine göre 3-4 kg N/da arasında değişir 
• Ekimle birlikte 2-6 kg P2O5 verilmesi uygundur 
• Fosforlu gübre yüksek verim garantisidir 
• Bu amaçla en fazla süperfosfat gübresi kullanılır 
• Toprakta alınabilir Ca fazlalığı kabuk sertleşmesine yol açar 
• Nohut yetiştiriciliğinde çiftlik gübresi fakir ve kumlu topraklara verilmelidir 
• Normal verimli topraklara çiftlik gübresi verildiğinde fusarium 

solgunluğunun yayılmasına neden olur 
• Uygulamada çiftlik gübresi ekim nöbetinde nohuttan önceki bitkiye 

verilmelidir 



Bakteri Aşılama 

• Martinez-Romero vd. (2000) Rhizobium  genusunu Bradyrhizobium, 
Rhizobium, Azorhizobium, Sinorhizobium, Mesorhizobium ve 
Allorhizobium, olmak üzere 6  cinse  ve  29 türe ayırmışlar. 

• Nohutu infekte eden bakteri Mesorhizobium içine alınmış ( Jarvis  
vd.1997). Böylece Rhizobium ciceri ve R. Mediterraneum yeniden 
isimlendirilerek  Mesorhizobium ciceri  ve M. mediterraneum olarak 
değiştirilmiştir (Nour vd.1994, 1995; Jarvis vd. 1997). Portekiz ve 
İspanya’da, M. loti, M. trianshanese  ve M. amorphae  türlerinin de 
nohutta nodulasyon yaptıkları belirlenmiştir (Peix vd. 2001; Laranjo vd. 
2004). 

• Normal killi topraklarda bakteri aşılama verimde %37-74 artış sağlamıştır 

• %5.4 protein oranında artış 

• Olgunlaşmış bitkinin azot kapsamı %1.4-2.0 

• Köklerin azot kapsamı da ortalama %0.8-3.5 artış olmuştur. 







Bakım 
 

Bitkiler 20-25 cm boylanınca, yüzlek işleme ile boğaz doldurulur 

En önemli bakımı yabancı otlarla savaştır (%23-87). Nohut 
yetiştiriciliğinde sorun olan tek yıllık geniş yapraklı yabancı otlar 
Brassicacae, Asteraceae, Chenopodiaceae, Fabaceae ve 
Polygonaceae, familyalarındakilerdir  (Bhan ve Kukula, 1987).  Buna 
karşılık Poacea familyasındaki tek yıllık yabancı otlar ilaçlarla kontrol 
edilebilmektedir. Ayrıca, elle, çapa veya ekimden 1 hafta önce ilaçla 
kontrol yapılabilir. 

• Nohut yetiştiriciliğinde kurak koşullarda sulama ürünün garantisidir 

• Toprağın fazla suyla doymamasına dikkat edilmelidir 

• İspanya, Fransa ve Meksika’da 2-4 kez  karık yöntemiyle  sulanır 

• Türkiye’de nohut yetiştiriciliğinde genellikle sulama yapılmaz 

 



Hasat ve Harman 
 

• Nohutta bitkiler çeşitlere göre ekimden 95-150 gün arasında 
hasat olgunluğuna gelir 

• Nohutta tane dökme sorunu yoktur 
• Kurumuş bitkiler yolunarak veya biçilerek hasat edilir 
• Biçilen bitkiler kurutulur 
• Dik gelişen nohut çeşitlerinin hasat ve harmanı makina ile 

yapılabilir 
• Nohut çeşitlerinin çoğu makinalı tarıma uygundur 
• Kurumuş baklalı bitkiler uygun harman makineleri ile 

harmanlanır 
• Kırık taneler ayrılır 
• Nohutta sap, tane ürünün %100-125 kadardır 





 



Hastalık ve Zararlıları 

 

• Hastalıkları: 

● Fusarium solgunluğu etmeni Fusarium oxysporum sp. ciceri 

● Nohut antraknozu etmeni Ascochyta rabiei 

● Pas 

● Yaprak leke hastalığı 

● Virüs hastalıkları 

• Zararlıları: 

● Nohut bakla kurdu, Heliothis armigera 

● Nohut bruchusu, Callosobruchus chinensis 



Fusarium solgunluğu (Fusarium oxysporum f sp. Ciceris)  

 



Antraknoz (Ascochyta rabiei) 



 



Nohut bakla kurdu (Heliothis armigera) 



Nonut yaprakcıklarında galeri sineği zararı (leaf miner larvae) 



Nohutta bruchus (Callosobruchus maculatus) 



Nohut Islahı 





Islahı 
 

● Üstün verim (karışık bir karakterdir) 

●Soğuğa, kuraklığa ve gelişme süresinin uzunluğuna, 

● Hastalıklara dayanıklılık. 

● Geniş adaptasyon yeteneği, 

● Kalite (protein ve amino asit içeriğinin zenginliği) 

● Tane büyüklüğü pazar değerini artırır 

● Pişme kalitesi 

● Kabuk rengi, beyaz yada krem 



MERCİMEK (Lens culinaris Medik.) 2n=14 
 





MERCİMEĞİN KÖKENİ, TARİHÇESİ ve COĞRAFİ 
DAĞILIŞI 

 
• Kökeni 
• Çok eskiden beri kültüre alındığı bilinen mercimeğin (Lens culinaris Medik.) 

büyük tanelilerin (var. macrosperma) kökeninin Akdeniz bölgesi; Orta 
büyüklükteki tanelilerin (var. syriaca) yurdumuzun iç kısımlarındaki dağlık 
bölgelerin; küçük tanelilerin (var. afganica) de Afganista’nın yüksek yerleri, 
Himalaya ve Hindikuş dağları olduğu belirtilmektedir (Vavilov 1950). 

• Cubero (1981) Türkiye’nin batısından kuzey Irak’a kadar uzanan bölgede 
tüm yabani mercimek çeşitlerinin bulunması nedeniyle burayı Lens cinsinin 
doğal kökeni olarak belirlemiştir. 

• Kültür mercimeğin yabani formu kesinlikle saptanamamıştır. Ancak son 
çalışmalar, yabani tür olan Lens orientalis’in kültür çeşidi olan Lens 
culinaris’e çok benzediği ve bu türün mercimeğin yabani progenitörü 
olabileceğini göstermiştir (Zohary 1972). 



Tarihçesi 
 

• 1787 yılında Alman botanikçi Medikus tane şeklini dikkate alarak 
mercimeği Lens culinaris olarak adlandırmıştır. Mercimeğin kültüre alınışı 
tarımın başlangıcına rastlamaktadır.  

• Kuzey Suriye’de Mureybit kazılarında bulunan yabani mercimek 
örneklerinin M.Ö. yaklaşık 10500 yıllarına ilişkin olduğu saptanmıştır. 

• En eski Hacilar (Turkiye), Ramad (Suriye), Jarmo (Irak), Jericho (Filistin), 
Beidha (Ürdün) ve Ali Kosh (Iran) M.Ö. 9000 Neolitik Dö. 

• Can Hasan (Alaçatı) kazılarında bulunan örneklerin M.Ö 7000-6000 yıllara 
ait olduğu belirtilmektedir. 

• Yunanistan’da M.Ö. 8000, Orta Avrupa’da 5000-7000 
• Mısır’da M.Ö. 5000 yıllarına ait  örnekler ve ayrıca, 1085 yıllarında 

mercimek tarımı ve ticaretinden söz edilmektedir. 
• Mercimek Amerika’ya 1916 yılında girmiş önemi artan yemeklik tane 

baklagil olmuştur. 



MÖ 
■ 9500 
▲9500-8000 

* 8000–6500 

+ 6500                      Mercimek İçin Arkeolojik  Verilerin Alındığı ve Kültüre Alınma Yerleri 



Coğrafi Dağılışı 

 

• Mercimek tarımı dünya üzerinde ılıman ve subtropik iklim 
bölgelerinde yayılmıştır. 

• Kuzey yarı küresinde yağışlı yıllarda 57o 40ı, kurak yıllarda daha 
kuzeye (58o41ı) çıkabilmektedir. Güneyde ise 40o Güney 
enlemine kadar yayılmaktadır. 

• Mercimek yetiştiriciliği, Gürcistan’da 1760 m, Afganistan’da 
2700-2800 m. yüksekliklerde yapılmaktadır. 

• Mercimek, Pakistan ve Hindistan’da saf ya da karışık olarak 
3000 m. yükseklikte yetiştirilir. 

• Ülkemizde en yüksek yetiştirme alanı Erzurum’da 1893 m, Ağrı 
1800 m, Van’da 1661 m, Hakkari’de 1630 m, Yozgat’ta 1458, 
Ermenek’te 1250m olarak tespit edilmiştir. 



TAKSONOMİSİ 
 

• Takım: Fabales / Rosales  

• Familya: Fabaceae / Leguminosae 

• Alt familya: Faboideae /Papillionoideae 

• Oymak: Vicieae 

• Cins: Lens 

• Tür: Lens culinaris Medik. 

•         Lens esculenta Moench. (sinonim) 



Mercimeğin Sınıflandırılması 

 

• Lens cinsi iki biyolojik tür içermektedir. Bunlar Lens culinaris ve 
Lens nicricans olarak isimlendirilmiştir.  

• Bunlardan,  
 

• L. Culinaris 3 alttür içerir. 
1. Lens culinaris ssp culinaris Medik. 
2. Lens culinaris ssp orientalis Boiss. 
3. Lens culinaris ssp odemensis Lad. 
   
Lens nigricans  2 alttür içerir:  
1. Lens nigricans ssp nigricans 
2. Lens nigricans ssp ervoides (Brign.) 
            



• 2000’li yıllardan sonra bir sınıflandırma da aşağıdaki 
gibi yapılmıştır (6 tür içermektedir):  

• 1. L. culinaris (ssp. culinaris ve orientalis)  

• 2. L. odemensis 

• 3. L. tomentosus 

• 4. L. nigricans  

• 5. L. ervoides  

• 6. L. lamottei.  



Lens culinaris Medik. Türünün Sınıflandırılması 
 

• Geniş ölçüde morfolojik farklılıklar gösteren çeşitleri 
içermektedir. Genel olarak kültürü yapılan mercimek çeşitleri 
tane iriliklerine göre bazı araştırıcılara göre 3 (Barulina 1930, 
Kiffman 1952), son yıllarda yapılan çalışmalarda iki alttür 
içinde toplanmaktadır (Zohary 1972). 

• Lens culinaris ssp. macrosperma: 6-9 mm çaplı tanesi olan ve 
2.4-2.6 mm kalınlığında yeşil kabuklu, sarı kotiledonlu, Akdeniz 
çevresi ve Yeni dünya’da yetişir. 

• Lens culinaris ssp. microsperma : Taneleri 3-6 mm çapında, 
Hindistan’da fazla yetiştirilen, kotiledon rengi sarı veya 
kırmızıdır. Bu alttür içinde 46 çeşidin dağılım gösterdiği altı 
coğrafi grup vardır. 



