
BAKLAGİL YEMBİTKİLERİ 

BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNİN SİSTEMATİĞİ 

Baklagiller (Leguminosae), bitkiler evreninin kalabalık familyalarından birisidir. Çok zengin 

bir familya olan baklagiller, ekolojik, morfolojik ve tarımsal karakterler yönünden büyük 

değişim gösterirler. Yeryüzünde baklagillerden insan yiyeceği, hayvan yemi, yeşil gübre, 

kereste, sakız, yağ ve endüstri hammaddesi gibi çeşitli yönlerden yararlanılmaktadır. 

Bitkiler evreni içinde baklagillerin yeri bakımından bu familya Gülgiller (Rosales) takımına 

ve iki çenekliler (Dicotyledoneae) sınıfına bağlıdır. 

Sınıf :İki çenekliler (Dicotyledoneae) 

Takım :Gülgiller (Rosales) 

Familya :Baklagiller (Leguminosae) 

BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNİN ÖNEMİ 

Baklagil yembitkileri çeşitli amaçlarla bütün dünyada çok yaygın olarak yetiştirilir. Bu 

bitkilerin tarımsal yönden önemleri şu şekilde özetlenebilir. 

1. Birçok baklagil yembitkisinin özellikle biçim zamanına bağlı olarak kuru otunda 

yüksek oranda protein bulunur (Bazı baklagil yembitkilerinin tanelerinde %40). 

2. Baklagil yembitkilerinin otu ve taneleri hayvanların büyümesi için gerekli element, 

mineral madde, vitamin ve gelişmeyi teşvik eden maddelerce çok zengindir. 

3. Baklagillerin köklerinde yaşayan yumrucuk bakterileri havanın serbest azotunu 

toprağa bağlarlar. 

4. Organik maddece fakir topraklarda, değişik baklagil bitkileri ile yeşil gübre 

uygulaması yapılarak toprakların organik madde oranı yükseltilebilir. 

5. Çeşitli amaçlarla tarla topraklarında yetiştirilen baklagil yembitkileri bol miktarda kök 

artığı bırakarak toprakların organik madde yönünden zenginleşmesini sağlarlar. 

6. Köksaplı ve sülüklü bitkiler ile yatık formlu baklagil yembitkileri erozyon kontrolünde 

etkili bir şekilde kullanılabilir. 

7. Baklagil yembitkileri otlatma veya ot üretimi amacıyla buğdaygillerle birlikte 

yetiştirildiği zaman, karışımların ot verimi ve protein oranlarını arttırırlar. 

8. Korunga, yonca ve taş yoncası gibi bazı baklagil yembitkileri iyi bir balözü bitkisi 

olarak bilinirler. Bu bitkilerin çiçeklerinden yapılan balın kendine has tat, kokusu ve 

aroması bulunur. 

 



BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNİN GENEL YAPISAL (MORFOLOJİK) 

ÖZELLİKLERİ 

1. VEJETATİF ÖZELLİKLER 

A. Kök (Radix) 

Baklagiller genel olarak toprakta dik olarak gelişen kazık kök sistemine sahiptirler. Çok yıllık 

ve kurağa dayanıklı bitkilerde kök derinliği 8-10 m veya daha fazla derine inebilmektedir. 

Bunun yanında üçgüllerde olduğu gibi 30-40 cm'lik yüzeysel kazık kökler de 

görülebilmektedir. 

Baklagil kökleri diğer familyalardan farklı olarak üzerlerinde "nodül" adı verilen yumrucuklar 

taşımaktadırlar. Rhizobium cinsi bakteriler baklagil köklerinde yuvarlak veya yuvarlağa yakın 

yumrucuklar oluştururlar. Bu yumrucuklar sayesinde havanın serbest azotu toprağa 

bağlanmaktadır.  

B. Sap (Caulis) 

Yembitkisi olarak kullanılan baklagillerde otsu yapıda, boyları 5-10 cm'den 1-2 m'ye kadar 

değişebilen gövdeler vardır. Genellikle köşeli yapıda olan gövdenin (sap'ın) içi öz sıvı ile 

doludur. Gövde bazı türlerde dik (yonca, çayır üçgülü), bazı türlerde ise yatık ya da yarı-yatık 

(ak üçgül, gazal boynuzu) gelişebilir. Gövdenin bu gelişme şekli bitkinin biçilerek veya 

otlatılarak kullanım şeklini ortaya çıkarır. 

Baklagil yembitkilerinde genellikle kök tacından çıkarak dik gelişme gösteren gövde yapısı 

görülür. Bunu yanında toprak altında gelişme gösteren kök-sap (rizom) adı verilen gövde 

yapısı (Trifolium ambiguum) ya da toprak üstünde sürünerek gelişen sülük (stolon) gövde 

yapısı (Trifolium repens) da görülebilir. Çayır üçgülü gibi bitkilerde gövde büyümesi 

çiçeklenme ile sona ermektedir (determinate). Çünkü bu bitkilerde çiçek gövdenin ucunda 

oluşur. Oysa fiğ ve yonca gibi bitkilerde çiçekler yaprak koltuğundan çıktığı için gövde 

büyümesi çiçeklenmeden sonra da bir süre devam eder (indeterminate). 

C. Yaprak (Folium) 

Baklagillerde yaprak, birden fazla yaprakçıktan oluşan bileşik yapraktır. Yaprakçıkların üzeri 

ağsı damarlıdır. Yaprakçık sayısı ve özellikleri türlere göre büyük değişim gösterir. 

Yaprakçıklar yaprak sapının aynı noktasına veya uzun bir sapın değişik yerlerine 

bağlanabilirler. Bu özelliğine göre baklagil yaprakları basitçe sınıflandırılabilirler. (1. 

Yaprakçıkları aynı noktada birleşenler, 2. Yaprakçıkları farklı noktalara birleşenler) 

1. Yaprakçıkları aynı noktada birleşenler 

a. Basit yaprak: Krotolarya (Crotolariâ)da olduğu gibi yaprak diğer baklagillerden farklı 

olarak tek parçadan (yaprakçıktan) oluşur. 



b. Üçlü yaprak: Üç adet yaprakçığın kısa saplarla yaprak sapına birleşmesinden oluşur. 

Yonca (Medicago), taş yoncası (Melilotus) ve üçgül (Trifolium) cinslerinde görülen yaprak 

tipidir. Bu cinsler yaygın olduklarından yaprakları birbirleri ile karıştırılmaktadır. Üçgüllerde 

yaprakçıklar ana eksene birbirine eşit uzunlukta saplarla bağlanırken, yonca ve taş 

yoncalarında ortadaki yaprakçık sapı diğerlerinden daha uzundur. Yoncalar ile taş 

yoncalarının ayrımı ise yaprakçık kenarlarındaki dişlere göre yapılır. Taş yoncalarında 

yaprakçık kenarları tamamen dişli iken yoncalarda uçtan itibaren 1/3 oranında dişlidir. 

c. Işınsal Yaprak: Acı bakla (Lupinus) cinsinde görülen bu yaprak tipinde, üçten fazla sayıda 

yaprak aynı noktaya birleşerek el ayası şeklini almışlardır. 

2. Yaprakçıkları farklı noktalara birleşenler 

a. Yaprak ekseni yaprakçık ile bitenler: Yaprakçıklar uzun bir yaprak sapının iki tarafına 

karşılıklı olarak dizilmişler ve yaprak sapının ucunda da normal bir yaprakçık yer almıştır. 

Korunga (Onobrychis), gazal boynuzu (Lotus) ve taçotu (Coronilla)’nda görülen bu yaprak 

formunda daima tek sayıda yaprakçık bulunur. 

b. Yaprak ekseni sülük ile bitenler: Bu grupta yaprak sapının ucunda yaprakçık yerine 

tutunmaya yarayan iplik şeklinde sülükler gelişmiştir. Bunlar fiğ (Vicia), bezelye (Pisum) ve 

mürdümük (Lathyrus) gibi sarıkçı bitkilerdir. Ancak fiğler arasında burçak ve bakla gibi sülük 

oluşturmayan türler de bulunmaktadır. Bu grubun yapraklarındaki yaprakçık sayısı çifttir. 

Baklagil yapraklarında yaprakçıktan farklı olarak yaprak sapının gövdeye birleştiği yerde 

kulakçıklar (stipula) vardır. Kulakçıklar her yaprakta iki adet olup türlere göre farklı özellikler 

gösterirler. Yem bezelyesi (Pisum arvense)’nde kulakçıklar büyük, yonca (Medicago 

sativa)’da kenarları dişli üçgen şeklinde, fiğler (Vicia sp)'de ise çok parçalı kulakçık yapısı 

görülür. 

2. GENERATİF ÖZELLİKLER 

A. Çiçek (Flos) 

Baklagil yembitkilerinde normal bir çiçeğin 5 parçasını da taşıyan tam çiçek vardır. Baklagil 

çiçeğinin parçaları şunlardır: 

1. Çiçek sapı (pedicel): Çiçeği bitki gövdesine veya ana çiçek sapına (peduncle) bağlayan 

parçadır. 

2. Çanak yapraklar (calyx): Çiçeği dip kısmından kavramış, genellikle yeşil renkli ve 5 

parçalı yapıdır. 

3. Taç yapraklar (corolla): Çiçeğe rengini veren ve 5 parçalı olan yapıdır. Beyaz, kırmızı, 

sarı veya erguvani gibi göz alıcı renklerde bulunurlar. Taç yapraklar dip kısımda birleşmek 

suretiyle corolla tüpünü oluştururlar. Baklagillerdeki 5 taç yaprak 3 değişik yapı gösterir. 



a. Bayrak yaprak (vexillum): Bir adet olup taç yaprakların en büyüğüdür. En dışta yer alır. 

Uç kısmı geniş ve yuvarlaktır, hafifçe geriye kıvrılır. 

b. Kanatçıklar (alea): Bayrak yaprağın iç kısmına sağlı-sollu yerleşmiş iki parçalı 

yapraklardır. Birbiriyle birleşmemiş kanat şeklinde görülürler. 

c. Kayıkçık (carina): Bayrak yaprağın karşısında ve kanatçıkların arasında yer alır ve iki 

adettir. Bir kenar boyunca birleşerek kayık şeklini almışlardır. Üreme organları kayıkçık 

içerisinde bulunur. Yonca gibi bazı türlerde erkek organlar kayıkçık içinde kurulu yay gibi 

dizilmişlerdir. Dışarıdan bir etki geldiğinde veya böcek temas ettiğinde, kayıkçık yırtılarak 

küçük bir fırlama (tripping) ile polenler etrafa dağıtılır. Bal arılarını korkutan bu fırlama 

mekanizması korunga gibi bazı türlerde yoktur veya çok hafiftir. 

ç. Erkek organlar (androecium): Papillionideae alt familyasına bağlı baklagillerde 10 adet 

erkek organ bulunur. Bunların 9'u birleşmiş, l'i ayrıdır. Bu iki parçalı yapıya "diadelphius" adı 

verilmektedir. Bir erkek organ (stamen); sapçık (flament) ve başçık (anther)'tan oluşur. 

Antherler iki parçalı olup içinde polen tozlarının bulunduğu her bölmeye teka (texa) adı 

verilir. 

d. Dişi organ (gynoecium): Baklagil çiçekleri etrafı erkek organlarla çevrilmiş bir adet dişi 

organa sahiptir. Dişi organ dişicik başı (stigma), dişicik borusu (style) ve yumurtalık 

(ovarium)’tan oluşur. Yumurtalık içerisinde yumurta hücreleri (ovule) bulunur. Döllenme 

sonucunda yumurtalık baklayı, yumurta hücreleri de tohumları oluşturur. Baklagillerde 

yumurtalık içerisinde bulunan yumurta hücrelerinin sayısı bir veya daha fazla olabilir. Buna 

bağlı olarak da meyve içindeki tohum sayısı bir veya daha fazladır. 

Baklagillerde Çiçek Toplulukları (İnflorescence) 

Baklagillerin çoğunda çiçekler tek tek değil, gruplar halinde bulunurlar. Her çiçek kendi çiçek 

sapı (pedicel) ile ana çiçek sapına (peduncle) birleşerek topluluk oluştururlar. Çiçeklerin ana 

sapa birleşmelerine göre 3 değişik çiçek topluluğundan söz edilebilir. 

a. Salkım (raceme): Çiçekler, gözle görülebilir uzunluktaki saplarla uzun bir sapın değişik 

yerlerine bağlanırlarsa salkım oluştururlar. Yonca, korunga ve taş yoncalarındaki çiçek 

toplulukları salkımdır. 

b. Kömeç (capitatum): Çiçekler gözle görülebilir saplarla uzun bir ana eksenin uç kısmına 

bağlanarak genellikle yuvarlak bir çiçek topluluğu oluştururlar, buna kömeç adı verilir. Üçgül 

(Trifolium) cinsinde kömeç şeklinde çiçek topluluğu görülür ve kömeçlerindeki çiçeklerin 

sayısı 60-120 arasındadır. 



c. Yelpaze (umbella): Bazı baklagillerde çiçeklerin 4-7 tanesi ana sapın aynı noktasına 

bağlanarak seyrek ve yelpaze şeklinde bir topluluk oluştururlar. Kazayağı da denilen bu 

yapıya gazal boynuzu (Lotus) ve taçotu (Coronilla) cinslerinde rastlanmaktadır. 

Baklagil çiçeklerinde diğer bir sınıflama da çiçeklerin oluştuğu yere göre yapılabilir. 

a. Teminal çiçek: Çiçek topluluğu bitki gövdesinin (sapların) ucunda oluşursa terminal çiçek 

adını alır. Çayır üçgülünde görülen bu özellik çiçeklenme ile bitki gövdesinin veya sapın 

uzamasının sona erdiğini gösterir. 

b. Axillary çiçek: Yonca, korunga ve fiğlerde olduğu gibi çiçek topluluğu yaprakların sapa 

birleştiği yerden (yaprak koltuğu) çıkarsa axillary (koltuksal) çiçek adını almaktadır. Bu 

grubun bitkilerinde çiçeklenme bitki gövdesinin uzamasını durdurmamaktadır. Bitki gövdeleri 

çiçeklenmeden sonra da uzamaya devam ederler. 

B. Meyve (Fructus) 

Baklagillerde bakla adı verilen taze fasulye şeklinde meyve tipi yaygındır. Yembitkisi olarak 

kullanılan baklagiller arasında adi fiğ, tüylü fiğ ve yem bezelyesinde bu meyve tipi görülür. 

Fakat değişik meyve şekillerine de rastlanabilir. Örneğin, burçakta boğumlu, çemende kılıç 

şeklinde, yoncada helezon, korungada horoz ibiği, çayır üçgülünde yumurta şeklinde meyve 

yapıları vardır. Baklagil meyvelerinin içinde bir veya daha fazla sayıda tohum bulunabilir. 

Örneğin yonca, fiğ ve ak üçgül baklalarında birden fazla, çayır üçgülü, şerbetçiotu yoncası ve 

korunga baklalarında bir tohum bulunmaktadır. Ülkemizde baklagil meyvelerine koza, fasulye 

veya çakıldak gibi isimler de verilmektedir. 

C. Tohum (Semen) 

Baklagillerde kuru fasulye tanesine veya böbreğe benzeyen tohumlara yaygın olarak rastlanır. 

Ancak tohum şekli, büyüklüğü ve rengi türlere ve hatta varyetelere göre büyük farklılıklar 

gösterir. Yonca ve korunga tohumları böbrek şeklindedir. Bunun yanında, fiğlerde yuvarlak 

veya hafif yassı, burçakta piramide benzer, ak üçgülde kalp şeklinde, çayır üçgülünde ise boks 

eldiveni şeklindedir. 

Baklagillerde tohum, kabuk, kotiledon (besidoku) ve embriyo (cücük)’dan oluşur. Bunun 

yanında baklagil tohumlarında tohumu meyve çeperine bağlayan göbek bağının bağlantı yeri 

(hilum) ve bunun altında polen tüpünün yumurta hücresine girdiği yerin kalıntısı (microphyle) 

bulunmaktadır. Genel olarak baklagil tohumları 3 bölümde incelenir. 

a. Tohum kabuğu (testa): Tohumu dışarıdan saran genellikle parlak ve pürüzsüz olan yapıdır. 

Baklagillerde tohum kabuğu oldukça serttir. Çimlenme için gerekli olan gazların ve suyun 

geçişine engel olabilir. 



b. Çenekler (cotyledonae): Tohumdaki en büyük kısmı oluşturan iki parçalı yapıdır. Baklagil 

tohumlarındaki kotiledonlar buğdaygil tohumlarındaki endosperme karşılık gelmektedir. 

Çimlenme ve fide döneminde ihtiyaç duyulan enerji buradaki karbonhidrat ve azotlu 

maddelerden sağlanmaktadır. 

c. Cücük (embriyo): Yumurta hücresinin döllenmesi sonucunda oluşmuş, bitkiyi meydana 

getirecek taslaktır. İki kotiledonun birleştiği yerde bulunur. Embriyo kökçük (radicula) ve 

sapçık (plumula)'dan oluşmaktadır. Çimlenme esnasında kökçükten kökler, sapçıktan ise 

hypocotyle ve epycotyle adı verilen büyütken dokular meydana gelir. 

Çimlenme ve Fide 

Tohum toprakta uygun şartlar bulduğu zaman çimlenme başlar. Öncelikle radiculadan kökler, 

sonra da plumuladan sürgünler çıkar. Çimlenmeden sonra oluşan ilk yapraklar gerçek yaprak 

olmayıp tek parçadan meydana gelen, düzgün ve etlimsi iki adet çenek yapraktır. Kök ile 

çenek yapraklar arasındaki kısım fidenin hypocotyle kısmıdır. Çenek yapraklarla ilk gerçek 

yapraklar arasındaki kısma ise epycotyle adı verilir. Epycotyle üzerinde gerçek yapraklar 

çıkmaya başlar. İlk gerçek yaprak tam bir bileşik yaprak olmayıp genelde yumurta şeklinde 

tek yaprakçıktan oluşur. Buna basit yaprak veya unifoliate adı verilir. Daha sonra çıkan 

yapraklar gerçek bileşik (trifoliate) yapraklardır. 