Türkiye’de Yetiştirilen Mercimek Çeşitleri 
 

TSE 143’e göre mercimekler botanik bakımından yapılarına göre çeşitlere özelliklerine 
göre de derecelere ayrılırlar: 
 

• Kabuklu mercimekler: Sultani mercimek: pul, yaprak:   
                                                                yeşil renkli, kotiledon çapı> 6mm 
                                           Yeşil mercimek: sıra mercimek: yeşil,  
                                                        kotiledon sarı, kotiledon çapı> 3 mm 
                                            Kabuklu kırmızı mercimek: Kırmızı,  
                                                      kotiledon kırmızı kotiledon çapı> 3 mm 
 
• İç mercimekler: Kırmızı iç mercimekler: turuncu renkli     
                                                                  kırmızı mercimek 
                                                Yeşilimsi sarı iç mercimek: yeşilimsi sarı    
                                                Sultan, yeşil mercimek 
      
                                                                          

http://klasiktatlar.azeriblog.com/public/blogs/klasiktatlar/2008/11/04/k__rm__z___mercimek.jpg


Mercimek 



Tescil Edilmiş Bazı Mercimek Çeşitleri 

• Kışlık Pul 11,      Kışlık Yeşil 21,            Kışlık Yeşil 31,               

    Sultan 1, Fırat 87,      Malazgirt 89,       Erzurum 89,           

   Kayı 91,     Kışlık Kırmızı 51,   Emre 20,    

   Kışlık Yerli Kırmızı,      Seyran 96,     Çiftçi,       Kafkas,    

  Özbek,       Güney Doğu Kırmızısı,       Meyveci 2001,        Ali Dayı, 

http://www.alibaba.com/product-free/100317464/Red_Lentils.html


KİMYASAL BİLEŞİMİ 
(g/100g kuru madde) 

 
Enerji               339-480 Kcal 
                                                              * Proteini %92 hazmolunabilir   
                                                                     durumdadır 
Protein            : 15.9-31.4                      * Mercimek proteininde %   20.6                                                              
                                                       gluten %44.0 globulin %1.8 prolamin 
Yağ                : 0.- 3.5    
                                                      
Karbonhidrat : 43.4- 74.9                                                       
Kül                 : 2.2-6.4                                   * Proteini oluşturan   
                                                                        aminoasitlerin suda  
Toplam lif  : 5.1-26.6                                   eriyen miktarları %25.9’dur.  
                                                                       Hazmolma değerleri de  
                                                                  diğer baklagillerden yüksektir. 
    
                                              



Mercimekte Mineral Maddeler ve Vitaminler (mg/100 g)  
 

Mg        :        13-167                          Choline (vit. B7)     :  109 
Fe         :        3.1-13.3                           Folic asit              : 107.0    
Ca        :         42-165                           İnositol (vit. B7)   :   130.0 
P          :         240-1287                           Vitamin A         :   100 
Na        :         0.4-79                        Ascorbic asit (vit. C):  0.0-7.7                 
K          :         38-1360                           Niacin (B3)        :  0.6-3.6 
Mn       :         0.6-1.0                            Pyrodixine (B6)  :   0.16-0.6     
Zn        :         2.3-10.2                           Vitamin K           :   0.25                             
 
Thiamin (vit. B1)  :     0.13-0.9               Vitamin E          : 0.36-1.60                                
Riboflavin (vit. B2) : 0.11-0.46 
Nicatinic asit(vit. D) : 1.70 



Mercimek Tanesinde Saptanan Amino Asit Miktarları 
(g/100 g) 

 

• Trytophan            0.216 

• Threonine             0.896 

• Isoleucine             1.316 

• Leucine                 1.760 

• Lysine                   1.528 

• Methionine            0.180 

• Valin                      1.364 



MERCİMEĞİN KULLANIM YERLERİ VE TANEDE PİŞME 
 

• 1-İnsan Beslenmesinde 
• Taneler ıslatılarak kurutulur ve merdanaden geçirilerek 

kabukları ayıklanır. 
• İç mercimek ve mercimek unu daha çok çorba şeklinde 

kullanılır. 
• Kabuklu olarak kaynatılıp pişirilerek yemek yapılarak 
• Bazı ülkelerde kavrularak çerez olarak tüketilir. 
• Unu buğday ununa karıştırılarak ekmek yapımında 
• Bazı ülkelerde taze meyve ve yaprakları sebze olarak 
• Çimlendirilmiş tohumları salata olarak ya da kavrularak 

kullanılır. 
• Kanın rengini koyulaştırdığı için tıpta kullanılmaktadır. 
• Zengin mineraller nedeniyle yüz ve şaç bakımında 



• Pişme: 

• Tanenin pişme kalitesi üzerine çeşit, çevre 
koşulları, gübreler, büyüme düzenleyiciler ve 
tanenin olgunluk aşaması etkilidir. 

• Erken hasat pişme zamanını tam olgunluğa 
göre iki kat uzatır 

• Gerekenden fazla kimyasal gübreler pişme 
süresini artırır. 



• 2-Hayvan Beslenmesinde 
• Sap, saman ve meyve ile tohum artıkları yüksek oranda 

protein içerirler. 
• Yeşil ot olarak iyi bir hayvan yemidir. 
• 3-Ekim Nöbetinde 
• Yeşil gübre olarak 
• Toprağa azot bağlamada (12 kg/da N/yıl) 
• Kışlık ve erkenci olduğundan nadas alanlarının daraltılmasında 
• 4-Endüstride 
• Nişastasının viskozitesi sıcaklıktan fazla etkilenmediği için 

matbaa ve tekstil sanayinde kullanılır. 



ADAPTASYONU 

• İklim İstekleri 
• Mercimek, sıcak, ılıman ve subtropik bölgelerin bitkisidir. 
• Tropik bölgelerin yüksek kesimlerinde ve serin mevsimlerde de yetişebilmektedir. 
• Soğuğa en dayanıklı yemeklik baklagil cinsidir. 
• Genellikle uzun gün bitkisidir. Bazı çeşitlerin gün-nötr olduğu belirlenmiştir. 
• 4-6 oC’de 1 ay kadar vernalizasyon isteği vardır. 
• Küçük tanelilerde optimum çimlenme sıcaklığı 10-20 oC, 
• Büyük tanelilerde ise, optimum sıcaklık 15-25 oC’dir. 
• Geniş sıcaklık derecelerinde, ışıklı ve ışıksız ortamlarda çimlenebilir. 
• Yazlık ekimlerde (90-110 gün) toplam sıcaklık isteği 1500-1800 oC’dir. 
• Kışlık ekimlerde arpadan önce hasat oluma gelir. 
• Yağış isteği fazla değildir, nohuttan sonra kuraklığa en dayanıklı cinstir. 
• 300-450 mm yağışlı Orta Anadolu’da yetişip ekonomik verim verebilir. 
• 750 mm yağış isteyen hatta Mısır’da 3 defa sulanan çeşitlerde vardır. 



Toprak İstekleri 
 

• Mercimeğin toprak isteği yönünden fazla bir seçiciliği yoktur. 
• Hafif kumlu topraktan ağır killi topraklara kadar değişik toprak tiplerinde 

yetişebilir. 
• Yüksek verim için sıcak, iyi havalanan kumlu-tınlı ve tınlı-kumlu, kireçli 

topraklar önerilmektedir. 
• Mercimek, hafif asidik (pH: 5.5-6.5) topraklarda iyi yetişir. 
• pH’nın 9 ve fazla olması kök yumrularının oluşumunu geciktirir ve verim 

düşer. 
• Besin maddelerince zengin ağır topraklar mercimek için uygun değildir. 
• Mercimekte genotiplerin çoğu toprak tuzluluğuna çok duyarlıdır. 
• Mısır, Sudan, Libya ve Fas gibi ülkelerde sulanarak yetiştirilen yerlerde 

tuzluluk mercimekte büyük sorunlar oluşturmaktadır. 
• Tuza dayanma bakımından fasulye, börülce ve soya’dan iyi olduğu halde, 

birçok tahıl türü ve nohuttan daha zayıftır. 



KÜLTÜRÜ 
 

• Toprak İşleme 
 
• Mercimeğin ilk gelişme devresi zayıf olduğundan, tohum yatağının keseksiz 

ve yabancı otlardan arınmış olması gerekir. 
 

• Mercimek yetiştiriciliğinde toprak işlemenin yüzlek yapılması, fazla keseğin 
oluşmaması, tohum yatağının yumuşatılmaması ve canlı kök kanallarının 
bozulmamasına dikkat edilmelidir. 
 

• Kışlık tahıllardan sonra ekilecekse tahıl hasadından sonra gölge tavında ilk 
toprak işleme yapılmalıdır. 

• Ya da ilk yağışlar beklenip ondan sonra ilk işleme yapılmalıdır. 
• İkinci ve yüzlek bir işlemeyle tohum yatağı hazırlanmalıdır. 
• Bölgenin ekolojik koşullarına göre ekim zamanında tohum yatağının hazır 

olmasını sağlayacak şekilde toprak işlenmelidir. 



Ekim Zamanı ve Yöntemleri 
 

• Düşük sıcaklıklara dayanıklı olduğu için hem kışlık hem de yazlık ekilebilir. 
• Tescil edilen kışlık çeşitler çok ekstrem soğuklar dışında ülkemizin her yerinde kışı 

tarlada atlatabilecek durumdadırlar. 
• Güney Doğu, kıyı bölgeler, geçit bölgeleri ve Orta Anadolu’nun büyük bölümünde 

kışlık ekim yapılır. 
• Orta Anadolu ve Geçit bölgelerin bir kısmı ile Doğu Anadolu’da yazlık ekim 

yapılmaktadır. 
• Kışlık ekim zamanı ekolojik koşullar ve çeşide göre değişmekle birlikte; 
• Orta Anadolu ve Geçit bölgeleri için Ekim ayının ikinci yarısı, Güney Doğu ve Ege 

bölgesi için Kasım ayıdır. 
• Yazlık ekimlerde ise tohum yatağının uygun bir şekilde hazırlanabileceği en erken 

tarihte ekilmelidir. 
• Bölgelere göre değişmekle beraber Ocak, Şubat ve Mart ayları uygundur. 
• Yazlık ekimin Nisan ayını geçmemesi gerekir. 
• Yüksek tane verimi için kışlık ekim zorunluluğu vardır. 
• Kışlık ekimden beklenen yararın alınabilmesi için yabancı ot kontrolünün iyi bir 

şekilde yapılması gerekir. 



Ekim Yöntemi 
 

• Günümüzde eğimli ve taşlı arazilerde serpme ekim yapılır. 
 

• Uygun ekim yöntemi normal tahıl mibzeri ile yapılan sıravari ekimdir. 
 

• Ekimde toprağın bastırılması verimi artırmaktadır. 
 

• Mercimek için en uygun ekim sıklığı 15x2.5-5 cm  
 

• Kışlık ekim küçük tanelilerde 200-250 tane/m2 

• Kışlık ekim büyük tanelilerde 150-200 tane/ m2  
• Erken yazlık ekimde küçük tanelilerde 250-300 tane/ m2  

• Erken yazlık ekimde büyük tanelilerde 200-250 tane/ m2  
• Ortalama olarak her çeşit ve ekim zamanı için (sıravari) 10 kg/da 
• Ekim derinliği 4-5 cm olmalıdır  



Tane iriliği    1000 tane ağırlığı     m2’de tohum sayısı    Tohumluk miktarı   

                                                                                                          Kg/da    

 

İri taneliler          60 g                         150-250                                  9-15 

 

Orta taneliler      45 g                         200-250                                  9-11.25 

 

Küçük taneliler   35 g                          250-300                             8.75-10.5 

 

 

Tanede çimlenme hypogealdır. (yazlıklarda 7-9 gün’de çıkış olur) 



Tohumluk Seçimi 
 

• Tohum bölgeye uyan, yüksek verimli ve kaliteli olmalıdır. 

• Fazla yassı olmayan, yeterince kubbeli, açık renkli ve üzeri 
puslu olan taneler kaliteli tohumlardır. 

• Taneler dolgun olmalı, 1000 tane ağırlığı yüksek olmalıdır. 

• Tohumluğun safiyeti en az %97-98 olmalıdır. 

• Kırık tane, böcek yeniği tane, kabuğu kırılmış tane olmamalı. 

• Yabancı otlardan tamamen temizlenmiş,  

• Özgül ağırlık, şekil bakımından homojen, 

• Çimlenme ve sürme yeteneği %80’nin üzerinde olmalıdır 



                                               ürün               tohumluk 

   Küçük taneliler (4mm>) 1000 tane ağırlığı      30-45 g             40-45 g 

    

Orta taneliler   (4.6 mm) 1000 tane ağırlığı      30-50 g             45-50 g 

    

Büyük taneliler (5.6 mm) 1000 tane ağırlığı      50-65 g              60-65 g 



Gübreleme 
 

• Bir baklagil bitkisi olan mercimek, azotlu gübrelere fazla reaksiyon 
göstermemektedir. 

• Yüksek verim için 4 kg N/da, 4 kg P2O5/da uygulanmalıdır. 
• Ayrıca 3-4 kg K2O ve 10-15 kg kireç/da verilmelidir. 
• Tahıllardan sonra ekiliyorsa mutlaka gübreleme özellikle de azotlu 

gübreleme yapılmalıdır. 
• Mercimek bitkisi kullandığı azotun 2/3 kadarını Rhizobium bakterisi 

aracılığıyla ortak yaşamdan sağlar. 
• Fazla azot, vejetatif aksamı artırarak tane verimini düşürür. 
• Kurak bölgelerde yetiştirildiğinden kök gelişimini ve ermeyi hızlandırdığı 

için yeterli fosfor verilmelidir. 
• Verim gücü düşük mercimek, toprakta fazla besin maddesi kaldırmaz. 
• Ahır gübresi vejetatif gelişmeyi artırdığı ve yabancı otların çoğalmasına 

neden olduğu için tavsiye edilmez. 



• Güneydoğu Anadolu koşullarında 3 kg N ve 6 kg P2O5/da kullanımı en iyi sonuç 
vermiştir. 

• 120 kg/da tane ürünü alındığında 10 kg N, 2 kg P2O5 ve 8.7 kg K2O/da topraktan 
besin maddesi kaldırılmıştır. 

• Azotlu gübreler (1-2.5 kg/da) mutlaka ekimle birlikte verilmelidir. 
• Bu azot simbiyotik yaşam başlayıncaya kadar yeterlidir. 
• Fosforlu gübrelerin tamamı ekimden önce veya ekimle birlikte verilmelidir. 
• Sonbaharda kullanılacak azotun amonyumlu, 
• İlkbaharda kullanılacak azotun ise nitratlı olması  
• önemlidir. 
• Bakteri Aşılama 
• Mercimek   ekiminin   ilk   defa   yapıldığı   alanlar   Rhizobium   leguminosorum    ile 

aşılanmalıdır. 
• Toprağa uygun bakterinin verilmesi ile verimde %10-15 artış sağlanmıştır. 



Mercimekte N Eksikliği 



Mercimekte P Eksikliği 

• Bitkiler yavaş büyür. 

• Zayıf bir gelişim  

• gösterirler. 

• Bitki koyu yeşil 

•  bir renk alır. 

• Yaşlı yapraklarda  

• mor renkli  

• pigmentler oluşur. 

 



Mercimekte Mn Eksikliği 

• büyüme geriler. 

• Genç yaprakların 

sekonder damarlar  

dahil damarlar 

 arası sararma. 

• Genç yapraklarda  

nekrotik lekeler gözlenir. 

 



Mercimekte Fe Eksikliği 

• Genç yapraklarda  

damarlar arası  

sararmalar görülür. 

• Kloroz belirtileri  

ilerledikçe genç  

yapraklardan yaşlı  

yapraklara doğru  

ilerleme gözlenir. 

 



Mercimekte Zn Eksikliği 

• Genç yapraklarda  

damarlar arası  

sararma görülür. 

Yapraklar gelişemedikleri 

 için büyüme uçlarında  

rozet oluşumlar görülür. 



Mercimekte B Eksikliği 

• Büyüme uçlarında  

anormalikler gözlenir. 

• Büyüme uçları  

solar ve kurur. 

• Yapraklar ve gövde 

 elastikiyetini kaybederek 

 kolayca kırılabilir. 

 



Bakım 
 

• İyi   hazırlanmış, yabancı   otlardan   temiz bir tohum yatağına ekim yapıldığında fazla bakıma 
gereksinim duymaz. 

• Tohum yatağı iyi hazırlanmamışsa, kaymak kırma ve yabancı ot kontrolü gerekir. 
• İlk gelişme devresi yavaş ve ilk gelişme sıcaklığı yüksek olduğundan, yabancı otlar çok zarar 

verir 
• Mercimek yetiştiriciliğinde yabancı otlar verimde %80-90 azalmalara neden olabilir. 
• Bu nedenle toprak işleme, tohum yatağı hazırlama, ekim zamanı ve ekim sıklığı iyi bir şekilde 

yapılarak yabancı otlar yok edilmelidir. 
• Yüksek tane verimi için ilk gelişme döneminde en az bir defa ot alımı yapılmalıdır. 
• Yetişme süresince 2 defa ot alımı verimi en üst düzeye çıkarır. 
• Ekimden önce bazı ilaçlarla (prometryn, simazin, aretit vb) ile yabancı ot kontrolü yapılabilir. 
• Kimyasallar doğadaki dengeyi bozması, genom anormallikleri neden olması ve çimlenme 

oranını düşürmesi bakımından çeşitli zararlar oluşturmaktadırlar. 
• Çıkış sonrası bazı ilaçlar özellikle buğdaygillerin yok edilmesi amacıyla zorunlu olarak 

kullanılmaktadır. 



Mercimek tarlasında  orabanş (canavar otu)  



Hasat ve Harman 

 

• Türkiye’de mercimek yetiştiriciliğinde makineli hasat henüz geniş olarak 
uygulanmamaktadır. 

• Makineli hasatta engel olan nedenler: 
• ● Homojen olgunlaşmanın olmaması 
• ● Uygun makinenin tam olarak geliştirilmemiş olması 
• ● Tane dökümü (hasat ve harmanın farklı zamanda yapılması 
• ● Bitki boyunun çok kısa ve yaslanıcı olması 
• Hasat elle yolunarak, orak, tırpan veya özel biçme makineleri ile yapılır. 

Traktörle çekilen makinalarla ayrıca, biçerdöverle hasat-harman birlikte 
yapılabilmektedir. 

• Tane dökümü önemli olduğu için hasat zamanına dikkat edilmelidir. 
• Elle yolunarak veya biçilerek yapıldığında bitkilerin sarımsı yeşil ve 

meyvelerin 2/3’nün sarı renkte olduğu devrede yapılmalıdır. 
• Biçilerek hasatta tane dökümünü azaltmak için sabahın erken saatlerinde 

hasat yapılmalıdır. 
• Gecikmelerde tane kaybı %50’lere varabilir. 



• Erken hasat edilen bitkilerin taneleri solacağından verim düşer. Bu nedenle 
erken hasatta zararlıdır. 

• Yolunarak ve biçilerek hasat edilen bitkiler kurutulur. 
• Harman işlemi, dövenle, harman makineleri ve biçerdöverle yapılır. 
• Harman makinesi ve biçerdöverle yapılan harmanlarda tanede canlılık 

azalır. 
• Yolunarak yapılan hasatta taş ve toprak ürüne karışmakta (ayrılması çok 

zor) 
• Köklerde yolunduğundan toprakta organik madde ve N azalmaktadır. 
• Her türlü harmanda ürün harman yerinde birkaç gün kurutulmalıdır (nem 

%13.5-14.5). 
• Normal tanelilerde 100-140 kg tane/da, 80-110 kg saman/da  
• Büyük tanelilerde 110-130 kg tane/da, 90-120 kg saman/da 



Yazlık ve kışlık ekilmiş mercimek parselleri 





Mercimekte hasat  













Hastalık ve Zararlıları 
 

• Mercimekte zarar yapan hastalıkların başında yaşamlarını toprakta geçiren 
Fusarium, phythium, rhizontanica türlerine ait mantarlar gelir. 

• Bu mantarlar kök ve kökboğazına zarar verirler (kök çürüklüğü) 
• Uromycos fabae yapraklarda pas hastalığını ortaya çıkarır. 
• Nemli sıcak havalarda mildiyö önemli zarar yapar. 
• Erken ekim ve sıcaklıklarda nem yeterli olursa antraknoz (Ascochyta lentis) 

zararlı olur. 
• Bütün bunlara karşı dayanıklı çeşit geliştirmek gerekir. 
• Ülkemizde en önemli zararlı Bruchus’tur. Buna karşı çiçeklenme zamanı 

ilaçlama veya ürün fümigasyona alınmalıdır. 



Mercimekte pas (Uromyces viciae-fabae) 



Mercimek Islahı 

 

• Kendine döllenen bir bitkidir.Islah yöntemleri: 
• ● İntrodüksiyon 
•       ● Melezleme 
•       ● Mutasyon en fazla uygulanlardır. 
• Islah amaçları: 
• ● Yüksek verim, sıcak, soğuk ve kurağa dayanıklılık 
• ● Geniş adaptasyon yeteneği 
• ● Biyolojik verim potansiyeli yüksek (500 kg/da) 
• ● Makineli tarıma uygunluk (uzun boylu, yatmaya dayanıklı) 
• ● Hastalık ve zararlılara dayanıklı 
• ● Yüksek tane kalitesi, protein oranı yüksek 
• Mercimek yetiştiriciliğini sınırlayan 3 önemli sorun: 
• ● Makineli tarıma uygun olmama 
• ● Verim potansiyelinin düşük olması 
• ●Hastalık ve zararlılara ve olumsuz koşullara dayanıklılık. 



Mercimekte Melezleme çalışmaları 



FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) 2n=22 
 Haricot bean, common bean, field bean, french bean,    
 kidney bean,pole bean,runner bean, snap bean, string bean 

Fasulye 



KÖKENİ, TARİHÇESİ ve COĞRAFİ DAĞILIŞI 
 

• Kökeni 
• Kültür fasulyesinin (P. vulgaris L.) kökeni uzun süre tartışma 

konusu olmuştur. 18. yy ortalarına kadar botanikçiler fasulyeyi 
Hindistan kökenli kabul etmişlerdir. 

• De Candolle (1959)’un açıklamalarına göre, fasulyenin 
botanikçiler tarafından 16. yy’da “Türk fasulyesi” adıyla 
anması, Yunanlıların da bu bitkiye fasiolus ve dolichus adları 
vermiş olmaları fasulyenin Batı Asya kökenli olduğu kanısını 
uyandırmıştır. 

• Müller (1881) fasulye’nin Avustralya, Rein 1887 yılında Afrika 
kökenli.... 