Baklagillerin çimlenmesinde çenek yaprakların oluştuğu yere göre iki değişik çimlenme şekli 

ve fide yapısı vardır. 

a. Üst durumlu çimlenme (epygeal): Çenek yapraklar oluştuktan sonra alttaki hypocotyle 

kısmı hızla büyüyerek çenek yaprakları toprak üzerine çıkarırsa bu çimlenme üst durumludur, 

epygeal çimlenme veya epygeal fide olarak adlandırılır. Yonca, korunga, üçgül gibi çok 

sayıda yembitkisinde bu özellik görülür. 

b. Alt durumlu çimlenme (hypogeal): Çimlenmeden sonra çenek yaprakların üstündeki 

epycotyle büyüyerek toprağı delerse ve çenek yapraklar toprağın altında kalırsa alt durumlu 

çimlenmedir. Baklagil yembitkileri içerisinde fiğ, bezelye ve mürdümükte bu fide tarzı 

görülür. 

BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNİN ÜRETİLMESİ 

Baklagil yembitkileri generatif ve vejetatif olmak üzere iki yolla üretilebilir. Generatif üretme, 

bitkiden elde edilen tohumun kullanılması, ekilip yetiştirilmesi ile gerçekleştirilir. Buna 

karşılık, vejetatif üretme, bitkinin gövde sap ve köksap parçacıkları ile yapılır. Baklagil 

yembitkilerinde ticari olarak üretimin tamamı generatif yolla yapılır. Vejetatif üretme ise, 

bitki ıslahının belirli devrelerinde başvurulan bir yöntemdir. 

 



A- VEJETATİF ÜRETME 

Yabancı çiçek tozu ile döllenen baklagil yembitkilerinde, bir bitkiden aynı genotipte yeni 

bitkiler ancak vejetatif yolla üretilebilir. Vejetatif üretme 4 yolla yapılabilir.  

1- Sülük parçaları   2- Köksap parçaları 

3- Kök tacının parçalanması  4- Sürgün çelikleri (Klon) 

Baklagil bitkilerinde vejetatif üretme, sülük ve köksap parçaları ve sürgün çelikleri ile 

yapılabilir. Aküçgül ve çilek üçgülü gibi bitkilerden alınan köklü stolon parçaları toprağa 

dikildiği zaman çok kolaylıkla köklenip gelişebilir. Baklagil yembitkilerinde esas vejetatif 

üretim, sürgün çelikleri ile yapılır. 

B- GENERATİF ÜRETME 

Baklagil yembitkilerinin generatif olarak üretiminde, genellikle tohumun kullanılmasına 

karşılık, korunga (Onobrychis sativa), bazı tek yıllık yonca (Medicago) ve taş yoncası 

(Melilotus) türleri meyve halinde ekilerek üretilirler. Bu nedenle, yetiştiricilikte başarıya 

ulaşmak için tohum veya meyvede bazı özelliklerin bulunması gerekir. Ekimi yapılacak bir 

tohumda aranılan bu özellikler, fiziksel ve biyolojik değerler olmak üzere iki grupta 

toplanabilir. Fiziksel özellikler arasında saf tohum oranı, yabancı ve zararlı ot tohumu ile 

cansız maddelerin belirli miktarı sayılabilir. Genel olarak, iyi bir tohumda saf tohum oranının 

özellikle, temizlenmesi çok kolay olan iri tohumlu baklagillerde, yüksek olmasına dikkat 

edilir. Ayrıca, fiğ (Vicia) ve bezelye (Pisum) tohumlarında görülen Bruchus gibi böceklerin 

tohumlara zarar vermemiş olması istenir. Bunun yanında, ekimde kullanılacak tohumların 

parlak renkli olmasına önem verilir.  

Küçük tohumlu baklagil yembitkilerinde ve en başta yonca (Medicago sativa)’da küskütün 

bulunmaması ve küskütlü tohumların asla tarımda kullanılmamasına izin verilmemesi, yonca 

tarımı bakımından büyük önem taşır. 

C- SERT TOHUM 

Baklagil tohumlarının etrafı sert bir tohum kabuğu ile örtülmesine rağmen, bir çok türden 

tohum çimlendirme ortamına konulduğu veya ekildiği zaman kısa zamanda su alarak şişer ve 

çimlenmeye başlar. Buna karşılık, bazı baklagil yembitkisi tohumlarının kabuğunda su 

geçirmeyen tabakalar bulunabilir. Bu tohumlar çimlenmeleri için uzun bir süre isterler. İşte, 

bu tohumlara “Sert tohum” ismi verilir. Sert tohumların çimlenebilmesi için böyle kabuk 

tabakasının çatlatılması veya zedelenmesi gerekir. Bu amaçla, en fazla kullanılan yöntemler 

tohumun zımparalanması, çeşitli asit ve tuz çözeltilerinde bekletilmesi veya bir varil 

içerisinde tohumla iri çakıl tanelerinin karıştırılmalarıdır. Ayrıca, nemli ve kuru olarak düşük 

ve yüksek sıcaklık, yüksek basınç, yüksek frekanslı elektrik enerjisi, infrared ışınlar, radyo 



dalgaları bu amaçla kullanılabilir. Aslında bir çok baklagil yembitkisi tohumlarının etrafı sert 

bir kabukla örtülmüştür. Ancak, tohumun hasat ve harmanı sırasında tohum kabuğu mekanik 

olarak zarar görür. Bu nedenle ekilen tohumlarda sert tohum oranı düşer. Sert tohum oranına 

tohum olgunlaşma devresindeki toprak ve iklim koşulları ile genetik faktörler etkili 

olmaktadır. 

BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNDE DÖLLENME ŞEKİLLERİ, MELEZLEME VE 

İZOLASYON YÖNTEMLERİ 

Tüm bitkilerde olduğu gibi, baklagil yem bitkilerinde de döllenme şekilleri cins ve türlere 

göre büyük farklılık gösterirler. Bu familya içerisinde çok yüksek oranda kendine döllenen 

türler olduğu gibi kendine kısır olan ve genellikle yabancı döllenen türler de bulunmaktadır. 

Döllenme biyolojisi yönünden farklılıklar bulunan bu türlerde melezleme yöntemleri ve 

izolasyon mesafelerinde de değişiklikler görülür. 

A- DÖLLENME ŞEKİLLERİ 

Islah yöntemleri, bitkilerin döllenme şekillerine göre farklılıklar gösterirler. Bir bitkinin 

döllenme şekli, genellikle değişmeyen bir karakter olmasına karşılık, bitkilerin kökenine, 

varyete ve soylara, ekolojik koşullara ve yetiştirme tekniğine göre döllenme oranları 

değişebilir. Aynı materyal farklı koşullarda değişik döllenme oranları verebilir. Bu nedenle, 

bir bitkinin ıslahında önce o bölge koşulları altında bitkinin döllenme şeklinin saptanması 

zorunludur.  

Döllenme şeklinin saptanması için uygulanan bir yöntem ise, bitkilerini kendilenmesidir. 

Amaç, dişi organların kendi çiçek tozları ile döllenmeye zorlanmasıdır. Bu işleme kendileme 

denilir. Bunu yanında bazı çiçeklerde açıkta tozlanmaya bırakılır. Kendilenen ve açıkta 

tozlanmaya bırakılan toplam çiçek sayıları bulunur. Çiçeklerde meydana gelen meyve ve 

tohumlar sayılır. Bitkilerde kendine ve yabancı döllenme ile tohum oranları, meyve/çiçek, 

tohum/meyve veya tohum/çiçek oranları verilebilir. 

Baklagil yembitkileri üzerinde yapılan araştırmalara göre kendine ve yabancı döllenen 

baklagil yembitkileri şunlardır: 

Kendine Döllenen Bitkiler   Yabancı Döllenen Bitkiler 

Latince       Türkçe   Latince      Türkçe 

Lathyrus sp.       Mürdümük türleri  Lotus corniculatus    Sarıçiçekli Gazalboynuzu 

Lespedeza cuneata Mızraklı Japon Üçgülü Medicago sativa       Yonca 

Lespedeza stipulacea    Kulakçıklı J. Üçgülü Medicago falcata      Sarıçiçekli yonca 

Lespedeza striata       Japon Üçgülü  Medicago media                 Melez Yonca 

Medicago hispida       Pıtraklı yonca  Melilotus alba       Ak taşyoncası 



Medicago littoralis       Kum yoncası  Melilotus officinalis       Sarı taşyoncası 

Medicago truncatula           Fıçı yoncası  Trifolium hybridum       Melez üçgül 

Medicago lupulina       Şerbetçiotu yoncası Trifolium incarnatum          Kırmızı üçgül 

Melilotus indica       Hint taşyoncası  Trifolium pratense       Çayır üçgülü 

Melilotus dentata       Diş taşyoncası  Trifolium repens       Aküçgül 

Pisum arvense       Yem bezelyesi            Onobrychis sativa       Korunga 

Trifolium fragiferum       Çilek üçgülü 

Trifolium subterraneum      Yer altı üçgülü 

Vicia sp.         Fiğ türleri 

Vigna sinensis        Yem börülcesi 

 

Baklagil yembitkilerini kendine veya yabancı döllenmeye zorlayan bazı nedenler vardır. 

Bunlar: 

1- Bezelye (Pisum), Japon üçgülü (Lespeza), fiğ (Vicia) gibi cinslerin birçok türünde çiçekler 

açılmadan dişi ve erkek organlar olgunlaşarak döllenirler. Bu nedenle, çiçeklenme devresinde 

dış etkenlerle yabancı döllenme olmaz. 

2- Yabancı çiçek tozuyla tozlanan ve döllenen bitkilerin büyük bir bölümünde kendi çiçek 

tozuna karşı bir uyuşmazlık vardır. Bu bitkiler kendine tozlanmaya zorlansalar dahi, çok az 

oranda tohum tutarlar. Yabancı çiçek tozu ile döllendiği bildirilen bitkilerde yabancı 

döllenmenin en büyük nedeni budur. 

3- Bazı bitkilerde bir çiçek içerisinde erkek ve dişi organlar farklı zamanlarda olgunlaşırlar. 

Erkek organların önce “Protoandry” veya dişi organların önce “Protogyny” olgunlaşması 

bitkilerde yabancı döllenmeye neden olur. 

B- MELEZLEME 

Bitki ıslahında melezleme; ayrı ayrı seçilen bitkilerde, (bu bitkilere anaç denilir.) bulunan ve 

arzu edilen karakterleri bir araya getirmek amacıyla uygulanan bir işlemdir. Çeşitli karakterler 

yönünden büyük bir değişim gösteren baklagil yembitkilerinde çoğu kez, ot ve tohum verimi, 

kalite, bol yapraklılık, hastalıklara karşı dayanıklılık gibi arzu edilen karakterler bir çeşitte 

bulunmaz. Bu karakterlerin bir araya toplanması ancak melezleme işlemleriyle 

gerçekleştirilir. 

Kendine döllenen bitkilerde, ana olarak kullanılacak bitkide çiçek organları zedelenmeden 

dikkatli bir şekilde açılarak erkek organlar olgunlaşmadan önce pens yardımıyla koparılması 

(emaskulasyon) gerekir. Kısırlaştırılan çiçekler tülbent bezinden yapılan torbalarla yabancı 



çiçek tozlarına karşı izole edilir. Birkaç gün sonra, baba bitkinin çiçek tozları ile tozlanır. 

Tozlanan çiçekler tekrar izole edilir. 

Baklagil yembitkilerinin çoğunda çiçekler çok küçük olduğu gibi, erkek ve dişi taç yapraklar 

tarafından iyice örtülmüştür. Çoğunlukla çiçekler pensle açılıp erkek organların koparılması 

sırasında dişi organ da zarar görür. Bazen açılan çiçeklerde dişi organ kolaylıkla kuruyabilir. 

Bu nedenle, melezlenen çiçeklerde tohum tutma oranı düşük olur. Bu yöntemle başarı 

oranının düşüklüğü nedeniyle araştırıcılar, kısırlaştırma için değişik yöntemler 

geliştirmişlerdir. Örneğin, elle kısırlaştırma yerine çiçekteki erkek organların koparılması 

amacıyla emme tulumbalar başarıyla kullanılabilmektedir. Burada emme tulumba ile erkek 

organlar olgunlaşmadan önce dişi organa zarara vermeden emilmektedir.  

Melezlemede kullanılan diğer bir yöntem de erkek organların kimyasal yolla 

kısırlaştırılmasıdır. Yapılan araştırmalarda bazı baklagil çiçeklerindeki erkek organların 

%57’lik alkolde 10 saniyede öldüğü, buna karşılık, dişi organın zarar görmediği bulunmuştur. 

Ancak, bu yöntemde alkol oranının ve uygulama zamanının iyi ayarlanması gerekmektedir. 

Bunların yanında sıcak su ile erkek organların öldürülmesi veya basınçlı su ile erkek 

organların yıkanması gibi değişik işlemler kısırlaştırma amacıyla kullanılmaktadır. 

Yabancı döllenen bitkilerde melezleme işlemi oldukça kolaydır. Bu bitkilerde pratik olarak, 

kendine döllenme ihmal edilebilecek düzeydedir. Bu nedenle, bitkilerde herhangi bir 

kısırlaştırma işlemi yapılmaz. Melezleme yapılacak anaçlar izole bir parselde karşılıklı olarak 

ekilirler. Hasat edilen tohumların hemen tümü melez olarak kabul edilir. 

Bazı araştırıcılar, iki anacı bir kafes içerisine alarak karşılıklı tozlanmaya bırakmaktadırlar. 

Bu tozlanma işleminde kafes içerisine konulan çeşitli arılarda başarıyla kullanılabilmektedir. 

Örneğin, korunga çiçeklerinde Elçi (1954), Bombus arıları ile elverişli melezlemeler 

yapmıştır. 

C- İZOLASYON 

Araştırmalar sonucunda ortaya konan soy ve varyetelerin genetik yapılarının korunması için 

bazı tedbirler alınması gerekir. Özellikle yabancı döllenen bitkilerde izolasyon işlemine önem 

verilmemesi eldeki materyalin genetik yapısının bozulmasına yol açar. Kendine döllenen 

baklagil yembitkilerinde çeşidin genetik yapısını korumak için hasat sırasında meydana 

gelebilecek karışmayı önleyecek bir mesafede bırakılması gerekir. Buna karşılık, yabancı 

tozlanan ve döllenen bitkilerde çalışmanın şekline ve arazinin genişliğine göre bir izolasyon 

mesafesinin bırakılması zorunludur. 

 



BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNDE ÇİMLENDİRME İŞLEMİNDE UYGULANAN 

YÖNTEM 

Ekimde kullanılacak olan baklagil yembitkisi tohumlarında fiziksel değerlerin yanında, 

biyolojik değerlerin, çimlenme hızı ve gücünün istenilen düzeyde olması istenir. Baklagil 

tohumları etrafının sert bir tohum kabuğu ile örtülmesi ve besin maddesi miktarının fazla 

olması nedeniyle canlılıklarını uzun süre devam ettirebilirler. Birçok baklagil yembitkisi 

tohumunun canlılığını 10-15 yıl koruduğunu göstermiştir. Bazı bitkilerin tohumları ise 

canlılıklarını daha kısa sürede kaybetmektedir. Bu nedenle ekimi yapılacak tohumlarda 

çimlenme gücünün bilinmesi büyük önem taşır. 

Çimlendirme denemelerinde Uluslararası Tohum Deneme Birliği (International Seed Testing 

Association) tarafından belirtilen kurallar uygulanır. Bunun için tohum örneğinden 4 

tekrarlamalı 100 sağlam tohum seçilir. Bu tohumlar ortalama 20 0C sıcaklıkta çimlenmeye 

bırakılır. Yine aynı kurallara göre ilk sayım gününde (ortalama 3-5 gün sonra) çimlenme hızı, 

ikinci sayım günüde (ortalama 7-14 gün sonra) çimlenme gücü bulunur. Bu denemelerde 

normal olarak çenek yaprakları ve kökü bulunan fideler sayılır. Anormal kök ve yaprak 

görülen fideler ise, çimlenmemiş kabul edilirler. Her baklagil türü için bu kurallar değişiktir.  

BAKLAGİL YEMBİTKİLERİNDE AŞILAMA (Inoculation) 

Aşılama, esas olarak azot tespit etmek yönünden baklagil bitkilerinin köklerinde yumrucuk 

meydana getirebilecek, etkili bakteri suş veya suşlarının toprağa verilmesidir. Her baklagil 

yembitkisi için özel bakteri grubu olduğu gibi, her grup içerisinde de azot tespit etme 

yönünden etkili veya etkisiz suşlar (Etkili ırklar) bulunmaktadır. Etkili suşların yumrucuk 

meydana getirmelerine karşılık, azot tespit etme güçleri çok düşüktür. Bu nedenle, çeşitli 

bitkiler için etkili suşların bulunup üretilmesi zorunludur. Böyle çalışmalara, ilk önce 

laboratuvar koşullarında başlanır. Burada çeşitli yöntemlerle etkili olduğu saptanan suşlar 

tarlada denemeye alınır. Araştırma sonucunda bitkinin verimi ve kalitesi üzerinde en fazla etki 

yapan suş veya suşlar ayrılır ve aşılama işlemlerinde kullanılmak üzere üretime başlanır. 

Etkili suşların üretiminde çeşitli ortamlar kullanılabilir. Bunlar içerisinde agar ve sıvı kültürler 

genellikle kısa mesafeler içerisinde yapılacak aşılama işlemlerinde kullanılmaktadır. Buna 

karşılık, pit (peat) kültürü aşılama işlemlerinde en fazla kullanılan bir ortamdır. Bunun için 

organik madde oranı çok yüksek olan pit (peat) topraklar elenir. Bu toprak ile etkili suşların 

üretildiği eriyik karıştırılır, karışım kalın eleklerden geçirilir. İri parçacıklar halinde, 4 gün 

olgunlaşmaya bırakılır. Sonra paketlenerek saklanır. 