• Peru’nun eski mezarlarında çıkan tohumlar arasında fasulye 
tanelerinin de bulunması ile fasulye’nin Amerika kökenli 
olduğu anlaşılmıştır  



• Fasulye’nin yabani formu kesin olarak bilinmemekle birlikte, morfoloji, 
coğrafi dağılış, ekoloji ve genetik ilişkiler yönünden yapılan karşılaştırmalar, 
Meksika ve Orta Amerika’da yabani olarak yetişen sarılıcı baklagil 
formlarının P. vulgaris’in progenitörü olduğunu göstermiştir. 
 

• Gentry (1968), yabani ve kültür formlarının evolusyonunda Ph. 
harmsianus’un yabani form olabileceğini ileri sürmüştür. 

• Zhukovsky (1950), fasulye’nin tropik Amerika ve Quatemala’da 2400m 
yüksekliklerde yetişen Ph. macrolepis’ten türemiş olabileceğini bildirmiştir. 
 

• Burkart 1952 yılında Arjantin’de bulduğu Ph. oborigineus’un kültür 
çeşidinin yabani formu olabileceğini açıklamıştır. Bir yıl sonra, 

• Burkart ve Brücher (1953), bu görüşü Ph. oborigineus’un Ph. vulgaris’in bir 
alt türü olabileceği şeklinde değiştirmiştir. 



Tarihçesi 
 

• Arkeolojik fasulye kolleksiyonları üzerinde C14 yöntemi ile yapılan çalışmalarda 
Güney-Batı Amerika ve Orta Amerika’dan sağlanan fasulye örneklerinin 
günümüzden 2300-1000 yıl öncesinin ürünü olduğu anlaşılmıştır. 
 

• Asya’da Amerika’nın keşfinden sonra fasulye bilinen bir ürün olmuştur. 
• 1492 yılında Kristof Kolomb’un keşfinden sonra İspanyol gemiciler tarafından 

Avrupa’ya getirilen fasulye Avrupa’da ilk kez 1542 yılında TRAGUS ve FUSCHS daha 
sonra GERARD tarafından tanımlanmıştır. 

• Fasulyenin İngiltere’ye girişi 1594 yılında olmuştur. 
 

• Fasulyenin eski dünya’ya geçişi 2 yolla olmuştur. Birinci görüşe göre Afrika’nın 
kuzeyini izleyerek Türkiye, İran ve Kafkaslardan Asya’ya, ikinci görüşe göre İberik 
yarımadası Avrupa-Rusya ve Asya’ya gelmiş. 
 

• Fasulyenin ülkemizdeki tarımı ile ilgili olarak kesin bilgiler yoktur. Yaklaşık olarak 
200 yıl önce girmiş olabileceği tahmin edilmektedir. 



Coğrafi Dağılışı 
 

• Gün nötr olan Ph. vulgaris L. yemeklik türler arasında en 
yaygın yetiştirilen türdür. 

• Fasulye tarımı genellikle ılıman kuşakta yaygındır. 

• Yurdumuzun tüm yörelerinde fasulye tarımı yapılabilmektedir. 

• Fasulye tarımı tropik Amerika’da nötr ve hafif alkali 
topraklarda, denizden 2000 m yüksekliklere kadar, Meksika’da 
1200-2800 m, Kafkaslarda 1700 m, Kuzey Almanya’da 850 m 
yüksekliklere kadar yapılabilmektedir. 

• Yurdumuzda Niğde’de 1500-1550 m, Burdur’da 1100 m, 
Konya’da 1054 m, Giresun’da 1000 m yüksekliklerde fasulye 
tarımı yapılmaktadır. 



TAKSONOMİSİ 
 

• Takım: Fabales / Rosales  

• Familya: Fabaceae / Leguminosae 

• Alt familya: Faboideae /Papillionoideae 
• Oymak: Phaseoleae 
• Cins: Phaseolus 
• Tür: Phaseolus vulgaris 

 
• Phaseolus cinsine bağlı yaklaşık 230 tür bulunmakta, ancak bu 

türlerin bir çoğu yabani olarak yetişmektedir. 
 

• Kültürü yapılan Phaseolus cinsine bağlı türlere ilişkin olarak 
HEDRİCH (1931)’ın hazırlamış olduğu sınıflandırma: 



• Phaseolus aconitifolius* 
• Phaseolus mungo*          Siirt yörelerinde        *çiçekleri sarı renkli, tek  yıllık, 
• Phaseolus aureus*            rastlanılmış               küçük morfolojiye sahiptirler. 
• Phaseolus calcaratus*                                                               
• Phaseolus angularis* 

 
 
 

• Phaseolus coccineus        -çok yıllık                      çiçek renkleri beyaz, 
• Phaseolus acutifolius        -tek yıllık,                      mavi, mor, tane renkleri 
• Phaseolus lunatus            -tek ya da çok yıllık       beyaz ve alacalıdır.                                 
• Phaseolus vulgaris         -en fazla kültürü      büyük morfolojiye sahiptirler. 
•                                            yapılan türdür  



Phaseolus vulgaris türünün sınıflandırılması 

 

• Ph. vulgaris türünün sınıflandırması üzerindeki 
çalışmalar oldukça eskidir. Araştırıcılar, kullanma 
yerlerinin isteklerini dikkate alarak çeşitli morfolojik 
karakterlere göre bu türü sınıflandırmışlardır. Bu tip 
sınıflandırmada bir sistematikçinin dikkate aldığı 
karakteri bir başkası aynı amaçla kullanmamıştır. 

• Linne, 1763 yılında bu cinsi sarılıcı form Ph. vulgaris 
ile bodur form Ph. nanus olarak iki alt türe ayırmıştır. 



• GRADINAROFF (1939) Ph. vulgaris türünü tohumların biçim ve 
büyüklüğüne göre; 

• Sphaericus (yuvarlağa yakın) 
• Ellipticus (eliptik biçimli) 
• Oblangus (uzun silindirik) 
• Subcompressus (yarı yassı) 
• Compressus (yassı) 

 
• Fasulye tanesinde renklenme durumları: 
• Maculatus (lekeli) 
• Pardinus (leopar desenli) 
• Zebrinus (zebra şekilli) 
• Variegatus (alacalı) 
• Semivariegatus (yarı alacalı) 



TSE ülkemizde yetiştirilen fasulyeleri kuru tane olarak 
botanik yapılarına göre çeşitlere ayırmıştır. (TSE 141) 
 

• Tombul: Bu çeşide giren kuru fasulyelerin tane renkleri beyaz, şekilleri oval 
ve taneler genellikle küçüktür. 

•   

• Çalı: Bu çeşide giren kuru fasulyelerin tane renkleri beyaz, şekilleri böbreği 
andırır ve taneler genellikle orta büyüklüktedir. 

•   

• Horoz: Bu çeşide giren kuru fasulyelerin tane renkleri beyaz, şekilleri uzun 
silindirik ve taneler genellikle orta büyüklüktedir. 

•   

• Dermason: Bu çeşide giren kuru fasulyelerin tane renkleri beyaz, şekilleri 
dolgunca yassı olup bir uçları düz, diğer uçları yuvarlaktır. Taneler 
genellikle büyükçedir. 

•   

 



• Selanik: Bu çeşide giren kuru fasulyelerin tane renkleri beyaz, şekilleri yandan basık 
(yassı) uçları yuvarlak ve taneler genellikle büyüktür. 

•   

• Battal: Bu çeşide giren kuru fasulyelerin tane renkleri beyaz, şekilleri böbreği andırır 
ovalımsı yassı olup ve taneler Selanik çeşidinden daha büyüktür. 

•   

• Şeker:  Bu çeşide giren kuru fasulyelerin tane renkleri beyaz, şekilleri yuvarlak ve 
taneler genellikle büyükçedir. 

•   

• Barbunya: Bu çeşide giren kuru fasulyelerin tane renkleri düz bej zemin üzerinde 
kırmızı çizgili veya alacalı şekilleri yuvarlağa yakın ve taneler genellikle büyüktür. 

•   

• Bomba: Bu çeşide giren kuru fasulyelerin tane renkleri beyaz, şekilleri ovalımsı 
şişkin ve taneler Battal çeşidinden daha büyüktür. 

•   





• Şehirali (1965) Türkiye’nin çeşitli illerinden sağladığı bodur 
fasulye örneklerinin sınıflandırılmasında,  

• Gradinaroff (1939)’un çalışmalarından yararlanarak bodur 
fasulyeleri 15 botanik grup altında toplamış ve gruplara ilişkin 
ayrıntılı bilgiler vermiştir. 

 

• Türkiye’de tescilli bazı fasulye çeşitleri 

• Eskişehir 855,   Şeker fasulye, Karacaşehir 90, Şahin 90,  
Şehirali 90, Yunus 90 Göynük 98, Akman 98,  

• Önceller 98,  Noyanbey 98, Yakutiye 98, Terzibaba,         Aras 
98,   Zülbiye ,  Akdağ  



KİMYASAL BİLEŞİMİ 
 

• Fasulye’nin olgunlaşmamış bakla ve taneleri sebze olarak kullanılırlar. Bu dönemde su oranı 
yüksek (%89) protein düşüktür. Bu dönemde en fazla % 10 protein içerirler. Olgunlaşmada ise 
kuru tanelerinde %14.6-35.1 oranında protein vardır. 
 

• Protein: %14.6-35.1                                     Vitamin A (karotin)         : 0.35 mg/100 g 
• Nem    : %12.6-13.4                                     Vitamin C (askorbik asit): 27-46 mg/100 g 
• K         : 1.2-1.9 g/100 g                                Vitamin B                        : 0.55 mg/100 g 
• P          : 0.49-0.58 g/100 g                            Vitamin B2 (riboflavin)   : 0.22 mg/100 g 
• Ca        : 0.1-0.2 g/100 g 
• Mg       : 0.15-0.20 g/100 g               * Fasulye tanesinde bulunan proteinler  bir çok  
• S          : 0.05-0.23 g/100 g                proteinin karışımından oluşmuştur.  Bunların 
•  Fe        : 0.012-0.018 g/100 g          %62-95 kadarı suda erimekte, %13 kadarı  
• Mn       : 0.002 g/100 g                       sodada ve %2-25 kadarı da tuzda erimektedir  



• 100 g kuru madde de mg olarak amino asit 
miktarları 

• Isoleucine           : 1340 
• Leucine               : 1830 
• Lysine                 : 1520 
• Methionine          :  600 
• Phenylalanine      : 1230 
• Threonine            : 1060 
• Valin                    : 1210 
• Tryptophan           :  223 



TANEDE PİŞME 
 

• Kuru fasulye’nin pişme süresini etkileyen koşullar 
 

• Tane kabuğunun kimyasal bileşimi: Burada serbest pektin, Ca, Mg, iyonları ve 
phytin arasında bağıntı önemlidir. Bu bağıntı   

•   pektin x (Ca++  +1/2Mg++)/phytin 
• * phytin miktarı artınca pişme süresi uzar. 

 
• Tane kabuğunun lignin kapsamı artınca pişme süresi uzar. 

 
• Tane kabuğunda palizat hücreleri katının kalınlığı artınca pişme süresi uzar. 
• Mikropil ve çimlenme bölgesinin su emme yeteneği azalınca p. süresi uzar. 
• Ayrıca yaşlı tohumlar, fazla nemli tohumlar, rüzgarlı yerde yetişen ürünün    
•            Taneleri de  geç pişer.   
•  Pişme kalitesinin iyileştirilmesi için: Çeşit ıslahı ve yetiştirme koşullarının yanısıra 

uygun pişirme yönteminin de belirlenmesi gerekir. 



ADAPTASYONU 

• İklim İstekleri 
• Çimlenme için optimum sıcaklık 16-20 oC’dir. 
• 10 oC’nin altında çimlenme yavaş olur. 
• Donlardan çok zarar görür (105-120 gün don olmayan). 
• Fasulye, optimum gelişme için ortalama sıcaklığın 18-24 oC 

olmasını isteyen sıcak iklim bitkisidir. 
• Sıcaklığın 30 oC olması başarılı yetişmenin üst sınırıdır. 
• Bu sıcaklığın üzerinde çiçeklerin dökülmesi hızlanır, 35 oC’ nin 

üzerinde tane tutma çok zayıflar. 
• Yıllık ortalama yağışı 500-1500 mm arasında olan yerlerde 

sulanmadan yetiştirilir. 
• Çiçeklenme döneminde hava oransal neminin %50’den fazla 

olmasını ister. 



Toprak İstekleri 

 
• Fasulye hafif kumlu topraklardan ağır killi topraklara kadar değişik toprak 

tiplerinde yetişir. 
• Kolay ufalanan, derin, iyi drene edilmiş toprak idealdir. 
• Kötü drene edilmiş topraklarda çimlenme zayıf olur. 
• pH’nın 6.0-6.8 arasında olması önerilir. 
• pH: 5.2’nin altına düşünce manganez zehirlenmesi görülür. 
• pH: 6.8-7.0’nin üzerine çıkınca da manganez eksikliği görülür. 
• Fasulye’nin oldukça yüksek çinko isteği vardır. 
• Fasulye özellikle yüksek tuz ve alkali konsantrasyonuna karşı duyarlıdır. 
• Toprakta yüksek oranda bor bulunması bitkinin hızla zarar görmesine 

neden olur. 



KÜLTÜRÜ 
 

• Toprak Hazırlığı  
• Zamanında ve uygun biçimde yapılan toprak işleme yüksek verim için 

gereklidir. 
• Tahıllardan sonra ekim yapıldığında, sapların sökülmesi için 10-15 cm 

derinlikte sonbahar toprak işlemesi yapılır. 
• Yabancı otların yoğun olduğu yerlerde bu derinlik 15 cm olur. 
• Fasulye diğer yemeklik baklagillere (börülce hariç) oranla geç ekildiği için, 

ilkbahar toprak işlemesinde toprak nemine ve yabancı otlarla savaşa dikkat 
edilmelidir. 

• İyi hazırlanmış keseksiz tohum yatağı iyi bir çimlenme için gereklidir. 
• Fasulye ekilecek alanlarda toprak tava gelir gelmez işlenmelidir. 
• Ekimden önce 2 defa toprak işleme daha yararlı olmaktadır. 
• Nemli topraklarda ya da ağır killi topraklarda erken ilkbahar işlemesi derin 

yapılmalıdır. 
• Bu ilk işlemeden sonra ikinci işleme ile toprak düzeltilir. 



Bakteri Aşılama 
 

• Rhizobium phaseoli 

• Fasulye yetiştiriciliğinde aşılama 
denemelerinden çok değişik sonuçlar 
alınmıştır. 

• Tarla koşullarında bakteri aşılamasının 
verimde %14-45 arasında artış sağladığı 
saptanmıştır. 



Ekim Zamanı ve Yöntemleri 
 

• Fasulye bitkisi 0o C’nin üzerinde düşük sıcaklık derecelerinden zarar görür. 
• Bu nedenle fasulye ekiminde bölgedeki ilkbahar son donlarından 3-4 gün 

önce başlanmalı ve 15-20 günde bitirilmelidir. 
• Bu koşullarda çıkış, 7-10 gün sonra epigeal olarak gerçekleşir. 
• Fasulye ekiminde en basitten en moderne kadar çeşitli ekim yöntemleri 

kullanılır. 
• Tohumlar serpme, sık sıralar halinde mibzerle veya mekanik işlemeye 

uygun şekilde aralıklı sıralar halinde ekilir. 
• Fasulye ekiminde kullanılan diğer bir yöntem de ocak usulü ekimdir. 
• Bu yöntemde 70-80x25-30 cm aralıklar 5-8 cm derinlikte açılan ocaklara 4-

6 tohum bırakılır. 



• Çıkıştan sonra bitkiler 10-15 cm boylanınca ocaklarda seyreltme yapılır. 
• Yurdumuzda kuru tane ürünü için bodur ve yarı sırık fasulye çeşitlerinin 

yetiştirilmesinde sıravari ekim yöntemi uygulanır. 
• Sıralar arası 40-45 cm sıralar üzeri 20-25 cm olacak şekilde ekim yapılır. 
• Sırık fasulye yetiştiriciliğinde 60-70 cmx20-25 cm sıklık uygulanır. 
• Fasulye yetiştiriciliğinde en uygun ekim yöntemi, bu amaçla geliştirilmiş 

40-100 cm aralıkla iki ya da daha fazla sıra ekim yapabilen makinalarla 
yapılır. 

• Bunlar fasulye ya da şeker pancarı, mısır, pamuk ekebilen mibzerlerdir. 
• Ekim derinliği ağır topraklarda 2.5-5.0 cm, hafif topraklarda 5.0-10.0 cm’dir  



Tohumluk 

 
• Tohumluk, temiz olmalı, zayıf, bozuk ve kırık tanelerden arınmış olmalı. 
• Çimlenme güçlerinin %80-95 arasında ve sertifikalı olmalı. 
• Tohumluk miktarı, çeşidin bodur ya da sarılıcı olmasına, ekim sıklığına, 

ekim yöntemine ve tohum büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik gösterir. 
• Buna göre ocak usulü ekimlerde 6-19 kg/da arasında değişir. 
• Sıravari ekilişlerde küçük taneli çeşitlerde 6-7 kg/da, 
•                                      orta büyüklükteki çeşitlerde 7-10 kg/da tohum 

kullanılır. 
• İklim, toprak ve çeşitlere bağlı olarak bodur formlarda normal sıklıkta 5.6-

17 kg/da,                       
• sarılıcı formlarda 2.2-3.4 kg/da tohum kullanılır. 
• Yapılan çalışmalarda dekarda 22.000 bitki bulunduğunda en iyi sonuçlar 

vermiştir. 



Gübreleme 
 

• Fasulye yetiştiriciliğinde bir hektarlık alandan 1790 kg tane ve 1570 kg sap 
alındığında; 

• Kaldırılan besin maddesi miktarı 165 kg N, 67 kg P2O5 ve 137 kg K kadardır. 
• Toprakta N miktarı az olduğunda, kök yumrusu miktarı artar. 
• Fakat bu yumruların N bağlama yeteneği diğer baklagillerden daha azdır. 
• Fasulye azot uygulamalarına, çeşitlere bağlı olarak değişen ölçülerde olumlu tepki 

verir. 
• Bu yönden sarılıcı formların tepkisi bodur formlara oranla daha yüksektir. 
• Fasulye’ye verilecek gübre miktarının saptanmasında toprak verimlilik analizlerinin 

yapılması yararlı olur. 
• Genel olarak fasulyeye 2-4 kg N, 4-6 kg P2O5 ve 4-8 kg K/da gübre verilmektedir. 
• Kireçleme bazı topraklar için gerekmektedir. 
• Kireçlemenin yapılacağı bol yağışlı ve asitli topraklarda azotlu gübrelerin nitratlı 

(NO3) olmasına dikkat edilmelidir. 





Sulama 
 

• Fasulyenin haftalık su tüketimi, toprağın su tutma kapasitesi, yüzey akışı, evaporasyon hızına 
ve bitki çeşidine bağlı olarak 32-64 mm/ha/hafta arasında değişir. 

• Üstün  kuru tane verimi için, bitki gelişme süresinde 300-500 mm su gerekir. 
• 125-175 mm’si ekim ile ilk çiçek açması arasında,  
• 25-75 mm’sinin çiçeklenme döneminde,  
• Yaklaşık 150 mm’sinin de çiçeklenme ile ilk baklaların olgunlaşmasına kadar geçen dönemde 

verilmesi gerekir. 
• Fasulye toprak-su dengesine çok duyarlıdır. 
• Çiçeklenme döneminde su azlığı verimi %20’ye kadar azaltır. 
• Bu nedenle çiçeklenme süresince toprakta faydalı su miktarının %50’nin üzerinde bulunması 

önemlidir. 
• Fasulye yetiştiriciliğinde üç farklı dönemde sulama yapılır. 
• ● Çimlenme dönemi 
• ● Çıkışla - çiçeklenme arasındaki dönem 
• ● Çiçeklenmeden hasatta kadar olan dönem 
• Toprakta su eksikliğinin ilk belirtisi, açık-yeşil renkli olan yaprakların koyu mavi-yeşil renge 

dönüşmesidir. 
• Renk değişimi görüldüğünde sulama yapmak zorunludur. 





Bakım 

 
• Ekimi izleyen 10-15 gün içinde tohumlar toprak yüzüne 

çimlenerek çıkar. 

• Bu dönemde fazla yağış nedeniyle varsa oluşan kaymak 
tabakası kırılır. 

• Bitkiler 4 yapraklı dönemde (10-15 cm) iken ilk çapa yapılır. 

• Sırık fasulye yetiştiriciliğinde sülük verme döneminde sıralara 
sırıklar konulur. 





Hasat ve Harman 

 
• Fasulye hasadında en önemli konu, ürün kaybını en düşük düzeyde tutarak en yüksek ve kaliteli ürün 

almaktır. 
• Fasulye taneleri çeşit ve hava koşullarına bağlı olarak 90-120 gün sonra olgunlaşır. 
• Hasat erken yapılınca, tanelerin buruşuk ve büzük olması nedeniyle verim azalır. 
• Geciktirilmesi ise baklaların çatlayarak tane dökülmesine neden olur. 
• Kuru tane üretimi için, baklaların büyük çoğunluğunun tamamen olgunlaşıp sarardığı  ve tanedeki nem 

oranı %40 olduğunda hasat yapılmalıdır. 
• Bu nem düzeyinde bir çok çeşitte baklanın %80’i sararıp olgunlaşmıştır.  
• Nem kapsamı %40’dan az ise bakla çatlaması ve tanelerde mekanik zarar artar. 
• Hasadı gelmiş bitkiler biçilerek veya yolunarak hasat edilirler. 
• Biçilen bitkiler birkaç gün kurutulduktan sonra harman edilir. 
• Fasulye harmanı baklalar kolaylıkla açılabilecek kadar nem kapsadığında yapılmalıdır. 
• Böylece harman sırasında oluşabilecek mekanik zararlar en düşük düzeyde tutulur. 
• Mekanik zararlar: 
• ● Kabuğun kırılması 
• ● Kotiledonların ayrılması 
• ● Embriyonun kökcük ya da cücük kısmının zarar görmesi 
• Harman bitkilerin harman makinelerinden geçirilmesi, traktörle ezilmesi veya  
• sopalarla dövülmesi şeklinde yapılır. 