Herhangi bir yöntemle üretilen bu kültürler genellikle tohum aşılamasında kullanılır. Bunun 

için bir yapıştırıcı, örneğin, şeker pancarı melası veya arap zamkı su içerisinde eritilir. 



Hazırlanan yapıştırıcı, bakteri kültürü ihtiva eden pit toprağı ile karıştırılır. Eriyik aşılanacak 

tohum üzerine dökülerek bakterilerin tohuma yapışması sağlanır. Aşılanmış tohumların 

böylece ekimi yapılırsa, toprak asitliği, gübrelerin etkisi, kuruma ve güneş ışınları gibi çeşitli 

etkenlerle bakteriler ölebilir. Bu nedenle, aşılanmış tohumların etrafı kireçle kaplanır. Bunun 

için aşılanmış nemli tohumların üzerine, öğütülmüş kireç taşı dökülerek karıştırılır ve 

tohumun yüzeyi ince bir kireç tabakasıyla kaplanır. 

Aşılanmış tohumlar hemen ekilmelidir. Zorunlu nedenlerle ekimde gecikme olursa, tohumlar 

18 0C’de 2-3 hafta emniyetle muhafaza edilebilir. Ancak, elverişsiz koşullarda saklanan veya 

ekimi geciktirilen tohumlarda bakterilerin çoğu canlılığını kaybeder. Aşılamadan beklenen 

faydalar büyük ölçüde azalır. 

Baklagillerde yumrucuklar, fidelerde ilk hakiki yaprakların çıkma devresinde görülmeye 

başlar. Bitkinin genç kökleri, gelişme döneminde kendine has bir sıvı salgılar. Toprakta doğal 

olarak bulunan veya aşılama yoluyla toprağa verilen bakteriler bu sıvıdaki triptofanı, indol 

asetik asite dönüştürürler. Bu madde de genç kökün kıvrılmasına neden olur. Bakteriler 

kıvrılan köklerin dış hücrelerini parçalayarak içeriye girer ve üremeye başlar. Bitki bu 

bakterilerin etrafını selüloz bir duvarla çevirir. Böylece, her baklagil türüne has yumrucuklar 

oluşmaya başlar. 

Bir baklagil bitkisi sökülerek kökler incelenirse pek çok yumrucuk görülebilir. Ancak, etkili 

olan yumrucuklar açık pembe renklidir; çoğunlukla ana ve ilk yan köklerde bulunur. Buna 

karşılık, etkisiz yumrucuklar beyaz renklidir, çok küçüktür ve tüm köke yayılmıştır. Düzensiz 

bir şekilde dağılmıştır. 

Yumrucuk bakterileri ile baklagiller arasında ortak yaşamın azot tespit etme mekanizmasının 

ayrıntıları son yıllarda aydınlığa kavuşmuştur. Kök içerisinde bulunan bakteriler bitkilerin 

ürettikleri glikozu karbonhidrat kaynağı olarak kullanır ve enerji kazanırlar. Bu enerji ile çok 

stabil madde olan havanın serbest azotunu amonyağa dönüştürürler. Yaşamalarını böylece 

sürdüren bakterilerden dışarıya amino asitler salgılanır. Bitkiler bu maddelerden azot kaynağı 

olarak yararlanırlar. Baklagiller familyasına dahil olan türlerin çoğunun gelişme devrelerinin 

belirli bir döneminden sonra azotlu gübrelere ihtiyaç göstermemelerinin nedeni budur. 

Baklagil yembitkilerinin köklerinde nodoziteler içerisinde yerleşen bakteriler yardımıyla 

havanın serbest azotunu toprağa kazandırmaları olayından pratikte faydalanılmıştır. Bakteri 

faaliyeti olmayan bir tarlaya Rhizobium bakterileri çeşitli yollardan baklagil bitkileri ile azot 

bağlanması hızlandırılmıştır.  

Aşılama ve inokulasyon adı verilen bu uygulama pratikte 2 yolla yapılır: 



1. Tabii Aşılama: Daha önce baklagil bitkisi yetiştirilmiş bir tarla toprağının diğer bir tarlaya 

serpilmesi yoluyla yapılan ve eskiden beri çiftçinin “toprağı mayalama” adı verdiği en basit 

uygulamadır. 

2. Suni Aşılama: Bu uygulamada baklagil bitkilerinin köklerinden alınan nodüllerdeki 

bakteriler üretilmekte ve tohum ekilmeden önce bu “bakteri kültürü” ile inoküle edildikten 

sonra ekim yapılmaktadır. Bu yöntem en iyi inokulasyon yoludur. Böylece tarladan tarlaya 

bakterilerin dışında çeşitli hastalık v.b. gibi etmenler taşınmamaktadır. 

İnokulasyonun ekonomik yönden şu faydaları vardır: 

1. Baklagil bitkisi bakteri kültürü ile inoküle edilmişse, aşılanmamışa göre daha çok protein 

içerir. 

2. Aşılanan bitkiler daha iyi gelişmekte ve daha çok kuru madde meydana getirmektedirler. 

3. Aşılanan baklagil bitkileri toprağa daha çok azot sağlarlar. 

4. Aşılanan bitkiler daha iyi geliştiği için yeşil gübre uygulamalarında tarla toprağına daha 

çok organik madde sağlarlar. 

YONCA (Medicago L.) CİNSİ 

Yoncalar 1, 2 veya çok yıllık otsu, nadiren çalımsı bitkilerdir. Yapraklar, tipik olarak 3 

yaprakçıktan oluşmaktadır. Orta yaprakçık sapı, belirgin bir şekilde uzundur. Yaprakçıklar, 

uzun, eliptik şekilde ve uç kısımları dişlidir. Her yaprakçıkta orta damar bir çıkıntı yapar, 

buna “Mucronate” ismi verilir. 

Çiçekler, yaprak koltuklarından çıkan uzun bir eksen üzerinde seyrek veya sık salkım 

şeklindedir. Erkek organların durumu daima Diadelphous’tur. Meyveler düz orak veya 

çoğunlukla helezon şeklinde fasulyedir. İçerisinde bir veya bir çok sayıda tohum bulunabilir. 

Yonca, yaklaşık olarak 50 türü kapsamakta ve Trifolieae-Üçgül benzerleri oymağında 

bulunmaktadır. Anılan 50 türden tarımsal olarak 10'unun önem taşıdığı söylenebilmektedir. 

Önemli Yonca Türleri ve Özellikleri 

Yaygın yonca ve melez yonca türlerinden oluşan ve Dünya'da tarımı yapılan yonca çeşitleri, 

genel olarak şöyle gruplandırılmaktadır; 

(a) Sonbahar Rozetleri Yatık Olanlar: Yatık olarak gelişen ve aşırı soğuklara dayanıklı 

olan tipler bu gruptadır. 

• Dağ Tipi Çeşitler: İlkbaharda geç uyanan, Sonbaharda gelişmelerini erkenden durduran dağ 

tipi yoncalar Orta Asya'da yaygın bulunmakta, sonbahar gelişmesi yatık rozet konumunda 

olmaktadır. 

• Anadolu Çeşitleri: Bunlar da yetiştikleri bölgelere uygun formlar almış olup, Doğu Anadolu 

yoncası soğuk ve sert koşulların etkisine karşı yatık gelişmekte, vejetasyon süresini sert 



kışlara uydurmakta, Orta Anadolu yoncası (Kayseri) ise daha elverişli koşullarda dik 

büyümekte ve fazlaca toprak üstü aksam oluşturmaktadır. Batı Anadolu yonca tipini 

simgeleyen Bayındır yoncası ise uzun vejetasyon süresine sahip bulunmakta ve çok sayıda (6-

8) biçim verebilmektedir. 

• Doğu Yoncası: Yatık bir yaşam biçimine sahip bulunan ve bolca kardeşlenip, ince saplara 

sahip olan bu yoncaya "Ermeni Yoncası" adı da verilmektedir. 

• Türkistan Ova Yoncası: Kazakistan, Semerkant ve Türkistan ekotiplerini içeren bu çeşitler 

bol yapraklı ilk ve kardeşlenme özellikleri ile tanınmaktadır. 

• Kandahar-Kabil Mavi Çiçekli Yoncası: Yavaş gelişen bir yonca tipidir, kardeşlenmesi zayıf, 

tohumları küçük-köşeli olmaktadır. 

• Kuzey Melez Yoncası: Sarıçiçekli Yonca özellikleri taşıyan bu çeşit kışa çok dayanıklı ve 

üstün verimlidir. 

• Kuzey Fransa ve Venedik Yoncası: Yaygın yonca özellikleri taşıyan ve populasyonun 

çoğunluğu yatık formlu bitkilerden oluşan Kuzey tipi yonca yetiştiği bölgelerde de kışa 

dayanıklılığı ile karakteristiktir. 

• Alman Melez Yonca Kökenli Çeşitler: Yarı yatık gelişmekte, verim, tohum verimi ve 

dayanıklılık açısından üstün özellikler taşımaktadırlar. 

• Grimm Yonca Formları: Kardeşlenme ve dallanma özelliklerinin yüksek olması yanında 

soğuk-kurak gibi ters koşullara da çok dayanıklı olan bu çeşitler Kuzey Amerika ve Rusya'da 

yayılma alanı bulmuşlardır. 

• Macar Yoncası: Daha çok yaygın yonca özelliklerini taşımasına rağmen kuzey bölgelere de 

adapte olmuştur. 

• Ukrayna Yoncası: Kökenini Fransız ekotiplerinden alan bu yonca, daha sonra soğuğa ve 

kurağa daha dayanıklı bir yapı kazanmıştır. Çoğunlukla yatık gelişmekte, bolca 

kardeşlenmektedir. 

(b) Sonbahar Rozetleri Dik Olanlar: Daha çok ılıman iklimlerdeki yaygın yonca çeşitlerini 

içeren bu grup şu şekilde ayrımlanmaktadır; 

• Güney Avrupa Çeşitleri: Genellikle Akdeniz yöresinde ve Güney Fransa, Güney İtalya ve 

Güney İspanya'dan orijin alan, ılıman iklimlerde yüksek verimli tipler olarak ortaya çıkan 

Güney Avrupa çeşitleri, soğuğa dayanıklı olmamakta ve çoğunlukla Kuzey Afrika 

yoncalarına benzemektedirler. Tipik bir başka özellikleri de dik gelişmeleridir. 

• Suriye-İsrail Yoncası: Kurağa ve sıcağa dayanıklılığı ile tanınan bu çeşit, kış soğuklarından 

aşırı zarar görmektedir. 



• Afganistan-Herat Yoncası: Soğuğa ve kurağa çok dayanıklı olan bu yonca iyi kardeşlen em 

emekte, hastalıklara duyarlı olmaktadır. 

• Güney İran, Mezopotamya, Arabistan, Belucistan, Ön Hindistan Tüylü Yoncası: Güney 

Amerika'da, Peru ve Şili ile Kaliforniya'da yayılmıştır. Kardeşlenme, dallanma, salkım ve 

baklalarının iriliği ile tanınmıştır. İlkbahar gelişmesi ile biçimler sonrasındaki gelişmesi çok 

iyidir. Sıcağa çok dayanıklı olan bitkiler üstün verim için mutlaka suya gereksinim 

duymaktadırlar. 

• Trablus Yoncası: Çok çabuk ve dik olarak gelişen Trablus yoncası ilkbaharda erken 

gelişmekte, ancak kardeşlenmesi zayıf olmaktadır. 

1- YONCA Medicago sativa L. 

İngilizce'de "lucerne" veya "alfalfa" olarak isimlendirilen bitkinin isim kökeni Arapçadan 

gelmektedir ve "Al-fal-fa"nın anlamı "father of ali foods=tüm besinlerin babası"dır. 

2007 yılı istatistiklerine göre ülkemizde yaklaşık 450.000 ha'lık bir alanda yonca ekilişi 

yapılmakta olup, bu alanlardan 3 milyon ton yonca kuru ot elde edilmektedir. Yonca 

ürününden çiftlik hayvanlarının beslenmesinin yanı sıra, farklı işlem uygulamaları sonucu, 

petlerin (tavşan, hamster, vb) beslenmesi için yonca küpleri, kanatlılar için yonca unu, yonca 

filizleri ve organik plastik üretimi gibi endüstri alanlarında da yararlanılmaktadır. Son 

dönemdeki biyomühendislik çalışmaları sonucunda; yonca yapraklarından organik ve kısa 

sürede parçalanabilen plastik ham maddesi elde edilirken, saplarından etanol üretilmektedir. 

Yüksek bir biyokütle üretim kapasitesine sahip olan yonca, biyoteknolojik amaçlarla model 

bitki olarak son yıllarda daha yoğun kullanılmakta, hastalıklara dayanıklılık genleri aktarılmış 

ve genetiği modifiye edilmiş yonca çeşitleri ABD'de kullanılmaktadır. 

Yaygın Yoncanın Önemi 

• Yoncanın Adaptasyon Yeteneği Yüksektir: Daha önce de değinildiği gibi, yoncanın çok 

değişik iklim koşullarına adapte olabilen çeşitleri bulunmaktadır. 

• Yonca Uzun Ömürlü Bir Yembitkisidir: Ekim sonrasında uzun yıllar yaşayabilen yonca, 

ekonomik olarak 3-5 yıl verimli olabilmektedir. Bu durum bir defa ekim işlemi uygulayarak 

diğer yıllarda ek bir harcama yapmaksızın ürün alınmasını sağladığından, işletmelerin verimli 

ve düzenli çalışmasına olumlu etki yapmaktadır. Araştırmalara göre Yonca, Batı ve Güney 

Anadolu'da 7-10 yıl, Orta Anadolu'da 20 yıl, Doğu Anadolu'da ise 30 yıl yaşayabilmektedir. 

• Yonca Bir Vejetasyon Döneminde Birçok Defa Biçilebilir: Yonca bitkisi toprakların su 

kapsamı ve yağışların durumuna göre bir mevsimde birkaç defa biçilebilmektedir. Örneğin 

ülkemizde, Doğu Anadolu'da bu sayı 2-3'de kalmakta, Orta Anadolu'da 4-5'e ulaşmakta, Batı 

ve Güney Anadolu'da ise 8-10, kimi zaman da 12 biçim yapılabilmektedir. Pek çok baklagil 



ve buğdaygil yembitkisi de yılda birkaç kez biçilebilmektedir, ancak hiç birinin verimi onun 

düzeyine ulaşamamaktadır. 

• Yoncanın Verimi Yüksektir: Yonca özellikle sulanabildiği ve gerekli bakım önlemleri 

alındığı takdirde diğer tüm yem kültürlerinden daha yüksek verim sağlamaktadır. Örneğin bu 

bitki, üçgül veya Kelp Kuyruğu gibi değerli yembitkileri ile karşılaştırıldığında üstünlüğü 

daha iyi anlaşılmaktadır. Karasal iklim koşulları altında elde edilen bu değerler, ılıman iklim 

koşullarında yetiştirilen yonca çeşitlerinde çok daha yüksek değerlere ulaşabilmektedir. 

Örneğin, yurdumuzun Doğu yörelerinde verim 300-500 kg/da, Orta Anadolu'da 800-1000 

kg/da, Batı ve Güney Anadolu'da ise 2000-2500 kg/da kuru ota kadar yükselmektedir. 

• Yoncadan Alınan Ürünün Besin Değeri Çok Yüksektir: Uzun yılların deneyimleri ve 

araştırmalar, yoncanın besin maddeleri kapsamı ve vitaminler, mineral maddeler açısından 

diğer yembitkilerinden çok daha zengin olduğunu kanıtlamıştır.  

• Yonca Ekim Nöbetinde (Sırasında) En Değerli Seçeneklerden Birini Oluşturmaktadır: 

Üstün agronomik nitelikleri nedeniyle yonca, ekim sırasında yer alarak toprakların 

dinlenmesini ve besin maddeleri, organik maddece zenginleşmesini sağlamakta, toprağın su 

tutma kapasitesini de yükselterek kendinden sonra gelen ürünün verimini yükseltmektedir. 

• Yoncanın Mera Tipi Olanları Otlatmaya Uygundur: Çok geniş bir varyasyon gösteren 

yonca çeşitleri içinde, yatık büyüyen (İspanya'nın Mielga yoncası), rizomlu ya da stolonlu 

kökler oluşturan, sürünücü sapları bulunan çok sayıda genotip bulunmaktadır. 

Bu genotipler, yapıları gereği otlayan hayvanların etkilerine dayanabilmekte ve kimi zaman 

bazı buğdaygillerle karışık olarak yapay mera karışımlarını oluşturabilmektedirler. Ancak, 

burada dikkat edilmesi gereken konu, tarla koşullarında yetiştirilen yoncaların hiç bir zaman 

otlatılmaması gerektiğidir. 

Yaygın Yoncanın Bitkisel Özellikleri 

• Kök: Yoncanın yüksek rejenerasyon (kendini yenileme) özelliğine sahip, toprağın 

derinliklerine (genellikle 2-3 m, bazen 10 m) inebilen, silindir biçiminde kazık kökü vardır. 

Ana kök kuvvetli olup, 2-2.5 cm kadar kalınlaşabilir. Yan kökler incedir, sayısı az fakat iyi 

gelişmiştir. 

• Sap: Genellikle dik olarak gelişen sap, yetişme koşullarına ve çeşide bağlı olarak 30-120 cm 

kadar boylanır. Genç bitkilerde sap ince ve yumuşaktır. Olgunlaştıkça saplar odunlaşır. Sap, 

yuvarlakça veya az köşeli ve dallıdır. Dallanma genellikle dipten olup, zikzaklıdır. 

• Yaprak: Yoncada yaprak, uzunca ters kalp veya uzun yumurta biçiminde 3 adet 

yaprakçıktan oluşur. Çok yapraklı (multi-leaf) çeşitlerde ise 3'ten fazla yaprakçık vardır. 

Yaprakçıkların üzeri lekesiz, kenarlar uca doğru 1/3 oranında dişli, orta yaprakçık sapı 



diğerlerinden belirgin bir biçimde uzundur. Her yaprakçığın orta damarı uçta bir çıkıntı 

yaparak sivri uçla sonuçlanır (Mucronatus). Renkleri açık veya koyu yeşildir. 

• Kulakçık: Bir çift olup, kenarları dişli, uçları sivri, mızrakvari ve yumurta biçimindedirler. 

Uzunlukları, yaklaşık yaprak sapı uzunluğuna eşittir. 

• Çiçek: Çiçekler yaprak koltuğundan çıkan sap-sapçıklar üzerinde bir araya gelerek gevşek 

bir salkım oluştururlar. Salkımın uzunluğu 1-2.5 cm'dir. Yonca çiçeğinin 5 çanak ve 5 taç 

yaprağı, diadelphus (2 gelişmeli) tipi erkek organı ile bir dişi organı vardır. Taç yapraklar 

genellikle menekşe renklidir. Çiçekler çoğunlukla yabancı döllenir. 

• Meyve: Helezon biçiminde 1-5 kez kendi üzerinde kıvrılmış bir bakla görünümünde olup, 

içinde 3-7 adet tohum bulunur. 

• Tohum: Böbrek, yarım böbrek ya da fasulye biçimindedir. Renkleri donuk sarıdan esmer 

kahverengine kadar değişir. 2-2.5 mm uzunlukta, 1.2-1.4 mm genişlikte ve 1.5 mm kalınlıkta 

olan tohumların dış yüzeyleri düz ve parlaktır. 1000-tane ağırlığı 1.8- 2.5 gramdır. 

Yaygın Yoncanın Adaptasyonu 

• Su İsteği: Yonca, köklerinin toprağın derinlerine inmesi nedeniyle, genel olarak kurağa 

dayanıklıdır. Ancak, bir yıl içinde birden çok sayıda biçilmesi ve her biçimden sonra zengin 

bir yeşil aksam oluşturması istendiğinden, diğer kültür bitkilerine oranla suya gereksinimi 

yüksektir. Pek çok bitkinin aksine yonca; en hızlı geliştiği ilkbahar döneminde atmosfer nemi 

ve sıcaklığa bağlı olarak daha az su tüketmekte, vejetasyon süresinin sonlarına doğru ise suya 

daha çok istek duymaktadır.  

Yonca ekim yılında, henüz köklerini yeterli derinliğe indiremediği için kurağa pek dayanıklı 

değildir. Kurağa dayanma 2. ve 3. yaşında başlar. Yine de iyi bir verim için bir kaç haftadan 

fazla susuz kalmamalıdır. Çok uzun olmamak üzere kurak koşullarda kalan yonca, yaşamını 

yitirmez ancak, gelişmesini durdurur. Gerekli suyu bulduğunda gelişmeye devam eder. 

Yoncanın kuraklığa dayanabilmesi; çeşit özelliğine, yaşına, taban suyunun derinliğine ve 

toprağın geçirgenliğine yakından bağlıdır. 

• Sıcaklık İsteği: Yoncanın sıcaklık isteği çeşitlerine göre ayrıcalık gösterir. Değişik iklim ve 

toprak koşullarına uyabilen yonca, optimum gelişmesi için çok fazla sıcaklık toplamına gerek 

duymaktadır. Örneğin, yoncadan 1 biçim alabilmek için gece+gündüz sıcaklık toplamı 850°C 

olmalıdır. Optimumun üzerindeki sıcağa ve soğuğa karşı dayanıklılıkta yoncanın yaşı da etkili 

olmakta, yonca yaşlandıkça direnci artmaktadır. Buna karşılık, genç bitkiler ve sürgünler 

gerek aşırı sıcaklık ve gerekse dona karşı duyarlı ve dirençsizdirler. 

• Toprak İsteği: Yonca ağır topraklardan kumlu topraklara kadar her tip toprakta yetişmesine 

karşın, kireççe zengin tınlı-kumlu, kumlu-tınlı yapıda ve yeterince nemi bulunan topraklarda 



çok başarılı olmakta ve bu toprak özelliklerinin köklerin ulaşabileceği toprak derinliğinde de 

bulunması gerekmektedir. Yonca tarlalarında taban suyu, en çok 1.5-2 m yükseklikte 

bulunmalı ve durgun olmamalıdır. Toprağın kireç içeriği başlangıç gelişmesinde önemlidir. 

Yonca için kireç, besin maddesi olmaktan çok toprağın pH derecesini düzenleyen bir 

etmendir. Yoncanın iyi bir biçimde gelişebilmesi toprağın pH'sına bağlı olmakta, optimum 

gelişme için de pH'nın 6.5'tan yüksek olması gerekmektedir. 

Yaygın Yonca Yetiştiriciliği 

1. Toprağın Ekime Hazırlanması 

Yonca tohumları milimetrik boyutlarda olduğundan ekim için tarla hazırlığı yaşamsal bir 

önem taşımaktadır. Bu amaçla tarlanın çok iyi bir şekilde düzeltilmesi (tesviye), dikkatli bir 

sürümle yabancı bitkilerden arındırılması gerekir. Tesviye işlemi suya duyarlı olan yoncanın 

sağlıklı yetişmesi, temiz tarla da genç yonca bitkilerinin yabancı bitki rekabetinden korunması 

açısından zorunludur. Bu amaçla, bölge ve toprak yapılarına uygun alet ve ekipmanlardan 

yararlanılarak ve yine bölgesel deneyimler göz önünde tutularak pulluk, dişli veya diskli 

tırmık, kaz ayağı gibi aletler kullanılarak toprak en iyi şekilde ekime hazırlanmalıdır. Genel 

olarak, toprağın kıştan derince sürülmesi, gerekiyorsa alt katmanın gevşetilmesi, bir öncü 

bitki ile yabancı bitki populasyonunun kontrol edilmesi, besin maddelerince 

zenginleştirilmesi, ekim için ince zerreler haline getirilmesi, ekim öncesi ve sonrasında hafif 

bir merdane ile bastırılması en iyi sonucu vermektedir. Öncü bitki olarak endüstri (çapa) 

bitkisi seçildiğinde, yabancı bitki savaşımı açısından en iyi sonuç alınmaktadır. 

Yoncanın ekim yatağı ve gelişme ortamının optimuma ulaşabilmesi için dekara 3-4 ton 

yanmış çiftlik gübresi verilmesi de çok yararlıdır. Ayrıca bu bitki, topraktan bolca fosfor ve 

potasyumu kaldırdığından, eksilen besin maddelerinin belirlenerek tekrar tarlaya verilmesi 

için toprak analizlerinin yapılması en iyisidir. Genel olarak dekara 5 kg azotun ekimle birlikte 

veya sonrasında, 10 kg P205'in de ekimden önce ve toprak altına verilmesi uygun olmaktadır. 

Ülkemizde fazlaca yaygın olmayan ancak, son yıllarda örnekleri çoğalan potasyum 

noksanlığına rastlandığında da, uygun dozda gübreleme yapılmalıdır. Değinilen ticari gübre 

dozlarının koşullara göre değişken olabileceği, yoncanın ilk gelişme mevsiminde nodozite 

oluşumu gecikeceği için azota gereksinimin duyulabileceği de anımsanmalıdır. Ülkemizde 

asırlardır gübrelenmeksizin kullanılan arazilerde, mikro besin elementi (Fe, Cu, Mn, Mg, Zn, 

vb) noksanlıkları da analizlerle saptanmalı ve toprağa verilmelidir. 

2. Ekim 

Yonca, genel bir kural olarak, turunçgiller ve zeytinin yetiştiği iklimlerde Sonbaharda, diğer 

serin iklimlerde ise İlkbaharda ekilmelidir. Genç yonca fideleri aşırı soğuk ve sıcak etkisine 



duyarlı olduklarından bu kurala mutlaka uyulmalıdır. Sonbahar ekimlerinde toprak nemi ve 

atmosferin gündüz-gece sıcaklıkları 2-3 cm'lik yonca fideciklerini strese sokmamakta, 

kotiledon oluşturan yonca bitkicikleri, 2-3 hafta süreyle köklerini geliştirmekte, daha sonra 

dip sürgünlerini büyütmeye başlamaktadırlar. İlkbahar ekimlerinde ise, köklenmelerini 

sağlama sürecinde, aşırı güneşlenme ve yüzey tavının çabuk kaybolması özellikle Akdeniz 

iklimi kuşağında yoğun ölümlere neden olarak ekimin başarısını engellemektedir. 1-2 mm 

boyutlarında olan yonca tohumlarının yüzeyde kalması veya derine gitmesi durumunda 

çimlenme ve sürme gerçekleşemediğinden tüm emekler boşa gidebilmektedir. Bu nedenle 

ekim derinliğinin 2 cm'yi geçmemesi zorunludur. Bu da ekim işleminin büyük bir özenle ve 

pnömatik ekim makinaları ile yapılmasını gerektirir. 

Akdeniz ve Ege gibi sahil kuşaklarında ot için yetiştirmede 17.5 cm'lik sıra arası uzaklık 

yaygındır. Tohum için yetiştirmede bu uzaklığın 3-4 misli olacağı akılda tutulmalıdır. 

Yoncanın serpme ekiminde tohum kaybı büyük olmakta ve tekdüze derinlikte bir ekim 

yapılamamaktadır. Bu nedenle serpme ekim yaparak 3-4 kg/da tohum atmak yerine, sıraya 

ekimi seçerek 2-2.5 kg/da veya daha az tohumluk kullanmak ekonomik bir yoldur. 

3. Bakım 

İlk önlem tarlada yabancı bitkilerle savaşımdır. Bu amaçla, toplama, biçme ve gereğinde 

yakma gibi kültürel önlemler yaygın olarak kullanılabilir. Yoncalığın ilk yılında fazlaca ot 

görülürse ilk biçimin erken yapılması yararlı bir önlemdir. Bu uygulama yabancı bitkilerin 

tohum dökmelerini önleyerek çoğalmalarını da engellemektedir. Yoncalıkların sulanmasında 

en önemli konu aşırı sulama ile su göllenmelerine neden olunmaması, tarla su kapasitesinin 

%50'si düzeyine gelindiğinde sulamalara başlanmasıdır.  

4. Hasat 

Büyük özen ve harcamalarla kurulan yoncalıkların uzun yıllar verimli bir şekilde 

kullanılabilmesi için hasat (biçim) işlemlerine özen gösterilmesi zorunludur. Bu amaçla 

biçimlerin; bitkilere zarar vermeyecek, elde edilecek otun en yüksek kalitede, verimin de 

optimum düzeyde olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Araştırmalar tam çiçeklenme döneminde besin depolamanın maksimum olduğunu 

göstermiştir. Bu nedenle, çiçeklenme döneminde yapılacak biçimler besin depolamaya zarar 

vermemektedir. Ancak, yonca hasadını etkileyen bir başka etmen de ürünün niteliğidir. Zira, 

biçim geciktikçe bitki dokularındaki ham protein ve mineral madde içeriği azalmakta, daha 

fazla protein içeren yaprakların oranı sapa nazaran düştüğünden, yine ürünün yem değeri 

azalmaktadır. Ülkemizde yoncanın 1/10-1/4 çiçeklenme dönemlerinde biçilmesinin en uygunu 

olacağı söylenebilmektedir. 



Yonca biçiminde özen gösterilmesi gereken ikinci bir konu da biçim yüksekliğidir. Zira, eğer 

yonca bitkileri uygun bir anız bırakılarak belirli bir yükseklikten biçilmezlerse ve adeta toprak 

yüzeyinden kazınırlarsa, kök boğazındaki sürgünler zarar görmekte ve bitkinin yeniden 

sürmesi ve gelişmesine olanak kalmamaktadır. Yapılan araştırmalar, biçimlerin en az 5 cm 

anız kalacak şekilde ve bu yükseklikten yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. 

Yonca hasadında orak, tırpan, biçim makası, kendinden hareketli veya traktörle çekilen biçim 

makinaları kullanılabilmektedir. Ancak çarparak biçim yapan tamburlu makineler, kesme 

yüzeylerinde yaralar açarak çok su kaybına neden olmakta, makaslama biçen makineler, 

bitkilere daha az zarar verip kesme yüzeyini azaltarak, yeniden gelişmeye olumlu katkı 

yapmaktadırlar. 

Yoncalıklar fazla bir bakım ve harcamaya gereksinim göstermemekle birlikte Sonbahara 

doğru tırmık, kültivatör gibi aletlerle vejetasyonun uyarılması ve kök tacının hafifçe 

zedelenmesi bitkiler üzerinde uyarıcı etki yapmakta ve kardeşlenmesi artan bitkilerde verimde 

artışlar gözlenmektedir. 

5. Ürün miktarı 

Yoncada ürün miktarı; çeşide, ekolojik koşullara ve yoncalığın yaşına göre değişmekle 

birlikte, bir mevsimdeki biçim uygulamalarına da bağlı olmak üzere, biçim sayısına göre de 

değişmektedir. En yüksek verime, sahil bölgelerde yetişen sıcak iklim çeşitleri ulaşmakta ve 

bu verimler yoncanın 2. ve 4. yılında en iyi olmakta, maksimum düzey 3. yılda 

gerçekleşmektedir. Bu nedenle, yoncanın ekim nöbetinde en az 3 yıl kalması en iyi sonucu 

vermektedir. 

Bir mevsim içinde verim; biçim uygulamalarına bağlı olarak, biçim sırasına göre 

değişmektedir. Yoncada bir mevsimdeki toplam verim, genç bitkiler ekim yılında 

gelişmelerini tamamlama aşamasında oldukları için sınırlı gerçekleşmekte, 2., 3. ve 4. yıllarda 

ise en yüksek düzeye ulaşmaktadır. 

Genel bir ilke olarak, yonca bitkisi normal koşullar altında bir biçimden ortalama 1 ton yeşil 

ot verebilmekte ve bunun 1/4'ü kuru ot olarak hesaplanmaktadır. 

6. Değerlendirme 

Yonca; yeşil yem, kuru ot, un ve silaj olarak değerlendirilmekte, kimi ülkelerde de 

otlatılabilmektedir. Yonca esas olarak büyük baş hayvan yemidir. Erken biçim ürünü ise 

kanatlılar ve domuzlar için önemli bir protein kaynağıdır. Genellikle proteince fakir olan 

(saman ve saman peleti, vb) yemlerin eksik yönlerini tamamlamaktadır. 

• Yeşil Yem: Yoncanın tomurcuklanma döneminden çiçek başlangıcına kadar olan 

dönemindeki yeşil ot ürünü, süt hayvanları açısından çok önemlidir. Bir süt ineğine günde en 



çok 8 kg kuru madde hesabıyla yeşil yonca otu verilebilir. Ancak, yalnız yeşil yonca yemi ile 

besleme önerilmez. Zira, yonca yaş otunun içinde %1.5-8 oranında bulunan Saponinler 

nedeniyle hayvanların kan dolaşımı olumsuz yönde etkilenmektedir. Ayrıca, süt ineklerinde, 

özellikle de sağımdan hemen önce verildiğinde sütün tadını acılaştırmaktadır. Diğer yeşil 

yemler ya da mısır silajı ile birlikte verildiğinde, hayvanın ağırlığı ve diğer özelliklerine de 

bağlı olarak, günde 15-20 kg yeşil yonca otu bir süt ineği için yeterli görülmektedir. 

• Kuru Ot: Gerek sıcak ve gerekse soğuk kurutma yöntemiyle elde edilen yonca kuru otu en 

değerli kaba yemdir. Ülkemizde çok yaygın olarak kullanılan güneşte kurutma ile ise daha 

düşük kalitede kuru ot elde edilmektedir. Tekniğe uygun yapılmayan güneşte kurutmada; 

kurutma kayıpları artmakta ve kuru otta verim ve besin maddeleri içeriği düşmektedir. Her 

ineğe günde 4 kg kadar kuru ot (özellikle peletlenmiş şekilde) verilebilir. Yine her inek için 

yılda en az 2 ton yonca kuru otu gerekebileceği de hesaplanmalıdır. 

• Silaj: Yonca silajının, genellikle baklagil-buğdaygil otlarının karışımı ile yapılması gerekir. 

Bilindiği gibi baklagillerde protein oranı yüksektir ve karbonhidrat içeriği sınırlı olduğundan, 

silajı oluşturan süt asidi bakterilerinin gereksinimi olan enerji kaynağını sağlamak amacıyla, 

silaj materyaline karbonhidratça zengin olan buğdaygillerden karıştırılması en sağlıklı 

uygulamadır. Bu nedenle yoncanın teksel olarak silajı pek önerilmez. Ancak yeşil mısır, 

sorgum ve sudanotu ile karıştırılarak iyi bir silaj yemi oluşturabilmektedir. 

• Yoncalığın Otlatılması: Yoncalıklar periyodik otlatmalara dayanıklı değildir. Otlatma 

sırasında büyükbaş hayvanlar bir yandan toprağı sıkıştırır, diğer yandan da yonca bitkilerinin 

kök boğazlarını çiğneyerek bitkilerin ölümüne neden olurlar. Küçükbaş hayvanlar ise yoncayı 

köklerine kadar otlamaktadır. Bu nedenle gereksinim olan durumlarda yoncalık son 

yararlanma yılında otlatılmalıdır. ABD'de rizomlu yoncalar kullanılarak meralar için çeşitler 

ıslah edilmektedir. Alfagraze, Amerigraze, Bulldog 505 çeşitleri bunlara birer örnektir. 