Fasulyede bruchus 



BEZELYE (Pisum sativum) 2n=14 

 

Bezelye 



KÖKENİ, TARİHÇESİ ve YAYILMA ALANI 
 

• Kökeni 
• Bezelye’nin kökeni olarak I. derecede Doğu Akdeniz, İran, Kafkasya, 

Afganistan ve Tibet’e kadar uzanan bölgeler olduğu belirtilmiş; 
• II. derecede ise Güney-Batı Arabistan, Etiyopya ve Kuzey Afrika’ya uzanır. 
• Birçok tarihi veriye göre bezelye yabani form olarak görülmemiştir. 
• Ancak yurdumuzda tahıl tarlalarında yaygın olarak görülen Pisum 

elatius’un morfolojik olarak P. sativum’a çok benzerliği nedeniyle bu türün 
ilk tip olabileceği belirtilmektedir. 

• Zohary (1973), P. elatius ve P. humile’nin sitogenetik yönden kültürü 
yapılan P. sativum’a çok benzediğini belirtmektedir. 
 



Tarihçesi  
 

• Diğer baklagillerde olduğu gibi bezelye de buğday ve arpa ile aynı zamanda 
kültüre alınmıştır. 

• Irak’ta Yarmo kazılarında bulunan ilk bezelye örneklerinin M.Ö. 6750 
yıllarının ürünü olduğu saptanmıştır. 

• Türkiye’de Çatalhöyük kazılarında buğday ve arpa ile birlikte bulunan 
bezelye örnekleri M.Ö. 5850-5600 yıllarına aittir. 

• Ukrayna’da bulunan örnekler ise M.Ö. 2700-2100  dönemine ilişkindir. 
• Bezelye tarımı Orta Asya’dan Karadeniz yoluyla Avrupa’ya geçmiştir. 
• İngiltere’de XI. yy.’dan beri yetişmektedir.Bugünkü ticari çeşitler 19. yy’da 

İngiltere’de yetiştirilen çeşitlerden meydana getirilmiştir. 
• Bezelye tarımının Amerika’ya geçişi 1613 yılına rastlamaktadır. 



Yayılma Alanı 
 

• Bezelye tarımı, günümüzde iklim koşullarının uygun 
olduğu tüm kuşaklarda yaygındır. 

• Dünya üzerinde en geniş yayılma alanı ılıman iklim 
kuşağıdır. 

• Bezelye tarımı Norveç’te 60o N enleminde 

yapılmaktadır. 

 



TAKSONOMİSİ 
 

• Takım: Fabales / Rosales  
• Familya: Fabaceae / Leguminosae 
• Alt familya: Faboideae /Papillionoideae 

• Oymak: Vicieae 
• Cins: Pisum 
• Tür: Pisum sativum 

 
• Pisum cinsinin sınıflandırılması 
• Pisum formosum: Çok yıllık, yayılma alanı Türkiye, Kafkasya, İran’ın   
•                                 dağlık yöreleri, 
• Pisum fulvum: Tek yıllık, yayılma alanı Türkiye, Suriye, Filistin, Arabistan’da kayalık  
•                                yerlerde. 
• Pisum abyssinicum: Tek yıllık, yayılma alanı Güney Arabistan, Etiyopya’da dağlık              
•                                 yörelerde (2000m) 
• Pisum humile: Tek yıllık, yayılma alanı Suriye, Yemen 
• Pisum elatius: Tek yıllık, yayılma alanı Akdeniz bölgesi Türkiye, Tibet’e kadar 



• Pisum sativum: Kültürü yapılan bezelye formlarını kapsar. 3 alt 
tür vardır: 

• Pisum satıvum ssp. asiaticum 

• Pisum sativum ssp. sativum 

•           convar. axiphium (şeker bezelyesi, bahçe tarımı)  

•           convar. medullare (tarla bezelyesi) 

•        convar. medulla- saccharatum (tatlı pazar bezelyesi) 

•          convar. sativum (kuru tane bezelyesi) 

•     convar. speciosum (syn. P. arvense) (yem bezelyesi) 

• Pisum sativum ssp. transcaucassicum 



• Govorov, Türkiye’den toplanan 137 bezelye örneği üzerinde 
yaptığı çalışmalarda örnekleri iki alttür ssp. arvense ve ssp. 
sativum altında toplamıştır. Her alt tür içindeki varyeteler 
hakkında bilgiler vermiştir. 

 

 

• Tescilli Çeşit:   Marmara 



Kuru Bezelye Tanesinin Kimyasal Bileşimi 

 
•                                                       Proteinin %’si olarak amino asitler 
• Su: %6.5-16.5  
• Protein: %18.3-28.4                                    Valin            : 5.16 

 
• Yağ: %0.6-5.5                                              Leucine       : 6.79 

 
• Karbonhidrat: %26.3-62.1                           Isoleucin      : 4.49 

 
• Selüloz: %2.2-10.0                                      Lysin            : 7.20 

 
• Mineral madde: %2.4-3.4                           Methionin     : 0.85 
•                                                                   Phenylalanin : 4.56 
•                                                                   Threonin        : 3.76 
•                                                                   Tryptophan    : 0.92 



ADAPTASYONU 
 

• İklim İstekleri:  

Çimlenme için minimum sıcaklık 2-4oC kadardır. Çimlenme ile 
çiçeklenme arasındaki dönemde günlük ortalama sıcaklığın 15-18oC   
arasında olması, çiçeklenme ile olgunluk arasındaki dönemde ise 
18-21oC uygundur. Toplam sıcaklık isteği 1660-2800oC kadardır (12-
20 hafta). Gelişmenin ilk devrelerinde -5oC’ye kadar dayanabilir. 
Yüksek sıcaklığa en duyarlı olduğu dönem çiçeklenmeden 5 gün 
sonraki dönemdir. Bu dönemde 30oC üzerindeki sıcaklıklar verimi 
büyük ölçüde azaltır. Yetişme süresince yeterli ve düzenli su ister. 
Kurağa dayanıklı değildir. Yıllık yağışı 800-1000 mm olan yerlerde iyi 
sonuç verir  



Toprak İstekleri 
 

• Hafif kumlu-tınlı topraklardan ağır killi topraklara çeşitli toprak 
tiplerinde yetişir.  

• Serin, nemli iyi drene edilmiş, orta ağırlıktaki topraklarda iyi 
yetişir.  

• pH’nın 6.5-7.2 olması uygun olur.  

• Büyük taneli kuru bezelye çeşitleri daha iyi toprak koşulları 
ister. Buna karşılık küçük taneli kuru bezelye çeşitleri daha az 
seçicidirler.  



Kültürü 
 

• Toprak Hazırlığı  

• Bezelye yetiştiriciliğinde zamanında ve uygun biçimde yapılan 
toprak işleme verimi artırır.  

• Tahıllardan sonra ekim yapıldığında, sapların sökülmesi için 
10-15 cm derinlikte sonbahar toprak işlemesi yapılır.  

• İkileme ve gerekirse sonraki işlemeler ilk işlemeye göre daha  
yüzlek olmalıdır.  

• İyi hazırlanmış keseksiz tohum yatağı iyi bir çimlenme için 
gereklidir. Sonbaharda yapılacak işlemelerle ilkbaharda erken 
ekime olanak sağlanır.  



Ekim Zamanı ve Yöntemleri 

 

• Serince iklimi sevdiğinden ve düşük sıcaklıklara nispeten 
dayanıklı olduğu için ılıman iklime sahip bölgelerde kışlık 
olarak ekim, kasım ve aralık aylarında ekilebilir.  

• Türkiye’de de Ege ve Akdeniz kıyı bölgelerinde  kışlık olarak 
ekimi yapılmaktadır.  

• Orta Anadolu ve geçit bölgelerimizde yazlık olarak ekim 
yapılmaktadır.  

• Yazlık ekimler kış sonu ve erken ilkbaharda (şubat ve mart 
aylarında) yapılmalıdır.  

• Günlük ortalama sıcaklığın 3.5-9 oC olduğu zamanda bezelye 
ekimi yapılabilir. 



• Bezelye ekimi serpme veya  sıralar halinde mibzerle 
yapılmaktadır.  

• Kısa boylu ve dik büyüyen çeşitleri kuru tane için 
yetiştirildiğinde, sıra arası 20-30 cm ve sıra üzeri 8-10 cm 
arasında olmalıdır.  

• Yatık ve sarılıcı formlarda sıra arası ve üzeri daha geniş 
tutulmalıdır.  

• Birim alana kullanılacak tohumluk miktarı tane iriliği, çeşide ve 
tohumluğun saflığına bağlı olarak değişmekle birlikte 10-12 
kg/da (50-60 bitki/m2) olmaktadır.  

• Ekim derinliği 5-7.5 cm, olmalıdır. Ağır topraklarda bu derinlik 
azaltılırken hafif topraklarda  artırılmalıdır.  



Gübreleme 

• Bezelyede tohumun çimlenip bitkinin toprak yüzüne 
çıkmasına ve kök yumruların oluşmasına kadar geçen sürede 
azota gereksinim fazladır. Bu 2-3 haftalık sürede topraktaki 
azottan yararlanan bitkiye 1-2. kg N/da düzeyinde gübre 
verilmelidir. 

• Ayrıca 4-6 kg P2O5/da gübre verilmelidir. Fosforla birlikte 
yeterli potasyumlu gübreler köklerdeki yumru sayısını, 
bunların azot bağlama yeteneğini; ayrıca toprakta, bitki ve 
tane kapsamındaki azot miktarını da artırmaktadır.   

• Kireçleme pH’sı düşük olan topraklarda iyi sonuçlar 
vermektedir.  

• Bezelye bakteri (Rhizobium leguminosarum) aşılaması ile 
toprağa 9 kg/da saf azot bağlamaktadır. 
 



Bezelyede P Eksikliği 

• Bitki, P eksikliğinde 
küçük ve zayıf bir hal 
alır.  

• Yapraklar sönük ve 
donuktur. 

• Bitki yaprakları daha 
az yeşil bir görünüm 
gösterir. 

• Yaşlı yapraklar solar 
ve erken ölür. 

 



Bezelyede K Eksikliği 

• Boğum araları çok kısa 

ve bitkiler bodur 

kalırlar. 

• Yaşlı yaprakların kenar 

kısımlarında yanma 

(kavrulma) 

görülmektedir. 



Bezelyede Ca Eksikliği 

• Genç gövde, ve 

yaprak dokusu solar.  

• Bitki boynunu büker 

ve çöker. 



Bakım 

 

• Bitkiler 5-6 cm iken yapılacak çapa ile yabancı otların 
temizlenmesi, toprağın havalanması, varsa kaymak 
tabakasının kırılması verimi olumlu yönde etkiler.   

• Sulama gereksinimi kurak yöre ve yıllarda daha 
fazladır. Sulama genellikle çıkıştan çiçeklenmeye 
kadar olan dönemde yapılmalıdır.  

• Bu dönemde iki en çok üç defa sulama verimi olumlu 
yönde etkilemektedir.  



Hasat ve Harman 
 

• Kuru tane üretimi için, bitkinin alt kısmındaki baklaların büyük 
çoğunluğunun tamamen olgunlaşıp sarardığı  fakat çatlayarak tane 
dökmeden önce yapılmalıdır.  

• Özel makinelerle hasat ve harman yapılacaksa baklaların çatlama sınırına 
kadar beklemek gerekir. Hasadı gelmiş bitkiler biçilerek veya yolunarak 
hasat edilirler.  