• Yonca Unu: Gelişmesinin erken döneminde (çiçeklenme öncesi) biçilen yoncaların yapay 

kurutma yöntemleriyle kurutulup un haline getirilmesi esasına dayanır. Yonca unu, protein 

kaynağı olarak kullanılmakta, yumurtaya doğal sarı rengi vermesi nedeniyle kanatlıların 

karmalarına %5-10 oranında katılması da önerilmektedir. 

• Yonca Filizleri: Yonca tohumlarının çimlendirilmesi sonucu elde edilen körpe filizler insan 

beslenmesinde kullanılmaktadır. Gelişmiş batı ülkelerinde salatalarda tüketimi yaygındır. 

7. Yoncada Tohum Üretimi 

Yoncada tohumluk üretimi için en uygun ekolojik koşullar; yazların yağışsız, günlerin uzun, 

ışıklanma süresinin fazla olduğu kurak ve yarı kurak iklimlerde ortaya çıkmaktadır. Tohum 

için yonca ekiminde sıra araları daha geniştir. Ülkelere göre değişmekle birlikte genel 



boyutlar 35-70-90 cm kadardır. Tohum üretilen bölgenin koşullarına göre, ilk ya da, ilk iki 

biçimin ot olarak hasadı daha sonra tohum eldesi yaygın bir uygulamadır. Tohum hasadında, 

hasat zamanına karar vermede en iyi ölçüt bitkinin alt dallarındaki meyvelerin durumudur. 

Bunların 2/3 veya 3/4'ü esmer-kahverengi bir konuma geldiğinde tohumların büyük bir 

bölümü olgunlaşmış demektir ve tohum hasadına girilebilir. Hasadın, meyve dökülmesini 

önlemek amacıyla, sabah serinliğinde yapılması, uygun alet ve ekipman kullanılması 

önemlidir. Ülkemizde 20-40 kg/da tohum alınabilirken, gelişmiş Akdeniz ülkelerinde 80 

kg/da, ABD'nin bazı eyaletlerinde ise 100 kg/da'a kadar tohum verimi alınabilmektedir. 

Yoncalıklarda Seyrekleşme Nedenleri 

• Yoncalıkta küsküt (cinsaçı) istilası 

• Yoncalığın yaşlanması 

• Yabancı bitki istilası 

• Taze (yanmamış) ve şıralı hayvan gübresi verilmesi 

• Hayvan salınması (otlatma) 

• Yaş yoncalığın çiğnenmesi 

• Toprakta kirecin yıkanmış olması 

• Yaşlı yoncalıkta toprağın biçimden sonra sıkıştırılması 

• İlk yıl çok biçim yapılması 

• Biçimlerin çiçek açmadan önce yapılması, 

• Kış öncesi biçimin erken yapılması ve kışa dayanıksız genç sürgünlerin meydana gelmesi 

• Son biçimin çok geç ve çok derinden yapılması 

• Sulama suyunun göllenmesi (kötü tesviye) 

• Yetersiz sulama 

• Yüksek ve durgun taban suyu 

Yonca Hastalık ve Zararlıları 

• Hastalıklar: Bunların başında kök çürüklüğü gelir. Rhizoctonia violacea miselleri ile bitki 

dokularına yerleşip parçalanmalarına neden olur. Urophylictis alfalfae adı verilen Yonca Kök 

Kanseri etmeni ise kök boğazında oluşturduğu gallerle tanınır ve nemli koşullarda etkin olan 

bir fungustur. Ayrıca, yonca kanseri (Sclerotinia trifoliorum) ve solgunluk hastalığı 

(Sclerotinia libertiana) da bu grupta sayılabilmektedir. Yoncada zarar yapan diğer etmenler 

de; Külleme (Erysiphe communis), Mildiyö (Peronospora trifolium), Yonca Yaprak Uyuzu 

(Pseudopeziza medicaginis), Yonca Pası (Uromyces striatus), Leke Hastalığı 

(Pleosphaerulina briosiana) ve benzerleridir. 



• Bitkisel Zararlılar: Yonca tarlalarının belki de en büyük zararlısı bu gruptadır. Cin saçı, 

Sülük, Şeytan Sakalı gibi yöresel adlara sahip olan küsküt (Cuscuta spp.) kök ve yapraklara 

sahip olmadığından klorofil asimilasyonu da yapamamakta, ancak saplara sarılarak soktuğu 

emeçleri ile floem karbonhidratlarını emerek yoncaya asalak olan bir bitkidir. Özellikle 

Cuscuta trifolii yonca üzerinde beslenmekte ve kısa sürede oluşturduğu çiçek ve tohumları ile 

hızla çoğalmaktadır. Küsküde savaşta en etkin yol temiz tohumluk kullanmaktır. Ancak, 

küsküde bulaşma durumunda görülen öbekler (ocaklar) elle hemen yok edilebilir. Çok geniş 

uygulamalarda bu uygulama olası bulunmadığından; ocakların üzerinin arpa samanı ile 

örtülmesi ve havasız bırakılması, % 15-18'lik demirvitriol uygulanması, dekara 10 kg 

hesabıyla kalsiyumsiyanamid verilmesi gibi önlemler de etkili olabilmektedir. Tüm 

önlemlerin etkisiz kaldığı durumlarda ise o tarlada bir süre için yonca tarımından 

vazgeçilmesi en iyisidir. 

Yoncada ve özellikle köklerinde yerleşerek asalak olan bir başka bitki de Canavarotu 

(Orobanche minor)'dur. Tohumları çok küçük olan bu zararlı da elle toplanarak kontrol 

edilebilmekte, bu olası değilse yonca tarımından bir süre vazgeçmek en akılcı çözüm 

olmaktadır. 

Yonca tohumlarının küskütten ayrılması için bazı yöntemler vardır. 

Birinci yöntem; küsküt tohumunun yüzeyi pürüzlüdür. Bu pürüzlerin içine çok ince tozlar 

girebilir. Tohumun bu özelliğinden faydalanılarak yonca tohumları içinde bulunan küsküt 

tohumlarının pürüzlü yüzeylerine ince demir tozları bulaşır, yapışır. Yonca tohumlarının 

yüzeyi ise düzdür, cilalı gibidir, onlara demir tozu yapışmaz. Yonca tohumları ve içinde 

yüzeyleri demir tozları ile bulaşmış küsküt tohumları bir mıknatıslı alandan geçirilirse, küsküt 

tohumları bu alan tarafından tutulacaktır. Yüzeyleri düzgün olduğu ve demir tozları 

bulaşmadığı için bu mıknatıslı alanda yonca tohumları tutulamayacaktır ve küsküt 

tohumlarından temizlenmiş olacaktır. 

İkinci bir yöntem; yüzeyleri pürüzlü olan küsküt tohumlarının çok ince dokumalı bir kadifeye 

yapışması yolu ile temizlenmesidir. Üzeri kadife ile kaplı ve birbirine ters yönde dönen iki 

silindir vardır. Küsküt tohumları ile karışık halde bulunan yonca tohumları bu kadife kaplı 

silindir arasından geçirilir. Küsküt tohumları kadife yüzeylere yapışır ve yonca tohumundan 

ayrılır. Yonca tohumları ise, kadife yüzeye yapışmaz, akar gider, sonuçta küsküt tohumları 

yonca tohumlarından ayrılır. Temiz tohum elde edilir. En doğrusu, küskütsüz yonca üretmeli, 

küskütlü yoncayı tarlada gömmeli ve ondan tohum alınmamalıdır. 

• Hayvansal Zararlılar: Yoncada zarar yapan pek çok zararlı sözkonusudur. Bu gün için 

ülkemiz koşullarında en fazla rastlananlar; Yonca Hortumlu Böceği (Hypera postica, 



Syn:Phytonomus postica), Baklagil Hortumlu Böceği (Sitona lineata), Yonca Tırtılı (Colias 

eurytheme) gibileridir. Ayrıca, tarla fareleri ve kör fareler de önemli zararlar 

oluşturabilmektedir. Bu konuda en iyisi, yonca kültürü yapılan yöreye en yakın tarımsal 

mücadele kuruluşuna başvurarak, gerekli savaşım yönteminin öğrenilmesi ve uygulanmasıdır. 

DİĞER ÇOKYILLIK YONCA TÜRLERİ  

1. Sarıçiçekli Yonca (Medicago falcata L.) 

Yoncalar içerisinde değişik koşullara adapte olma yeteneği en yüksek olanlardan biri olan bu 

yonca, İskandinavya'dan Asya'da Baykal gölü yöresine kadar geniş bir alanı kaplamaktadır. 

Yaygın yonca gibi çokyıllık olan ve çok geniş bir çeşit zenginliği gösteren Sarıçiçekli Yonca 

genellikle yatık formlu olmakta, ancak, Güney Rusya'da taban arazilerde 90-100 cm 

boylanabilen formlarına da rastlanabilmektedir. Olumsuz koşullara dayanıklılık, hastalıklara 

dayanıklılık, otlatma ve ezilmelere dayanıklılık gibi özellikler açısından hemen tüm diğer 

yoncalardan daha üstün olan bu yonca 4000 m yükseklikte bile yetişebilmekte, Pek çok 

ülkede yembitkileri ıslahı çalışmalarında en çok yararlanılan bir materyali oluşturmaktadır. 

Sarıçiçekli Yoncanın çiçek rengi altın sarısından portakal sarısına kadar değişen bir 

görünümdedir. Yaygın yoncanın aksine çiçek durumu kömeçtir, baklası ise orak veya yarım 

ay biçimindedir. Bitki üzerinde oluşan generatif organları sayıca az ve genellikle tohum 

bağlama oranı da çok düşük olan sarıçiçekli yonca, baklaları olgunlaşma sonrasında çatlayıp 

açılarak tohum dökmesi gibi yabani nitelikler de taşımaktadır. Dayanıklılık açısından 

üstünlüklerine karşılık, bu yoncanın sapları kısa ve yatık gelişmekte (30-50 cm), dar olan 

yaprakçıklar yumurtamsı formu alamamakta ve genellikle toprak üstü aksam zayıf bir 

görünüşe sahip olmaktadır. Ülkemizde Sivas, Tokat yörelerinde, doğal bitki örtülerinde 

bulunmaktadır. 

Genellikle 30-50 cm boyda, kısa saplı ve yatık formlu olan Anadolu tipi sarıçiçekli yonca, 

altın sarısı renkte çiçekli olup, tohum bağlama oranı düşük ve çok çatlamayan baklalarıyla 

olumlu niteliklere de sahiptir. Doğu Anadolu'da Sivas, Amasya, Erzurum ve Kars illerinde 

yabancı bitki olarak doğal meralarda yetişen sarıçiçekli yoncanın besleme değeri oldukça 

yüksektir. 

2. Şerbetçiotu Yoncası (Medicago lupulina L.) 

Tüm Avrupa'da, Asya ile Kuzey Afrika'nın ılıman bölgelerinde yetişen bu tür soğuğa oldukça 

dayanıklıdır ve Alpler'de 2.300 metre yüksekliğe kadar görülmektedir. Genellikle iki yıllık 

ömrü olan şerbetçiotu yoncası, botanik özellikleri yönünden yaygın yoncaya kısmen 

benzemektedir. Bitkinin sapı yatık veya dikçe olup 10-60 cm uzunluğundadır ve kazık kökü 

toprağa 10-30 cm kadar işlemektedir. Yaprakçıkları sivri yumurta, çiçek rengi sarı, meyveleri 



böbrek şeklinde olup içinde tek tohum bulunur. Tohum iriliği yaygın yoncadan daha 

küçüktür. Besin maddelerince zengin ve otu yumuşak olan şerbetçiotu yoncası, hem çorak 

hem de taban meralarda yetişebilmekte, ayrıca yapay mera tesislerinde de kullanılmaktadır. 

3. Melez Yonca (Medicago varia Pers.) 

Taksonomistlere göre Medicago sativa ile Medicago falcata doğal olarak melezlenmesi 

sonucu ortaya çıkan bir türdür. Ebeveyni, türlerden hangisi ile geriye melezlenirse daha çok 

onun özelliklerini taşımaktadır. Bu nedenle çiçek rengi sarıdan erguvan rengine kadar 

değişmekte ve daha çok yaygın yonca ile sarıçiçekli yoncanın yayılış alanlarının çakıştığı 

yerlerde bulunmaktadır. Bu nedenle de tüm Dünya'da çok değişik formlarına 

rastlanabilmektedir. 

Pek çok tarımsal özelliği açısından yaygın yoncaya benzeyen melez yoncayı ayırt etmede en 

önemli ölçüt çiçek rengidir. Zira, melez yoncada çiçekler; açık sarı, yeşilimsi sarı, yeşilimsi 

mavi, siyah mavi tonlarda olmaktadır. Bitkilerin çiçek durumları kimi zaman salkım kimi 

zaman da kömeç formunda olup, baklalar salyangoz (helezon) meyve görünümündedir. 

Soğuğa dayanıklılığı daha öncede vurgulanan bu türün pek çok ekotipi, dik saplı olmaları ve 

bol ürün vermeleri yönünden yaygın yoncaya benzemektedirler. 

4. Çalımsı Yonca (Medicago arborea L.) 

Akdeniz ve Avrupa'da yayılış gösteren çalımsı yonca, kayalık ve maki bitki örtüsünün 

çoğunlukta olduğu alanlarda veya ormanların güneşli kenarlarında bulunur. Çok yıllık yonca 

türlerinden biri olan çalımsı yonca, çok dallanan çalı görünümünde, herdem yeşil olan ve 2 

metreden fazla boylanabilen bir bitkidir. Oluşturduğu taç çapı 1,5-2 m'ye ulaşabilir. Çalımsı 

yoncanın; toprak seçiciliği bulunmamakta olup, ılık ve tam güneşli alanları tercih etmekte, 

gölgelik alanlarda yetişmemektedir. Drenajı iyi olan topraklarda başarılı olan, özellikle 

kuraklığa oldukça dayanıklıdır. Ilıman kışlara dayanabilen çalımsı yonca, - 10°C'deki düşük 

sıcaklıkta dormansiye girer. Tipik yonca yaprağı formlu olan bitkinin genç sürgünleri ve 

yaprakçıklarının alt tarafı gümüşi-yeşil tüylerle kaplıdır. 

Çiçekleri vanilya veya tatlı bezelye kokusundadır. Tohumlarıyla kolay üretilir, ancak sert 

kabukluluğun giderilmesi (zımparayla aşındırma, vb) gereklidir. Yarı odunlaşmış (5 mm) 

gövde çelikleri, dipten ısıtılan fide yastıklarında da köklendirilebilmektedir. Taze yaprakları 

çiğ veya haşlanarak insan besini olarak da tüketilebilir. Yapraklarında %20'ye yakın ham 

protein bulunan bitkinin saplarındaki protein oranı %10'un altına düşmektedir. Boyu 1 m'yi 

aşan 3-4 yıllık bitkiler özellikle keçiler tarafından sevilerek otlanmaktadır. Yembitkisi 

amacının dışında, dekoratif amaçlı çit bitkisi, vb olarak da faydalanılabilen bu bitkinin güçlü 

kök yapısı ve çalımsı formu ile toprak koruma bitkisi olarak da kullanıldığı bilinmektedir. 



Yonca Islahı 

1. Islah Amaçları 

Ot verimi, 

Otun kalitesi, 

Tohum verimi, 

Hastalık ve zararlılara dayanma, 

İklim şartlarına dayanma, 

Kuvvetli fide gelişimi, 

Uzun ömürlülük gibi konular olmaktadır. 

Yonca ıslahında elde edilen otun kalitesinin yüksek olması arzu edilen konulardan biridir. 

Özellikle, yüksek protein oranı üzerinde fazlaca durulmaktadır. Ot kalitesi yönünden ıslahta 

da: 

Yüksek besleme değeri, 

Yüksek lezzetlilik, 

Az miktarda toksik madde aranmaktadır. 

Genellikle verim ve kalite arasında olumsuz bir ilişki vardır. Yüksek verim fazla selüloz, 

lignin ve düşük protein ile ilgilidir. Sapın yapısı, uzunluğu ve sayısı, kuru madde verimini, 

yapraklar ise öncelikle protein, kül ve serbest azot exraktı etkilemektedir. Olgunlaşma arttıkça 

protein %’si azalmakta, saptaki lignin ise olumlu yönde artış göstermektedir. Sonuç olarak, 

kuru madde verimi artmasına karşılık sindirilebilirlik azalmaktadır.  Yonca otunda karoten 

(provitamin A) otun kalitesini belirleyen önemli bir kimyasal özelliktir. Karoten, genellikle 

taze biçilmiş otta bolca bulunmakta, depolama hataları yüzünden kayıp artmaktadır. Tohum 

bağlamış yoncada, saponin miktarının artması nedeniyle hayvanlarda çeşitli zararlara yol 

açmaktadır. Yonca’da çiçekler ve kökler en yüksek saponin (%2,5-3,5), saplar en düşük 

saponin (%0,5) içermektedir. Tohumun ise saponin içeriği %1,2-1,5 arasında bulunmaktadır.  

Yemin besleme değeri, yüksek protein ve fazla mineral madde, düşük saponin oranı içeren 

soyların seleksiyonu ile olabilir. Yoncada yaprakların sapa göre daha fazla protein ve besin 

maddesi içermesi nedeniyle bol yapraklılık yönünden yapılacak bir ıslah çalışması, otun 

kalitesinin yükselmesine doğrudan etki yapar. 

2. Islah Yöntemleri 

Yonca ıslahında yöntem; amaç ve olanaklarına göre değişmekle beraber, introdüksiyon, 

melezleme, poliploidi, sentetik çeşit meydana getirme gibi yöntemlerden biri veya birkaçı 

kullanılmaktadır. 



1. Introdüksiyon: Dışarıdan tohum getirilmesi, ithali anlamına gelen introdüksiyon yoluyla 

getirilen materyal çoğu kez ana vatanındaki özelliklerini ve verim kabiliyetini 

göstermeyebilir. Ancak, introdüksiyon materyalinin taşıdığı genetik özellikler; örneğin 

hastalıklara dayanıklılık gibi, adapte olmuş tiplere melezleme ile aktarılarak başarılı sonuçlar 

alınabilir. 

2. Seleksiyon: Seçme, ayırma anlamına gelen seleksiyon bitki ıslahında çok kullanılan bir 

metottur. Yonca ve diğer yembitkileri ıslahında seleksiyonun önemli bir yeri vardır. 

Seleksiyonda başarılı olmak için ele alınan populasyonda genetik bir varyasyon bulunması 

şarttır. 

3. Poliploidi: Bitkilerde poliploid formlar, normal diploidlere göre daha büyük hücrelerle 

tanınırlar. Colchicine kullanarak bitkilerde poliploid tipler geliştirme imkanları son yıllarda 

önemli ölçüde kullanılmaya başlanmıştır. 

4. Melezleme: Yembitkileri ıslahında melezleme metodu genellikle; 

Tabii varyasyonu artırmak için ekotip ve türlerarası melezlemede, 

Bir çeşide özel karakterler ilavesi için geriye melezlemede, 

Yüksek vasıflı, ticari değeri fazla olan F1 melez tohumu elde edilmesinde kullanılır, 

Vegetatif çoğaltılacak F1 bitkileri elde edilmesinde kullanılır. 

5. Sentetik Çeşit Meydana Getirilmesi: Sentetik çeşit meydana getirilmesi yembitkileri ve 

özellikle yonca ıslahında son yıllarda en çok kullanılan metottur. Sentetik çeşitler; üstün 

özelliklerine göre seçilen tek bitkilerden, değişik karakterler yönünden birbirini tamamlayan 

iki veya daha fazla çeşitten, kendilenmiş döllerden veya klonlardan elde edilen tohumların 

karıştırılması ile meydana getirilir. 

Sentetik çeşitlerin elde edilmesinde başlıca iki yol vardır. 

Çok soy çeşitleri 

Çok bitki çeşitleri 

TEK YILLIK YONCA TÜRLERİ 

Tek yıllık yonca (Medicago) türleri Akdeniz bölgesinin doğal bitkileridir. Tek yıllık yoncalar 

tüm dünyaya yayılmış olup, Akdeniz iklimine sahip çevre şartlarında başarılı bir mera bitkisi 

olarak kullanılmaktadır. Tek yıllık yoncaların 34 türü olduğu bilinmektedir. Bunlardan M. 

polymorpha ve M. minima dünyada geniş alanlara yayılmış türlerdir. Ülkemizde M. hispida, 

M. lupulina, M. minima ve M. rigidula türleri en yaygın olarak hemen hemen her bölgede 

yetişmektedir. Çoğu tek yıllık yonca türünde bulunan dikenli meyve yapısı nedeniyle bu türler 

dünya üzerinde çeşitli bölgelere yayılmışlardır.  

 



1. İklim ve Toprak İstekleri ile Kullanım Alanları 

Tek yıllık yoncalar kışları yağışlı, yazları kurak geçen Akdeniz bölgesi iklimine sahip 

yerlerde yetişebilen ılıman bölge bitkisidirler. Ilıman iklimlerde sonbaharda ekilen tek yıllık 

yoncalar iyi bir çimlenme ve çıkış için yeterli yağış isterler. En iyi gelişmelerini serin mevsim 

ve düşük sıcaklıklarda yaparlar. Yıllık yağışın 275-375 mm olduğu bölgelerde tarımları 

yapılabilmektedir. 

Su baskınlarına dayanıklı değillerdir, yağışın fazla olduğu bölgelerde drenajı iyi olan 

arazilerde yetiştirilebilirler. Gölgeye dayanımları az bitki türleridir. Tek yıllık yoncalar kumlu 

ve killi topraklarda en iyi gelişim gösterirler. En uygun topraklar nötr ve alkali topraklardır. 

Fakat M. polymorpha ve M. murex aside dayanıklıdır. 

2. Ekim ve Bakım 

Tek yıllık yoncalar, suni mera bitkisi, tahıllar ile alt bitki şeklinde, yeşil gübre bitkisi, meyve 

bahçelerinde örtü bitkisi, yembitkisi, kuru ot ve kompost bitkisi olarak kullanılırlar. Tek yıllık 

yoncalar meralarda gelişme sezonu boyunca yüksek kaliteli ot üretirler ve daha sonra 

yetiştirilen tahıllar arta kalan azotu değerlendirir. Yazında meyve ve kuru materyalleri 

otlatılabilir. Hayvanların beslenmesi yanında, tarlada hastalık ve yabancı ot kontrolü 

sağlanmakta atmosferden fiske ettikleri azot sayesinde de toprağın verimliliği yükselmektedir. 

Tek yıllık yoncalar dekara 20 kg'dan fazla azot bağlamaktadırlar. 

Bilindiği gibi, örtü bitkisi olarak kullanılan türler yavaş büyümeli, az biçilmeli ya da hiç 

biçilmemeli ve kendi kendini tohumlamalıdırlar. Bu özelliklere sahip en uygun bitkiler tek 

yıllık yoncalardır. 

Tek yıllık yoncalar mısır, şeker pancarı ve buğdayla alt ekim şeklinde yetiştirilebilir. 

Salyangoz yoncasının kısa hayat formuna (12-14 hafta) sahip serin iklim bitkisi olduğu için 

mısırla birlikte yetiştirilmesinin uygun olduğu bildirilmiştir. Tek yıllık yoncalar alt ekimde 

atmosfer azotunun tutulması ve yabancı ot kontrolü açısından etkin rol oynamaktadırlar. 

Erozyonun ciddi boyutlarda olduğu bölgelerde birlikte ekim kaçınılmazdır. Alt ekim olarak 

tek yıllık yoncaların ekim zamanı oldukça önemlidir. Geç yapılan ekimlerde erozyonu 

önlemeleri az miktarda olurken, çok erken yapılan ekimlerde de birlikte yetiştirilen ürünün 

verimini düşürebilirler. Özellikle yarı kurak bölgelerde, birlikte yetiştirilen bitkiler su için 

birbirleriyle rekabete girecektir. 

Tek yıllık yoncaların tohumları küçüktür ve derine ekilmemesi gerekir. Tohumlar 1.5-3 cm 

derinliğe ekilmelidir. Ekimle birlikte fosfor ve kükürt gübresi verilmelidir.  Anıza ya da tesis 

edilmiş meraya ekim yapılacağında, doğrudan tane mibzeriyle ekim yapılabilir veya serpme 

ekim de uygulanabilir. Tohum yatağı hazırlanmış çizilere de ekim yapılabilir. Ilıman 



iklimlerde ekim sonbaharda ilk yağışlardan önce yapılmalıdır. Kışları soğuk geçen bölgelerde 

kışa dayanıklı türler de sonbaharda ekilebilir. 

1. Salyangoz Yoncası (Medicago scutellata (L.) Ali.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Akdeniz havzasının bir bitkisidir. Yunanistan'ın Ege adalarında yaygın olarak görülmektedir. 

Fransa'da ve özellikle güney kısımlarında kumsal alanlarda yetişmekte, hatta çok az miktarda 

tarımı da yapılmaktadır. İspanya'da tarla, zeytinlik ve yol kenarlarında doğal olarak 

yetişmektedir. Fransa'nın çok soğuk olmayan batı kesimlerinde ot üretimi için yıllık bahar 

yembitkisi olarak kullanılabilmektedir. Avustralya'da geniş bir yayılım göstermektedir. Hem 

taban hem çorak alanlar için değerli olan bu bitki önemli bir ıslah materyali olması yanında 

çiftlik hayvanları tarafından da iştahla tüketilmektedir. ABD'ne de introdüksiyon yoluyla 

getirilmiştir. 

Bitkisel Özellikler 

Toprak üzerinde uzanan çok uzun dalı ve sürünücü bir habitusa sahip olan bitkinin sap rengi 

mavimsi yeşil olup sapın kesiti köşelidir. Dallanma çok zengin olup, geç odunlaşır. Sap otsu, 

sürünücü, yumuşak ve gevşek bir yapıdadır. Yapraklar üçlü yapıda olup, orta yaprakcık sapı 

diğerlerinden daha uzundur. Yaprakcık rengi çimen yeşilidir. Yaprakcıklar uzun ters yumurta 

formundadır. Çiçeklenme süresi nisandan temmuza kadar devam etmektedir. Çiçeklerin rengi 

portakal sarısı, durumu salkım formunda ve koltuklardan bağlantılıdır. Meyve bağlama süresi 

Nisandan Temmuza kadar devam etmektedir. Meyveler kesik-kürevi bir formda olup, koyu 

gri-kahverengi renktedir. Meyve yüzeyi mat, seyrek kısa tüylü, meyveler 5-6 adet gevşek 

helezonlara sahiptir. Meyveler çok seyrek, hafif ve yumuşak tüylüdür. Tohumlar sarı- 

kahverenginde ve böbrek formlu olup, iç kısmı hilal şeklinde gediklidir. Tohum yüzeyleri düz 

ve hafif parlaktır. 1000 dane ağırlığı 8.4 g'dır ve yıllık yoncalar içinde en iri tohumlu bitkidir. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Tek yıllık bir bitkidir. Kireçli ve alkali topraklara adaptasyonu iyi olup, toprak muhafaza, 

yeşil gübre ve mera bitkisi olarak faydalanılmaktadır. Yem üretiminde kullanılabilecek 

yüksek protein potansiyelli bir baklagil olduğu belirtilmektedir. Kurağa dayanma gücü iyidir. 

Gelişmeye çok erken başlamakta ve vejetasyon periyodu Ağustos ayına kadar devam 

etmektedir. Erken ilkbaharda iyi hazırlanmış tohum yatağına derinlik 1-2 cm olacak şekilde 

ekimler yapılmalıdır. Bitki, baklagillerin tipik özelliği olarak, fosfora ihtiyaç duymakta, 

gerektiğinde azot, sülfür ve kalsiyum desteğine de gereksinim doğmaktadır. Salyangoz 

yoncası vejetasyon bakımından uzun ve yeşil aksam bakımından zengin bir görüntü vermekte, 

çiçeklenme ve meyve bağlama süresi kısa olmaktadır. Bu türün baklaları büyük, tohumları ise 



çok büyüktür. Bu yüzden 1000 dane ağırlığı da çok yüksektir. Bitkide tohum verimi çok 

yüksek olan bu türün, bakla halinde tohumlarını dökmesi nedeniyle, tohum üretimi için 

kültürünün yapılması oldukça zordur. 

2. Kirpi Yoncası (Medicago ciliaris (L.) Krocker.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Kirpi yoncası Akdeniz havzasının baklagil bitkisidir. Bitkide tohum verimi çok yüksek 

olmayan bu türün, bakla halinde tohumlarının %25'ini dökmesi nedeniyle çorak alanlar için 

değerli bir toprak ıslahı materyali olduğu görülmektedir. Ayrıca lezzetli ve besleyici olan bu 

bitki çiftlik hayvanları tarafından iştahla tüketilmektedir. 

Bitkisel Özellikler 

Bitki, toprak üzerinde uzanan koyu yeşil renkte, köşeli ve çok uzun dallara sahiptir. Sürünücü 

bir habitus sergileyen kirpi yoncası çok zengin dallanmakta olup, geç odunlaşır. Sap otsu, 

yumuşak, çıplak ve gevşek bir yapıdadır. Yaprakçık formu eliptikdir. Nisan-Haziran ayları 

arası çiçeklenmektedir. Ancak bu Ocak-Haziran arasına da uzayabilmektedir. Turuncu renkli 

ve salkım formlu çiçekler bitkiye koltuklardan bağlantılıdır. Şubattan Temmuza kadar devam 

eden süreçte bağlanan meyveler silindirik-elipsoid bir şekle sahip olup, sarı-kahverengi 

renktedir. Meyve yüzeyi kirpi şeklinde dikenli olup, aynı zamanda bu dikenler tüylüdür. 

Meyveler 7-8 adet sık görünüşlü helezonlara sahiptir ve 2 mm uzunlukta ve 2 sıralı olarak 

dizilmişlerdir. Her helezonda 1-2 adet tohum vardır. Tohumlar fasulye şeklinde uzun böbrek 

formlu olup, yüzeyleri siyah, düz ve parlaktır. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Tek yıllık bir bitki olup, kurağa dayanma gücü iyidir. Gelişmeye oldukça geç başlayabilen bu 

bitkinin vejetasyon periyodu temmuza kadar devam etmektedir. Kirpi yoncasının vejetasyon 

süresi kısa olmasına rağmen, sap uzunluğu fazladır ve sürünücü bir bitkidir. Kirpi yoncasına 

ağır ve tuzlu topraklarda sıkça rastlanmakta ve iklim isteklerinin de Medicago intertexta’dan 

daha sınırlı olduğu belirtilmektedir. 

Yeşil aksam bakımından zengin olup, çiçeklenme ve meyve bağlama süresi uzundur. Nisan, 

Mayıs ve Haziran aylarındaki ekimler tercih edilmelidir. Tohum yatağı iyi hazırlanmalı ve 

derinlik 1-2 cm olacak şekilde ekimler yapılmalıdır. Gübrelemede toprak analizleri en iyi 

yoldur, ancak fosfor, sülfür ve kalsiyum gerekli ve önemli besin elementleridir. Kirpi 

yoncasının meyveleri, koyun gibi, küçükbaş hayvanların yünlerine takılma özelliği nedeniyle, 

meralarda doğal olarak kendiliğinden bir yayılma gösterebilmektedir. 

 

 



3. Fıçı Yoncası (Medicago truncatula Gaertner) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Akdeniz havzasına özgü bir bitki olmasının yanında Batı Asya'da da görülür. 19. yüzyılda 

Güney Avustralya'ya introdüksiyonla getirilen bitki bu ülkede doğal hale gelmiştir. Akdeniz 

bölgesinde ağaçlık alanlardaki açık kesimlerde, patika kenarları boyunca ve çalılık funda 

alanlarda doğal olarak rastlanmaktadır. Fransa'nın güneyinde kurak alanlarda, otoyol ve tren 

yolu banketlerinde doğal olarak bulunmakta, ayrıca erozyonu önlemek, herbisit kullanımını 

azaltmak ve pestisitlerin toprağa geçişini düşürmek amacıyla birçok alanda ekimi 

yapılmaktadır. 

Bitkisel Özellikler 

Bir yıllık olan bu bitki tabandan dışa doğru ve toprak yüzeyinde uzayan dallarla yayılmakta 

olup, sap köşeli ve çok kısa tüylerle kaplıdır. Yapraklar üçlü yapıda olup yaprakcık sapları 

çok tüylüdür. Çiçeklerin rengi sarıdır. Çiçek durumu; 1-4 çiçekli koltuk altından çıkan salkım 

şeklindedir ve kendine tozlanır. Meyveler 7-19 mm çapında, silindirik veya biraz küre 

formunda olup, üstte ve altta düzleşir. Meyve yüzeyi olta iğnesine (çengel) benzer dikenler ile 

çevrili olup, yanlar düzdür. Meyveler 4-6 adet sık helezonlara sahiptir. Her meyve 4-12 adet 

kremsi-beyaz renkte böbreğe benzer tohumlar içerir. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Yıllık önemli bir mer'a baklagilidir. Fıçı yoncası özellikle Akdeniz iklim tipinde (250- 600 

mm yıllık yağışlı, sıcak kuru yaza sahip ve orta nemli) sıcak-ılıman koşullara uygundur. 

Erken olgunlaşan çeşitleri kısa yetiştirme mevsimi ve kurak koşullar için daha uygundur. 

Kumlu topraktan killi toprağa birçok toprak tipinde kolaylıkla yetişebilmekte, ancak iyi 

drenajlı nötr-alkalin (pH 6-8) topraklara daha iyi adapte olabilmektedir. Tek yıllık bir bitki 

olup, sonbahar ekimlerinden sonra hızlı büyüme gösterir. Erken olgunlaşma sergileyen 

çeşitler kurak koşullar ve kısa yetiştirme dönemleri için uygundur. Yazın çiçekler ve tohum 

üretiminden sonra bitkiler ölür ve meyveler toprak yüzeyinde kalır veya toprağa gömülür. 

Tohumların büyük bir kısmı sert kabukluluk gösterir. Fıçı yoncası ekiminde iyi işlenmiş, 

uniform ve sıkı bir tohum yatağı ister. Tohumlar 1-2 cm derinlikte sıraya veya serpme ekilir. 

Genelde tohum yapısı ve boyutuna göre 400-1200 g dekara tohum kullanılır. Gübrelemede 

Fosfor ve sülfür kritik besinlerdir, superfosfat gübresi iyi bir yıllık yonca performansı için 

anahtardır. Tohum üretiminde meyveler olgunlaştığında toprak yüzeyine düştüğü için klasik 

olarak tohum elde etmek imkansızdır. Ticari tohum üreticileri özel vakumlu hasat makineleri 

kullanırlar. Kurak alanlarda tohum verimi tipik olarak ortalama 35-40 kg/da kadardır. 

 



4. Pıtraklı Yonca (Medicago polymorpha L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Akdeniz bölgesinde patika kenarları boyunca ve çalılık funda alanlarda doğal olarak 

rastlanmaktadır. Pıtraklı yonca yeşil yem nadiren kuru ot, toprak ıslahı ve erozyon 

kontrolünde kullanılabilir. Bunu yanında ticari meyve bahçeleri ve bağ alanlarında kendini 

yeniden tohumlama özelliğinden dolayı yönetiminin kolay olması nedeniyle örtü bitkisi 

olarak kullanımına da rastlanmaktadır. İtalya'da meyvelik, bağlık ve zeytinlik alanlarda 

kullanılabilirliği üzerine çalışmalar yapılmıştır. 