• Biçilen bitkiler birkaç gün kurutulduktan sonra harman edilir.  
• Bezelye harmanı da fasulyede olduğu gibi, baklalar kolaylıkla açılabilecek 

kadar nem kapsadığında yapılmalıdır.  
• Böylece harman sırasında oluşabilecek mekanik zararlar en düşük düzeyde 

tutulur.  
• Harman bitkilerin harman makinelerinden geçirilmesi, traktörle ezilmesi 

veya sopalarla dövülmesi şeklinde yapılır  



Bruchus pisorum 
(pea beetle)  

 

http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/agricultura/aa-insectos/bruchus-pisorum.htm


BAKLA (Vicia faba) 2n=12 

 





KÖKENİ, TARİHÇESİ ve COĞRAFİ DAĞILIŞI 

 
• Kökeni 
• Kültür baklasının köken alanı, batı’da Atlas Okyanusu’ndan başlayıp 

doğu’da Himalayalar’a kadar uzanır. 
• Akdeniz yöresinde (Suriye, Filistin, Tunus, Cezayir, Fas, Yunanistan, Türkiye) 

büyük taneli bakla grupları yer alırken; 
• Doğu bölümünde (İran’ın doğusu, Güney-Batı Asya) ise küçük taneli bakla 

grupları yer alır. 
• Vicia faba türünün tüm özelliklerini gösteren çeşitlerin daha yaygın olduğu 

doğu bölgesi (Afganistan-Doğu Akdeniz arası) baklanın ilk köken alanı 
olarak belirtilmektedir. 

• Akdeniz bölgesi çok yeni, büyük taneli grupların ortaya çıktığı ikinci gen 
merkezi olarak bilinmektedir. 

• Etiyopya’nın dağlık yörelerinde yetişen abyssinica formuna ilişkin bilgiler 
buranın ayrı bir gen merkezi olabileceğini göstermektedir. 
 



Tarihçesi 

 

• Bakla erken neolitik dönemden beri kültürü yapılan 
bir yemeklik baklagil türüdür. 

• İspanya, İtalya, Fransa, İsviçre ve Almanya’da yapılan 
kazılarda bakla fosillerinin bronz ve demir çağının 
örnekleri olduğu saptanmıştır. 

• Bakla kültürünün M.Ö. 7000-4000 yılları arasında 
başladığı belirtilmektedir. 

• Bakla ilk kez Orta Doğu’da (Verimli Hilal) kültüre 
alınmış ve dört ana yoldan dünyaya yayılmıştır. 

• Bakla, yeni dünyaya 1602 yılında İspanyollar 
tarafından götürülmüştür. 
 



Coğrafi Dağılışı 

 

• Baklanın kültürü batıda California sahillerinden 
başlayarak yeni ve eski dünyanın bir çok yerinde ve 
doğuda Japonya’ya kadar yayılmaktadır. 

• Erkenci kuzey çeşitleri Avrupa ve Rusya’da 60o N 
enlemine kadar yetişir.  

• Güneyde ise 30o’ye kadar inebilmektedir. 

• Keşmir’de 2700-3000, Afganistan’da 2400-4007 m, 
Etiyopya’da 1800-2800 m, Orta ve Güney Amerika’da 
600-2700 m, tropik Amerika’da 2700 m’ye kadar 
çıkabilmektedir. 

 



TAKSONOMİSİ 
 

• Takım: Fabales / Rosales  
• Familya: Fabaceae / Leguminosae 
• Alt familya: Faboideae /Papillionoideae 

• Oymak: Vicieae 
• Cins: Vicia 
• Tür: Vicia faba 

 
• Sınıflandırma (Kiffman 1952) 
• Subgenus Ervillia (Vicia ervilia) 
• Subgenus Ervum (V. articulata, V. hirsuta.....) 
• Subgenus Cracca (V. villosa, V. cracca..........) 
• Subgenus Eu-Vicia (V. sativa, V. pannonica...) 
• Subgenus Faba (V. narbonensis, V. faba) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fava_beans_1.jpg


Vicia faba türünün sınıflandırması 

• Morfolojik olarak Vicia faba türü diğer Vicia türlerinden iyi gelişmiş sülüklerinin 
bulunmayışı ile ayrılır. 

• Ayrıca diğer Vicia türleri ile melezlenemez. 
 

• Vicia faba türünün alt tür ve varyete teşhis anahtarları (Muratova 1932 ve Kiffman 
1952): 

• A.Vicia faba L. ssp. pauciyuga 
• B. Vicia faba L. ssp. eu-faba 
•                  grex minor (küçük taneli çeşit grubu 350-550 g) 
•                  grex equina (Büyük- 700-800 g) 
•                  grex major (çok büyük- 900-1200, 1400-2000 g) 

 
• Yurdumuzda toplanan 87 bakla populasyonunda Muratova’nın yapmış olduğu 

çalışmalar,  73 örneğin grex majör, 13 örneğin  grex equina ve 1  örneğin de grex 
minor grubundan olduğunu göstermiştir. 
 

• Tescilli Çeşitler:  Sevile,   Eresen 87,   Filiz 99  



Enerji 1,425 kJ (341 kcal) 

KARBONHİDRAT 58.29 g 

LİF 25 g 

YAĞ 1.53 g 

Protein 26.12 g 

Thiamin (vit. B1) 0.555 mg  

Riboflavin (vit. B2) 0.333 mg  

Niacin (vit. B3) 2.832 mg  

Vitamin B6 0.366 mg  

Folate (vit. B9) 423 μg  

Vitamin C 1.4 mg  

Vitamin K 9 μg  

Ca 103 mg 

Fe 6.7 mg  

Mg 192 mg 

Mn 1.626 mg 

P 421 mg  

K 1062 mg 

Na 13 mg  

Zn 3.14 mg  

Beslenme Değeri/100g 

http://en.wikipedia.org/wiki/Protein_(nutrient)
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ADAPTASYONU 

• İklim İstekleri 
• Yetişme süresi 120-200 gün olan bakla optimum bir verim için  

sıcaklığın 18-27 oC’ arasında olmasını ister. Özellikle 
çiçeklenme dönemindeki yüksek sıcaklıklar,  çiçeklerin 
dökülmesine ve tane tutmanın azalmasına neden olur.  

• Gelişmenin ilk devrelerinde -4 ve -5 oC’ye dayanabilir. 
Türkiye’de yapılan araştırmalarda kışlık ekimlerde 

•  0oC’de ölüme gittikleri saptanmıştır.  
• Kurağa dayanıklı değildir. Buna karşılık, yazlık ekimle 

zamanında yapılarsa sulamaksızın yetişebilmektedir.  
• Bakla yetişme süresince oldukça iyi dağılmış 600-1000 mm/yıl 

yağışa gerek gereksinim duyar. En yüksek nem isteği çıkıştan 9-
12 gün sonra olmaktadır  



Toprak İstekleri 

 
• Bakla değişik toprak tiplerinde yetişir toprak seçiciliği 

fazla değildir.   

• Yüksek verim için iyi drene edilmiş toprak idealdir. 

•  pH’nın 6.0-7.0 arasında olması uygundur, pH: 6.5’nin 
altına düşünce kireçleme yapmak gerekir.  

• Bakla yüksek tuz konsantrasyonuna karşı duyarlıdır.  



Kültürü 

• Toprak Hazırlığı  
• Bakla yetiştiriciliğinde uygun biçimde yapılan toprak işleme verimi artırır.  
• Kışlık ekim yapılan kıyı bölgelerde ekim ve kasım aylarında tohum yatağının 

hazırlanmış olduğu toprak işlemelerin yapılmış olması gerekir.  
• Bu amaçla bakladan önceki ürün hasadından sonra toprak işleme 

yapılmalıdır.  
• Daha sonra yapılacak işlemelerle tohum yatağı hazırlanmış olur.  
• Yazlık ekimlerde ise sonbahar toprak işlemesini ilkbaharda yapılacak yüzlek 

işleme izler. 
•  İlk toprak işleme derinlikleri 10-15 cm kadar olmalıdır. İkileme ve gerekirse 

sonraki işlemeler daha yüzlek olmalıdır.  



Ekim Zamanı ve Yöntemleri 
 

• Düşük sıcaklıklara nispeten dayanıklı olduğu için 
ılıman iklim kuşaklarında kışlık olarak ekim, kasım ve 
aralık aylarında ekilebilir.  

• Türkiye’de de Ege ve Akdeniz kıyı bölgelerinde  kışlık 
olarak ekimi yapılmaktadır.  

• Orta Anadolu ve geçit bölgelerimizde yazlık olarak 
ekim yapılmaktadır.  

• Yazlık ekimler şubat ve mart aylarında yapılmalıdır.  



• Baklada tohumlar serpme veya  sıralar halinde mibzerle ekilir.  
• Sıra arası 20-30 cm ve sıra üzeri 6-10 cm arasında değişmekle 

birlikte, tohum iriliğine göre bu sıra aralıkları değişebilir. Bu 
durumda, küçük taneliler daha sık sıra aralıklarında ekilmelidir.  

• Yine, yazlık ekimlerde birim alana daha fazla tohum (küçük 
taneli 50-55 bitki/m2, büyük taneli 20-30 bitki/m2) 
kullanılmalıdır.  

• Birim alana kullanılacak tohumluk miktarı tane iriliği ve ekim 
zamanına bağlı olarak değişmekle birlikte 8-16 kg/da 
olmaktadır.  

• Ekim derinliği küçük tanelilerde 5-6 cm, iri tanelilerde 7-8 cm 
olmalıdır. Ağır topraklarda bu derinlik azaltılırken hafif 
topraklarda  artırılmalıdır.  
 



Gübreleme 
 

• Baklada kök yumrularının N bağlama yeteneği fazladır.  

• Yapılan araştırmalarda bakla bitkisinin gövdesindeki toplam 
azotun % 80’i simbiyotik yolla havadan sağlanmıştır.   

• Genel olarak baklaya 1.5-5.0 kg N, 4-6 kg P2O5 gübre 
verilmektedir.  

• Kireçleme pH’sı 6.5 altında olan topraklar için gerekmektedir.  

• Tarla koşullarında bakteri (Rhizobium leguminosarum) 
aşılamasının toprağa 19 kg/da saf azot bağladığı  saptanmıştır. 



Bakım 
 

• Ekim sırasında toprağın bastırılması tohumların toprakla 
temasını sağlama bakımından yararlıdır.  

• Çimlenme döneminde fazla yağış nedeniyle varsa oluşan 
kaymak tabakası mutlaka kırılmalıdır.  

• Bitkiler 10-15 cm iken yapılacak çapa verimi olumlu yönde 
etkiler.   

• Sulama gereksinimi yazlık ekimlerde daha fazladır.  

• Uygun bir sulama ile, suya tepkisi iyi olan baklanın verimini 
oldukça artırır.  

• Bakla sulamasında toprağın 60 cm kök derinliğine kadar 
toprağın ıslatılması verimi en üst düzeye çıkarmaktadır. 



Hasat ve Harman 

• Hasadı güç olmayan bir baklagil bitkidir.  
• Bakla bitkisinin gövdesi dik gelişir ve meyveler de yüksekte oluşur.  
• Meyvelerin çatlaması az olduğundan, iyice olgunlaşma beklenebilir.  
• Baklanın hasadına meyvelerin büyük çoğunluğu siyahlaştıktan ve tohumlar 

sertleştikten sonra başlanmalıdır.  
• Bu dönemde gövde üzerindeki tüm yapraklar dökülmüş, fakat gövde ve yaprak 

sapları halen yeşildir.  
• Küçük taneli çeşitlerde baklalar çatlamadan biçerdöver ile hasat yapılabilir.  
• Tanedeki su oranı % 15-19 arasında olması durumunda biçerdöverle hasatta 

önemli bir güçlük bulunmamaktadır.  
• Diğer taraftan elle hasatta baklalar iyice kuruduktan sonra yolunarak veya toprak 

yüzeyinde orakla biçilerek yapılır.  
• Biçilen bitkiler birkaç gün kurutulduktan sonra harman edilir.  
• Harman bitkilerin harman makinelerinden geçirilmesi, traktörle ezilmesi veya 

sopalarla dövülmesi şeklinde yapılır. 