Bitkisel Özellikler 

Bir veya iki yıllık bir bitkidir. Yatık veya tırmanıcı bir sap yapısı göstermekte olup sap köşeli 

ve tüysüz veya çok nadir olarak kısa tüylüdür. Yapraklar üçlü yapıda olup yaprakcık sapları 

uzun ve zayıftır. Çiçeklerin rengi soluk sarıdır ve çiçek sapı üzerindeki çiçekler 2-8 adet veya 

tektir. Disk şeklindeki meyveler 4-6 mm çapında olup, bu genusun tipik özelliklerini 

göstermekte, kenarlar düze yakın ve üzeri dikenlidir. Meyveler 2-6 adet sık helezonlara 

sahiptir. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Pıtraklı yonca dünyanın sıcak bölgelerinde yetişebilen, 10.5-27.5 °C arasındaki sıcaklıklara ve 

orta derecede soğuklara dayanıklı bir bitkidir. Normalde yıl boyunca 800 mm yağış isterken 

190 ile 300 mm yağış aralığında da rahatlıkla yetişebilir. Pıtraklı yonca 5.3-8.2 pH arasında 

topraklara toleranslıdır ve birçok toprak tipine uyumludur. 

Ekim geç yaz veya erken sonbaharda yapılabilir. Kurak alanlarda ekim öncesi bir sulama 

periyodu gerekir. Erken ekim veya normal olmayan kurak sonbahar sonrasında da yapılan 

ekimi koruma adına ikinci bir sulama gerekebilir. Ekim derinliği 1-2 cm olmalıdır. Sıkı ve iyi 

hazırlanmış bir tohum yatağı gerçekleştirilmeli ve ekim sonrası bastırma hafif olmalıdır. 

Dekara 2.5-3.5 kg kadar tohum atılmalıdır. Gübrelemede fosfora sıklıkla ihtiyaç duyar. 

Tohum üretiminde, ticari tohum üreticileri özel vakumlu hasat makineleri kullanırlar. 

5. Sert Yonca (Medicago rigidula (L.) Allioni) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Akdeniz bölgesinin bir bitkisi olup, Macaristan'da da doğal olarak yetişmektedir. Sert yonca 

bu ülkelerde patika kenarları boyunca, tarlalarda ve bozkırlar'da görülmektedir. Fransa'da Bağ 

ve bahçelerde doğal olarak yetişen bitki aynı ülkenin güneyinde otoyol ve tren yolu 

banketlerinde, erozyonu önlemede ve bu alanlarda yabancı ot sorunuyla ilgili olarak herbisit 

kullanımını azaltmada ve pestisitlerin toprağa geçişini düşürmek amacıyla da 

yetiştirilmektedir. 



Bitkisel Özellikler 

Bir veya iki yıllık bir bitkidir. Yatık bir sap yapısı göstermektedir. Yapraklar üçlü yapıda 

olup, yaprakcık sapları çok tüylüdür. Çiçeklerin rengi sarıdır ve çiçek sapı üzerindeki çiçekler 

2-6 adettir. Meyvelerin dışı salgı tüyleri ile kaplı olup, dış sınır kalın ve yuvarlak, kenarda 

kanca şeklinde 1 mm uzunlukta dikenlere sahiptir. Ayrıca meyvelerde 3-6 adet helezon vardır. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Tek yıllık bir bitki olup, kurağa dayanma gücü iyidir. Mayıs-Haziran ayları arası 

çiçeklenmektedir. Ekimler için en uygun aylar Nisan, Mayıs ve Haziran'dır. Ancak, eğer 

koşullar uygun ise erken ekimler tercih edilmelidir. Yıllık yoncalar tohum özellikleri 

sebebiyle iyi hazırlanmış tohum yatağı isterler. Ekimler, derinlik 1-2 cm olacak şekilde 

yapılmalıdır. Gübrelemede fosfor, sülfür ve kalsiyum önemli besin elementleridir. Sert 

yoncada bazı çeşitlerin kış donlarını bile atlatabilecek kadar soğuğa dayanıklı olduğu yapılan 

araştırmalar ile belirlenmiştir. 

6. Serttüylü Yonca (Medicago hispida Gaertner) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Yayılış alanı Orta Asya'dan Hindistan ve Kanarya adalarına kadar uzanmakta olup esas olarak 

Akdeniz bölgesinin bir bitkisidir.  Ege bölgesi ve Ege denizi adalarında da yaygındır. 

Bitkisel Özellikler 

Toprak yüzeyinde yayılıcı olarak uzanan sürünücü bir forma sahiptir. Kurağa dayanıklı olan 

bitkinin vejetasyon süresi Temmuz ayına kadar devam etmektedir. Yeşil renkli, kesiti köşeli 

olan sapı otsu, zeminden sürünücü, yumuşak ve çıplaktır. Yapraklar, 3 yaprakçıktan meydana 

gelmiş olup, çimen yeşili renktedir. Çiçek durumu salkım şeklinde olup, sarı renkli taç 

yapraklara sahiptir. Meyve rengi esmer-kahverengi, şekli küremsi formdadır. Helezonlarının 

kıvrım sayısı 4-7 adet olup, meyve yüzeyi ağ damarlı ve dikenli formdadır. Yüzeyi düz ve mat 

olan tohumlar, koyu sarı renkli ve böbrekvari formludur. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Kumsal, çorak ve kıraç meralar gibi oldukça farklı mera tiplerinde görülebilmektedir. 

Vejetasyon, çiçeklenme ve meyve bağlama süresi oldukça uzun olan Kaba yoncanın 

çiçeklenme süresi Ocak ayından Hazirana kadar, meyve bağlama süresi de Ocak- Temmuz 

ayları arasında devam etmektedir. Kumsal, çorak ve kıraç meralarda sıklıkla görülen kaba 

yonca, koyun, keçi, at ve sığır gibi çiftlik hayvanlarınca sevilerek tüketilmektedir. Bakla ve 

tohumları çok küçük olan bitkide, tohum verimi de oldukça düşüktür. Tohum dökme oranı % 

60 civarında olduğundan, tohum hasadı oldukça zordur. 

 



7. Benekli Yonca (Medicago maculata Sibth.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Anavatanı Akdeniz bölgesi olan Benekli yonca, İberik yarımadasından Batı Asya, Kuzey 

Fransa, İngiltere, Belçika'ya kadar yaygındır. Toprak korunması, yeşil gübre ve mer'a bitkisi 

olarak yararlanılan bitki kireçli topraklara iyi adapte olmuştur. Yeni Zelanda’nın volkanik 

tepeleri ve boş alanlarında verimli ve bol besin sağlayabilmektedir. 

Bitkisel Özellikler 

Toprak yüzeyinde yatık olarak uzanan sürünücü forma sahiptir. Boyu, 15-60 cm arasındadır. 

Kurağa dayanıklılığı yüksek olan bitki, gelişimine erken dönemde başlamakta ve vejetasyon 

periyodu Haziran ayına kadar devam etmektedir. Yeşil renkte ve otsu yapıdaki sapının enine 

kesiti köşeli ve üzeri hafif tüylüdür. Ters yumurtadan ters kalp formuna kadar değişik formlar 

gösteren yaprakçıklarının kenarları genel olarak uç kısma doğru zayıf dişlidir. Yaprakçıkların 

ortasında siyah veya kirli pas renkli, yuvarlak şekilli tür teşhisinde önemli bir ayırt edici unsur 

olan lekeler bulunmaktadır. Silindir formdaki meyveleri kahve-sarı bir renkte olup, yüzeyinde 

her bir helezondan 2 sıra halinde çıkan dikenlerle kaplanmıştır. Tohum şekli olarak 

böbrekvari formda olan tohumlar esas olarak sarı renkte olup, olgunlaştıkça 

kahverengileşmektedir. Tohum yüzeyi düz ve mattır. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Boş alanlar, arsalar, yol kenarları, çayır-meralarda yabancı bitki olarak bulunmakta ve 

Marttan Hazirana kadar çiçeklenmektedir. Akdeniz bölgesinde doğal olarak yayılım gösteren 

tür boş (ıssız) araziler, yol kenarları, çayır-meralar ve tarlalarda da görülür. Geniş bir yetişme 

alanına sahip olan Benekli yonca, kireçli-alkali topraklara iyi adapte olmuştur. Bütün çiftlik 

hayvanlarınca sevilerek tüketilmektedir. % 40 gibi yüksek bir oranda tohum dökme durumu 

gösteren bitkinin tohum hasadı oldukça zordur. 

8. Diskvari Yonca (Medicago orbicularis L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Geniş bir yetişme alanına sahiptir. Mera yembitkisi ve toprak erozyonunu önlemede iyi bir 

örtü bitkisi olmakla birlikte, yeşil gübre olarak da kullanılabilmektedir. 

Bitkisel Özellikler 

Toprak yüzeyi üzerinde sürünücü bir forma sahip olan bitki, kurağa dayanıklı olup, vejetatif 

gelişmesine erken dönemde başlamaktadır. Yeşil renkli ve otsu yapıda olan sapının enine 

kesiti köşelidir. Yüzeyi tüysüz olan yaprakçıkları, ters yumurtadan ters kalp formuna kadar 

değişiklik göstermekle beraber, yaprakçık orta damar sonu çıkıntılı olup, yaprakçıklarının 

kenar kısımları uç kısma doğru dişli yapıdadır. Çiçek durumu salkım formda olup, taç 



yaprakları açık sarı renklidir. Diskvari formda olan meyvelerin yüzeyi tüysüz ve ağ şeklinde 

damarladır. Meyvedeki helezon sayısı 4-5 adettir. Sarı-Kahverengiden, kırmızı-kahverengiye 

kadar değişik renkler gösteren tohumların yüzeyi düz ve mattır. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Gerek çorak gerekse taban meralarda yaygın olarak görülen Diskvari yonca, kumlu veya 

kireçli topraklarda (pH 6,2-7,8) yetişebilmektedir. Diskvari yonca uygun koşullarda 7-14 gün 

arasında çimlenebilmektedir. Vejetasyon süresi uzun olan bitkinin çiçeklenme ve meyve 

bağlama süresi kısadır. Çiçeklenme süresi, Nisan ayından Temmuz ayına kadar, meyve 

bağlama süresi ise Nisan'dan Temmuz'a kadardır. Bakla ve tohumları büyüktür. Tohum 

dökme oranı %20'lere ulaşır. Koyun, keçi, sığır ve at gibi çiftlik hayvanlarınca sevilerek 

tüketilmektedir. 

9. Zarif Yonca (Medicago elegans Jacq.) (Sinonim: Medicago rugosa) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Ülkemizde Ege bölgesi kıyı şeridi taban ve kıraç meralarında yaygın olarak bulunmaktadır. 

Toprak ıslahında ve hayvan yemi olarak faydalanılan bir bitkidir. 1939 yılında Portekiz'den 

intrüdiksiyon yoluyla Avusturalya'ya getirilmiş, 1967 yılında da sertifikasyonu yapılmış 

Paragosa isimli bir çeşidi vardır. Paragosa büyük miktarda tohum oluşturma kapasitesinden 

dolayı oldukça verimli (üretken)’dir. 

Bitkisel Özellikler 

Yıllık bir bitkidir. Zarif yonca çiçeklenme dönemine kadar dik veya yarıyatık, daha sonra ise 

sürünücü formda gelişimini sürdürmektedir. Gelişimine erken dönemde başlayan bitkinin 

kurağa dayanıklılığı yüksektir. Salkım tipinde çiçek durumuna sahip olup, taç yapraklarının 

rengi sarıdır. Baklaların üzerinde helezonlar 2,5-3,5 kıvrımlı olup, alt ve üst yüzeyleri 

damarlara sahiptir. Baklalardaki tohum sayısı 2 adet olup tohumlar koyu sarı, kambur-böbrek 

formdadır. 

Uyumu 

Malta adasında doğal olarak bulunan bu baklagil mart-mayıs ayları arasında çiçeklenmektedir. 

Yıllık yağışın ortalama 350 mm (minimum) olduğu alanlarda en az 5 ay boyunca gelişme 

göstermektedir. Güney Avusturalya'daki alt kuzey tahıl alanlarındaki çalışmaların da 

gösterdiği gibi, ağır bünyeli, gri ve kahverengi topraklarda diğer baklagillerden daha üstün 

olmakta ve ağır alkali topraklarda üstün bir ot verimi sağlamaktadır. 

 

 

 



10. Pürtüklü Yonca (Medicago tuberculata Willd.) (Sinonim: Medicago turbinata) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Pürtüklü yonca, ülkemizde Ege bölgesi kıyı şeridi doğal meralarında görülen tek yıllık bir 

baklagildir. Meyvelerinin dikensiz, sap aksamının otsu ve yumuşak oluşu ve geç odunlaşma 

özelliğine sahip olması nedeniyle çiftlik hayvanlarınca sevilerek otlanmaktadır. 

Bitkisel Özellikler 

Çiçeklenme dönemine kadar dik veya yarı-dik, daha sonraki dönemlerde ise yatık formda 

gelişimine devam etmektedir. Kuvvetli ve zengin bir toprak üstü aksama sahiptir. Üçlü yaprak 

tipinde, kenarları dişli, 5 petalli, yıllık, mart-Mayıs aylarında çiçeklenen bir baklagildir. Çiçek 

rengi sarı, çiçek durumu salkım tipindedir. Pürtüklü yoncanın baklaları, dip kısımlarda küt, uç 

kısımlarda ise bombeli formdadır. 5-6 adet kıvrıma sahip olan helezonların kenar kısımları 

pürtüklü olup, oldukça sıkı bir formdadır. 

Uyumu 

Hem kıraç hem de ağır topraklarda yetişebilmektedir. 

KORUNGA (Onobrychis Adams) CİNSİ 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Ülkemizin kıraç ve kireçli bölgelerinde kolaylıkla yetiştirilebilen çok yıllık baklagil 

yembitkisidir. Özellikle Orta ve Doğu Anadolu ile Geçit Bölgelerinde tarımı yapılmaktadır. 

Aşırı sıcak bölgeler haricinde başarı ile yetiştirilebilir. Kıraç ve kireçli marjinal alanlarda 

yetiştirilebilecek en uygun yembitkilerinden biri korungadır. Verimsiz inşaat hafriyat 

toprağında bile yetiştirilmesi mümkündür. Korunga, kendisine benzer ot kalitesi nedeniyle, 

yembitkileri ile ilgili kaynaklarda çoğunlukla yonca ile karşılaştırılır. 

Sulanmayan veya kıraç alanlarda yoncadan daha verimlidir. Kuru tarım alanlarında ekim 

nöbetine alınacak çok yıllık baklagil yembitkilerinin başında gelir. Ülkemizde kuru tarım 

alanlarında buğday-nadas şeklinde uygulanan ekim siteminde nadas alanlarını azaltmak için 

korunganın girdiği sistemler kullanılabilir (4-5 yıl korunga-nadas-buğday). Ancak, sulu veya 

taban alanlarda yoncayla boy ölçüşemez. Korunga en elverişli toprakta bile en fazla 2-3 biçim 

verebilmektedir. Sulama yapılabilen zengin topraklarda verimi önemli ölçüde artsa da aynı 

koşullardaki yoncadan çok daha az verimlidir. Sulu koşullarda yetiştirildiği zaman bitkilerde 

aşırı kardeşlenme ve boylanma meydana gelmekte, gövdenin içi boş olduğu için büyük oranda 

yatma göstermektedir. 

Yoncada görülen yonca hortumlu böceği (Hyperapostkci) gibi, toprak üstü kısımlarına önemli 

kayıplar veren zararlılar korungada da bulunmamaktadır. 



Korunga iyi bir mera bitkisidir. Ülkemizde birçok yüksek rakımlı doğal meralarda korungayı 

görmek mümkündür. Besleme değeri ve kıraç koşullara dayanımı nedeniyle yapay mera 

tesislerinde baklagil kaynağı olarak çoğunlukla korunga tercih edilir. Korunga otu şişme 

yapmamaktadır. Bu özelliği ile yapay ve doğal meralarda hayvanlar doğrudan 

otlatılabilmektedir. Özellikle koyunlar korunga otunu otlamayı diğer yembitkilerine tercih 

etmektedirler. Kuzularda zarar yapan mide nematodlarına karşı korunga yeminin iyileştirici 

özelliği bulunmaktadır. Eğimli alanlarda erozyon kontrolü için ideal bitkilerdendir. Özellikle 

yatık gelişen korunga bitkilerinin ekilmesiyle kıraç alanlarda su ve rüzgar erozyonunu kontrol 

etmek mümkündür. 

Korunga iyi bir bal özü kaynağıdır. Bal arıları, yan yana ekili yonca ve korunga 

parsellerinden, genellikle korunga parselini tercih etmektedirler. Bal özü kaynağı olarak 

korungayı tercih eden arıların balı verimlidir ve kendine özgü hoş bir aroması vardır. Korunga 

tohumları gerekli hallerde karma yem olarak da kullanılabilir. Tohumlarında %36-38 protein 

bulunduğundan doğrudan hayvan yemi olarak kullanılabilir. Korunga otu, mineral madde, 

ham yağ ve ham protein oranı yönünden yoncadan daha zengin, ham selüloz ve kül 

bakımından ise nispeten daha geridedir. Sindirimi olumsuz yönde etkileyen lignin maddesi 

korunga otunda yoncadan daha azdır. Korunga tuzluluğa toleransı iyi olan bitkiler arasındadır. 

Bitkisel Özellikleri 

Dünyada korunga (Onobrychis) cinsine bağlı 162 tür bilinmektedir. Korunganın bu kadar 

geniş tür çeşitliliğine karşılık yalnızca 3 türü tarımsal açıdan önemlidir. 

(1) Yaygın Korunga (Onobrychis sativa Lam. Syn.: O.viciifolia Scop.) 

(2) Anadolu Korungası (Onobrychis arenaria Kit. Ex. Wild. D.C.) 

(3) Kafkas Korungası (Onobrychis transcaucasica Gross H.) 