• Aphis fabae (yaprak biti=afit)  



Bruchus 



Bakla nekrotik sarılık virusü (%60-90verim kaybı) 



BÖRÜLCE (Vigna sinensis) 2n=22 
 



Kökeni, Tarihçesi ve Yayılma Alanı 
 

• Filogenetik özellikler dikkate alınarak börülce’nin kökeni olarak İran ve 
Hindistan arasındaki bölge gösterilmiş olmasına karşın;  

• Vavilov kendi çalışmaları sonucu olarak börülce için iki ayrı köken 
belirtmiştir.  

• Bunlardan birincisi Hindistan ve İran ikincisi ise Nijerya ve Etiyopya’dır.  
• Börülcenin batı ve orta Afrika kökenli olduğunu ise İlk açıklayan Körnicke 

(1885) (Şehirali 1988’den) olmuştur.  
• Afrika’da yaygın olarak börülce örneklerinde genetik farklılıklar bulunduğu 

saptanmış ve günümüzde buraların börülcenin köken alanları olduğu  
birçok araştırıcı tarafından kabul edilmektedir.  

• Börülcenin yabani formu kesinlikle bilinmemektedir. Ancak, Afrika’da 
bulunan Vigna nilotica ve Vigna vexillata’nın Vigna sinensis’in ilk örnekleri 
olduğu bildirilmektedir  



• Vigna sinensis’in Hindistan ve Afrika’dan sağlanan örnekleri 
arasındaki farklılıklar börülcenin hem Hindistan hem de 
Afrika’da yüzyıllardan beri yetiştirildiğini göstermektedir.  

• Börülce, İspanyollar tarafından 16. yüzyılda Batı Hindistan  ve 
1706 yılında da Amerika’ya taşınmıştır.  

• Börülce tarımı, 40o N enlemine kadar yapılmaktadır.  

• Bilinen 170 Vigna türünün 120 tanesi Tropik Afrika’da, 22 
tanesi de Hindistan ve Güney-Doğu Asya’da bulunmaktadır.   

• Günümüzde iklim koşullarının uygun olduğu tüm kuşaklarda 
yaygındır.  



Taksonomisi 
 

• Takım: Fabales / Rosales  

• Familya: Fabaceae / Leguminosae 

• Alt familya: Faboideae /Papillionoideae 

• Oymak: Phaseoleae 

• Cins: Vigna 

• Tür: Vigna sinensis 



Vigna cinsinin sınıflandırılması 

• Vigna cinsi ilk olrak 1824 yılında Savi tarafından açıklanmıştır (Şehirali 1988). Dünya üzerinde 
Vigna türleri dört grup altında toplanmaktadır. Her bir grup, birbirine çok yakın olan formları 
içermektedir. Bu gruplar aşağıda verilmiştir.  

• Vigna sinenesis 
• Vigna luteola 
• Vigna vexillata 
• Vigna lutea ( Vigna marina) 

 
• Tane kabuğu rengi ve tane kabuğunun renklenme durumu, tane şekli ve diğer tane özellikleri 

dikkate alınarak Vigna sinenesis üç alt bölüme ayrılmıştır. Bu alt bölümler bazı araştırıcılar 
tarafından alt tür diğer bazı araştırıcılar tarafından ise botanik varyete olarak tanımlanmıştır. 
Bu alt bölümler şunlardır:   

•   
• var. sinensis: Kültür ve yabani formları bulunmaktadır. Tane boyu 6-9 mm uzunluğunda ve yarı 

böbrek şeklindedir. Baklaları ise 20-30 cm boyundadır. 
• var. sesquipedalis:Taneleri 8-12 mm uzunluğunda ve böbrek şeklindedir. Baklaları 30-90 cm 

boyundadır. Asparagus fasulyesi olarak bilinir.  
• var. cylindrica (Vigna cylindrica): Taneleri 5-6 mm uzunluğunda, uzun ya da silindirik 

şeklindedir. Meyveleri 8-13 cm uzunluğundadır.  



Börülce standart Çeşitleri 
 

• Türkiye’de TSE tarafından hazırlanan TS 3268 numaralı kuru tane  börülce 
standardına göre alımı ve satımı yapılan börülceler şunlardır: 
 

• Ak börülce (beyaz börülce, üzümlü börülce, akız): Beyaz veya kirlimsi beyaz 
tane renkli olan şekli böbreği andıran börülcelerdir. 
 

• Karnıkara (karagöz, karakız): Tane rengi kirli beyaz, göbek bağı etrafında 
siyah halka bulunan ve taneleri silindirik olan börülcelerdir.  
 

• Sarı göbek: Tane rengi kirli beyaz, göbek bağı etrafında kahverengi halka 
bulunan ve taneleri silindirik olan börülcelerdir.  
 

• Kırmızı börülce: Tane renkleri açık pembemsi kahverenginden koyu 
kırmızıya kadar değişen, göbek bağı etrafında kahverengi siyah ince bir 
halka bulunan ve taneleri silindirik olan börülcelerdir. 



Kuru Börülce Tanesinin Kimyasal Bileşimi 

 
• Börülcenin kuru taneleri oldukça yüksek beslenme değerine sahiptir. Börülce 

taneleri karoten, vitamin B1 yönünden zengindir. Börülce kuru tane ya da sebze 
olarak insan beslenmesinde kullanılır. Afrika’da kuru tanelerinden kahve de 
yapılmaktadır. Tanede bulunan yüksek protein miktarına karşın bu proteini 
methionin bakımından eksiklidir. 

• Su: % 12.0                                            
• Protein: % 24.6                                               
• Yağ: % 0.7                                                         
• Karbonhidrat: % 55.7                                       
• Selüloz: % 3.8                                                  
• Mineral madde: % 3.2                                        
• Kalsiyum % 0.7  
• Fosfor % 0.49 
• Demir % 3.8 
• Kalori 327 k.cal/100 g 



ADAPTASYONU 

• İklim İstekleri 
 

• Vigna grubuna giren çeşitlerin büyük çoğunluğu kısa gün bitkisidir. Ancak 
gün nötr çeşitler de bulunmaktadır.  

• Börülce düşük sıcaklığa karşı fazla duyarlı olup, 1o C’de dahi zarar 
görmektedir.  

• Büyüme ve gelişmesini normal tamamlayabilmesi için yeterli sıcaklık ve 
nem bulunmasını ister. Özellikle çiçeklenme devresinde optimum sıcaklığın 
üzerindeki sıcaklıklar meyve bağlamayı olumsuz yönde etkiler.  

• Börülcenin en yüksek kuru madde üretimi için gerekli sıcaklık gündüz 27o 
C, gece 22o C olmalıdır.  
 

• Fasulyeye göre kurağa ve sıcağa biraz daha toleranslıdır.  



Toprak İstekleri 

 

• Börülce iyi drene edilmiş her türlü toprakta yetişir.  

• Hafif kumlu topraklardan ağır killi topraklara kadar 
değişik toprak tiplerinde yetişir. 

•  Tuzlu ve alkali toprakları sevmez, nötr ve hafif alkali 
topraklarda daha iyi yetişir. 

•  Orta verimli topraklarda daha iyi sonuçlar 

vermektedir  



Kültürü 
 

• Toprak Hazırlığı  

 

• Börülce geç ekildiği için, ilkbahar toprak işlemesinde toprak 
nemine ve yabancı otlarla savaşa dikkat edilmelidir.  

• İyi hazırlanmış sıkı, keseksiz ve kaba çöplerden arındırılmış 
tohum yatağı iyi bir çimlenme için gereklidir.  

• Börülce ekilecek alanlarda toprak tava gelir gelmez 
işlenmelidir.  

• Nemli topraklarda ya da ağır killi topraklarda erken ilkbahar 
işlemesi derin yapılmalıdır.  

• Bu ilk işlemeden sonra ikinci işleme ile toprak düzeltilir. 



Ekim Zamanı ve Yöntemleri 
 

• Börülce, toprak iyice ısınmadan ekilmemelidir. 
•  İlkbahar son donlarından sonra ekim yapılmalıdır.  
• Kuru tane üretimi için yapılan yetiştiricilikte ülkemizde ekim zamanı Nisan 

sonu mayıs ayı başlarıdır.  
• Börülce ekiminde serpme ekim iyi sonuçlar vermez.  
• Uygun ekim yöntemi sıralar halinde mibzerle  yapılan ekimdir.  
• Tane üretimi için yapılan ekimlerde sıra aralıkları 60-90 x 5-12 cm  

olmalıdır.  
• Bodur formalar için ise bu aralıklar 60 x 10 cm olarak uygulanmalıdır.  
• Börülce yetiştiriciliğinde birim alana kullanılacak tohum miktarı çeşidin 

gelişme formu, tane büyüklüğü, ekim yöntemine göre değişmektedir.  
• Dik gelişen çeşitlerde 3-6, sarılıcı formlarda ise 2-3 kg/da tohumluk 

yeterlidir. Serpme ekimlerde ise bu miktar 9-15 kg/da kadar çıkmaktadır. 
Ekim derinliği 4.0-5.0 cm’dir. 



Gübreleme 
 

• Azot uygulamalarında çok fakir topraklarda iyi 
sonuçlar alınmaktadır.  

• Bu gibi fakir topraklarda 4-5 kg N/da verilmelidir. 
Genel olarak börülceye, 4-6 kg P2O5/da gübre 
verilmektedir.  

• Börülce yetiştiriciliğinde bitkilerin fosforlu gübrelere 
olan tepkiler azot ve potasyuma göre daha fazla 
olmaktadır.  

• Kireçleme bazı topraklar için gerekmektedir. 
Kireçlemenin yapılacağı bol yağışlı ve asitli 
topraklarda miktar 1.6-2.8 ton/ha olmalıdır.  



Hasat ve Harman 

 
• Börülce hasadında dikkat edilecek en önemli nokta, baklaların çatlayarak 

tane dökülmesinin en düşük düzeyde tutulmasıdır.  
• Hasadın erken yapılması tane yüzenin kırışık kalmasına neden olur.  
• Bu nedenle börülce hasadı, baklaların tamamen sarardığı fakat kupkuru 

olmadığı dönemde yapılmalıdır.  
• Bu evrede taneler bakla içinde sertleşmiş bakla kırıldığında hemen dışarı 

çıkabilecek durumdadır.       
• Ülkemizde börülce hasadı, bitkilerin elle yolunması veya toprak yüzeyinde 

orakla biçilmesiyle yapılır.  
• Bu nedenle sabahın erken saatlerinde yapılması daha uygundur. Elle 

hasattan sonra bitkiler iyice kurutulduktan ve tanelerdeki nem oranı % 
10’a kadar düştükten sonra harmanlanır. 

•  Harman, elle çalışan harman makinaları ya da özel makinalarla    yapılır.  





Börülce 