Onobrychis viciifolia Scop. dünyada en yaygın olarak yetiştirilen korungadır. Bu bitki çok 

yıllık olup derin köklüdür. Kök sistemi, ana kazık kök ile bu kökten yanlara doğru çıkan kalın 

ve çok sayıda ince köklerden oluşmaktadır. Kök sistemi uzunluğu iklim koşullarına ve toprak 

yapısına bağlı olarak 1-10 m arasında değişmektedir. Daha sonraki dönemlerde kazık kök 

kalınlığı 5 cm'yi bulan korunganın, özellikle ince yan köklerinde çok fazla sayıda azot 

yumrucukları bulunmaktadır. 

Korunga dik, yatık veya yarı yatık olarak gelişebilmektedir. Gövde taç kısmından itibaren çok 

sayıda saplarla dallanır. Normal koşullarda bir taçtan 10-30, bazen de 60 adet kadar sap 

çıkabilir. Gövdesi dik olarak gelişen bitkiler sulu koşullarda 140 cm kadar boylanmakta ve 

yer yer yatma görülmektedir. Kurak koşullarda dik olarak gelişen bitkiler 100-120 cm kadar 

boylanabilmektedir. Korunga gövdesinin taban kısmının içi boş üst kısımları ise doludur. 



Gövdenin enine kesiti yuvarlak ve yüzeyleri hafif tüylüdür. Gövde erken ilkbahar ve sonbahar 

dönemlerinde rozet şeklinde gelişir. 

Korunga yaprağı; bir yaprak eksenine karşılıklı olarak dizilmiş oval şekilli (yumurta şeklinde) 

5-14 çift yaprakçık ile bu eksenin ucundaki 1 adet yaprakçıktan oluşmaktadır. Yaprak 

uzunluğu 10-25 cm arasında değişmektedir. Yaprakçıklar kenarları düz, 2-3 cm uzunluğunda 

ve 0,5-1 cm genişliğindedir. Yaprakçıkların üst kısmı çıplak veya az tüylü, alt kısmı ise 

tüylüdür. Yaprağın gövdeyle birleştiği yerde oluşan kulakçıklar üçgen şeklinde olup zarımsı 

yapıdadır. Genç bitki döneminde kulakçıklar yeşilimsi kırmızı renkte olgunlaşma döneminde 

ise kahverengidir. 

Korunga çiçekleri, bitkinin uzun sapının ucunda konik şekilde, hoş kokulu, sık salkım 

şeklinde pembemsi kırmızı renktedir. Korungada tozlaşma için arı ziyareti mutlak gereklidir. 

Çiçekler gün boyunca özellikle sabahları açmakta ve salkımda çiçeklenme alttan yukarıya 

doğru gerçekleşmektedir. Çiçeklenme dönemi yaklaşık 2-3 hafta devam eder. Her çiçekten, 

içerisinde bir tohum bulunan meyve meydana gelir. Korungada büyük oranda yabancı 

döllenme olmaktadır. Kendine döllenme oranı % 0-37 arasındadır. Çiçeklerinde bol miktarda 

nektar bulunan korunga, cezbedici özelliğe sahip olduğundan özellikle bal arıları gibi 

tozlayıcı böcekler tarafından sıkça ziyaret edilmektedirler. Korunga balı en yüksek kaliteli 

ballar arasında gösterilir. 

Korunga meyvesi, içinde yalnızca bir tohum bulunan, yarım daire şeklinde ve kenarları horoz 

ibiği görünümünde dişli küçük bir bakladır. Meyvenin üzeri ağ şeklinde belirgin damarlıdır. 

Meyvenin uzunluğu 5-8 mm ve eni 4-6 mm arasındadır. Yabani korunga türleri arasında bir 

meyve içerisinde 2 tane tohum bulunanlara da rastlamak mümkündür. Tohumlar böbrek 

şeklinde olup yüzeyi düzgündür. Renkleri koyu yeşil zeytin, kahverengi ve siyaha yakın 

olabilir. 

Yetiştiriciliği 

İklim ve Toprak İstekleri: Ilıman iklim kuşağı ve orta derecede nemli bölgeler korunga 

yetiştiriciliği için en uygun yerlerdir. Fide dönemini tamamladıktan sonra soğuğa 

dayanıklıdır. Kuraklığa dayanıklılığı oldukça yüksek olup, 300 mm yağış kuşağında 

sulanmadan yetişebilir. Yıllık yağışı yüksek olan nemli bölgeler ve sıkça sulanan arazilerde 

kök ve kök boğazı hastalıklarından dolayı ömrü kısa olur. 

Korunga toprak isteği bakımından fazla seçici bir bitki değildir. Fakir, kıraç ve kalkerli 

topraklarda rahatça yetişebilir. Hafif, kireçli toprakları sever, kireci bol ve taban suyu seviyesi 

derinlerde olan toprakları iyi değerlendirir. Köklerinin işlemesine imkan verecek çatlakların 

bulunması şartıyla, taşlık-kayalık arazilerde dahi yetişebilmektedir. Tuzluluğa dayanıklılığı 



iyidir, ancak asitli ve yaş toprakları sevmez. Korunga yetiştirilmiş, en yüksek ot verimi ve 

yapraklılık nötr pH (6.9) seviyesinde belirlenmiştir. Özellikle asit topraklarda yetiştirildiği 

zaman, besleme değerini olumsuz etkileyen, ottaki tanin oranının arttığı tespit edilmiştir. 

Korunganın Ekimi: Korunga sulu arazilerde yetiştirilebilirse de, gerçekte sulanamayan kıraç 

arazilerin bitkisidir. Sulu şartlarda ot veriminde artış meydana gelir, ancak yeniden büyümesi 

yonca gibi iyi olmadığı için sulamaya tepkisi yüksek değildir. Korunganın ekim zamanı 

birçok baklagilde olduğu gibi iklim şartlarına bağlıdır. İklimi ılıman bölgelerinde sonbaharda 

ekilebilir. Fide dönemindeyken şiddetli soğuklardan zarar görmesi nedeniyle, kışları soğuk 

bölgelerde en güvenilir ekim zamanı ilkbahardır. İlkbahar ekimlerini mümkün olduğu kadar 

erken yapmak gerekir. Tohumların çimlenmesi değişik sıcaklıklarda gerçekleşebildiği için 

ekimde toprak sıcaklığının fazla yükselmesini beklemek gerekmez. Fideler yavaş geliştiği için 

yaz kuraklıkları başlayana kadar bitkiler kök gelişimini tamamlamalıdır. 

Korunga ekiminde tohum yatağının iyi hazırlanmış olmasına dikkat edilmelidir. Tohum yatağı 

düzeltilmiş, bastırılmış ve kesekleri kırılmış olmalıdır. Kıraç arazilerde iyi hazırlanmamış ve 

kesekli kalmış topraklar nemini kısa sürede kaybetmekte ve ekimler başarısız olmaktadır. 

Fide gelişmesi yavaş olduğundan tohum yatağı yabancı otlardan arındırılmalıdır. Korunga 

tohumluğu iri olduğu için, çok hassas mibzere ihtiyaç olmayıp tahıl mibzeri ile ekim 

yapılabilir. Korungada ekim derinliği toprak tipine göre 2.5-5.0 cm civarındadır. Korunga 

yalnız ekildiği gibi buğdaygillerle karışık olarak da ekilebilir. Kıraç şartlarda yetiştirilmeye 

uygun olan otlak ayrığı (Agropyron cristatum Gaertn L.), kılçıksız brom (Bromus inermis 

Leyss.) ve mavi ayrık (Agropyron intermedium Hoşt Beauv.) gibi buğdaygiller korunga ile 

karışıma uygun türlerdir. 

Ekimde kullanılan tohumluk aslında korunganın baklasıdır. Korunga baklası olgunlaştığında 

meyve kabuğu açılmadığı için baklanın tohumdan ayrılması çok zordur. Her meyvede bir adet 

tohum bulunması nedeniyle kabuklu ekimin fazla bir mahsuru yoktur. Korungayı kabuklu 

ekmek daha emniyetlidir. Çünkü kabuksuz tohumlar az bir yağış ile hemen 

çimlenmektedirler. Yağış devam etmezse alatav sorunu ortaya çıkmaktadır. Çimlenen 

tohumların çoğu fide olamadan kuruyup ölürler. Halbuki kabuklu tohumlar yeterli yağış veya 

nem olmadıkça çimlenemezler. Toprakta meyve kabuğunu geçerek tohumu çimlendirecek 

kadar rutubetin olması halinde, yağışlar kesilse bile çimlenme ve gelişme devam eder. Üstelik 

korungada meyve kabuğunun çıkarılması ilave bir masraf da gerektirdiği için meyve halinde 

ekimin yapılması daha pratiktir. 

Ekimlerde dekara atılacak tohumluk miktarı tesisin amacına göre değişmektedir. İdeal 

şartlarda ot üretiminde m2'de 10 bitki bulunması için dekara 2.5 kg kabuklu tohum yeterlidir. 



Ancak tohum çimlenme oranının %100 olmayacağı ve arazi kayıpları düşünülerek ekim 

oranının daha yüksek tutulmasında yarar vardır. İyi hazırlanmış bir tohum yatağına mibzerle 

ekimlerde 8-10 kg/da tohumluk yeterlidir. Tohum yatağının iyi hazırlanamadığı ve arazinin 

taşlı-çakıllı olduğu yerlerde bu miktar 10-12 kg'a çıkarılabilir. Korunga kıraçta yetiştirilen bir 

bitkidir. Bu nedenle genel olarak sıra aralığının geniş tutulması tavsiye edilir. Genel olarak 

25-50 cm sıra aralığı önerilmiştir. 

Gübreleme: Korunga fakir topraklarda yetişebilmesine rağmen, yüksek verim alabilmek için 

ihtiyaç duyulan besin maddelerinin gübre olarak verilmesi gerekir. Bir baklagil bitkisi olan 

korungaya azotlu gübre sadece ilk yıl, köklerindeki bakteriler faaliyete geçene kadar 

verilmelidir. Korunga genellikle kıraçta yetiştirildiği için yüksek dozda gübrelemeye fazla 

tepki göstermez. Ekim yılında 3-4 kg N/da uygulanmalı, iyi bir nodül oluşumu 

gerçekleştirilerek bakım yıllarında azot verilmemelidir. Topraktaki fosfor durumuna ve 

bölgenin yağış rejimine göre, korungaya 5-10 kg civarında fosfor uygulanması gerektiği 

belirtilmektedir. Korunga besin elementlerinin yetersiz olduğu topraklarda K ve Ca 

uygulamalarına da iyi cevap vermektedir. Özellikle çok biçim veren korunga tiplerinde bu 

elementlere ihtiyaç daha yüksektir. 

Yabancı Ot, Hastalık ve Zararlılarla Mücadele: Korungada tesisin başarılı olabilmesi için 

fide devresinde yabancı otlarla mücadele etmek gerekir. Sıraya ekimin yapıldığı tesislerde bu 

mücadele genellikle mekanik olarak yürütülür, ilk yılda tek yıllık yabancı otların tohum 

oluşturmasına izin verilmeden temizlik biçimi yapılabilir. Tesisin 2. ve 3. yıllarında yabancı 

ot problemi fazla görülmez, ancak daha sonraki yıllarda korunganın seyrekleşmesinden 

dolayı, yine yabancı otlar çoğalır. Dünya kimya endüstrisinin geliştirdiği herbisitler korunga 

için halen yetersizdir. 

Ülkemizde son yıllarda korunganın en önemli sorunu kök kurtlarıdır. Normal şartlarda ömür 

uzunluğu 5-6 yıl olan korunga, tarım alanlarında 2. yılın sonunda kısmen, 3. yılın sonuna 

doğru tamamen zarar görmektedir. Bu ölümün sebebi Sphenoptera carceli ve Bembesia 

scopigera isimli böceklerin larvalarının, gelişmiş korunga köklerinde zarar yapmasıdır. Tarla 

şartlarında toprak ilaçlaması yapmak pratik ve ekonomik değildir. Bu aşamada; ekim nöbeti 

ile korunga ekim alanlarını sürekli değiştirmek ve ilkbahar aylarında tarlalarda görülen solgun 

bitkileri kökleri ile söküp imha etmek yapılabilecek uygulamalardır. 

Korungada zarar yapan bazı hastalıklar da şunlardır: Sclerotinia trifoliorum (kök, taç ve 

gövde çürüklüğü), Fusarium solani (kök çürüklüğü), Verticillum alboatrum (solgunluk), 

Ramularia onobrychidis (korunga yaprak lekesi), Septoria orobina (yaprak lekesi), Pleospora 

hebarium (yuvarlak leke), Aschochyta onobrychidis (gövde ve yaprak lekesi). 



Ot Hasadı: Korungada değişik olgunluk devrelerinde yapılan biçimler kuru ot verimine ve 

otun kimyasal yapısına etki etmektedir. Olgunlaşma ilerledikçe ham protein ve ham kül 

oranları hızla azalırken ham selüloz ve nitrogensiz öz maddelerin oranları genellikle artış 

gösterir. Dekardan en fazla kuru madde, ham protein, ham kül, ham yağ ve hazmolunabilir 

kuru madde miktarı ilk çiçek devresinde alınmaktadır. Bu nedenle korunganın ot için en 

uygun biçim zamanı çiçeklenme başlangıcıdır. Ot verimi toprak ve iklim şartlarına göre 300-

700 kg/da civarındadır. En yüksek ot üretimi ekimi takip eden yılda gerçekleşmekte, daha 

sonraki yıllarda giderek azalmaktadır. 

Tohum Üretimi: Korunga tohum üretimi için hem kıraç hem de sulu şartlarda yetiştirilebilir. 

Dekara atılacak tohumluk miktarı da 8 -10 kg civarında olmalıdır. Ot üretimlerinde olduğu 

gibi, korunganın tohum üretiminde de azotlu gübre sadece ilk yıl ve kısıtlı verilmelidir. Bir 

baklagil bitkisi olan korungada araştırıcılar daha çok fosfor dozları üzerinde durmuşlardır. 

Vejetasyon süresinin uygun olduğu şartlar da birden fazla biçim veren korunga varyeteleri 

kullanılabilir. Bu sayede bir yılda birden fazla sayıda ürün almak mümkündür. Genellikle bu 

durumlarda bir ot ve bir tohum ürünü alınır. Yonca, çayır üçgülü ve ak üçgül gibi korunga da 

yabancı tozlaşan bir bitkidir. Bal arıları korunga çiçeklerini sıkça ziyaret ederler. Bunun 

sebepleri; korunga çiçeklerinin bitkinin üst kısımlarında oluşması, büyük ve göz alıcı 

renklerde olması, bal özü ve polence zengin olması ve doğal fırlama (tripping) 

mekanizmasının bulunmamasıdır. Böceklerin ziyaret etmediği çiçeklerde meyve bağlama 

oranı çok düşük kalmaktadır. 

Korungada meyvelerin hepsi birden aynı zamanda olgunlaşmadığı için hasat zamanının tayini 

oldukça güçtür. Önce salkımın en altında bulunan meyveler olgunlaşır ve bu olgunlaşma 

zamanla salkımın yukarı kısımlarına doğru devam eder. Salkımın üst kısmındaki meyveler 

olgunlaştığı zaman alt taraftakiler dökülmeye başlar. Bundan dolayı korunganın tohum için en 

iyi hasat zamanı salkımın alt tarafındaki meyveler koyu kahverengine döndüğü zamandır. 

Korungada tohum verimi ortalama 70-80 kg/da'dır. 

Korunga Yetiştiriciliğinin Üstün Yönleri 

(1) Kurak ve sıcak iklimlere uyumu yüksektir. 

(2) Kıraç ve fakir arazilerde yonca ve üçgüllerden daha verimlidir. 

(3) Otunun besleme değeri ve sindirilme oranı yüksektir. 

(4) Yonca hortumlu böceğine karşı dayanıklıdır. 

(5) Buğdaygillerle başarılı karışımlar oluşturur. 

(6) İlkbaharda gelişmesi çok erkendir. 

(7) Bal arıları için mükemmel bir polen ve nektar kaynağıdır. 



Korunga Yetiştiriciliğinin Olumsuz Yönleri 

(1) Meralarda otlatılmaya fazla dayanıklı değildir. 

(2) Fazla yağışlı ve sulanan topraklarda kök çürüklüğünden dolayı ağır zarar görür (kesilir) ve 

kaybolur. 

(3) Kök kurtlarına dayanıksızdır. 

(4) Biçimden sonra yeniden büyümesi zayıftır ve yılda 1-2 biçim verir. 

Islahı 

Normal olarak yabancı çiçek tozu ile döllenen korunga, 2n=28 kromozoma sahiptir. Islah 

amaçlarından en önde gelenleri verim ve uzun ömürlülük olmaktadır. Memleketimizde 

korunga materyali zengin olduğundan seleksiyon ve melezleme ile bu bitkide çok başarılı 

sonuçlar alınması mümkündür. Korunga çiçeklerinin tozlaşma ve döllenmesinde arıların çok 

büyük rolü vardır. Çiçek rengi cazip olduğundan korunga arıların son derece ilgisini çeken ve 

çok ziyaret ettikleri bir bitkidir. Bu nedenle yabancı döllenme fazlalaşacağından yeni korunga 

tiplerinin oluşması ve genetik varyasyonun artması doğaldır. Orta Anadolu’da korunganın kök 

boğazlarında zarar yapan (Dipsosphecia scopigera Scop.) adlı bir böcek önem taşımaktadır. 

Bitkilerin kök boğazlarında 2. yıldan itibaren yerleşerek zarar yapar. 3. ve 4. yıllarında 

bitkilerin ölmesine yol açarak korunga parsellerini seyrekleştirdiği görülmüştür. Bunu 

önlemek için birinci yıldaki ekimden sonra ikinci yıl tekrar seyrek bir ekim yapılabilir. 

ÜÇGÜL (Trifolium L.) CİNSİ 

Üçgüller bir, iki veya çokyıllık otsu bitkilerdir. Üçgül cinsine bağlı türlerde yaprak üçlüdür. 

Ancak, yonca ve taşyoncalarının aksine, üç yaprakçık sapı birbirine eşittir. Ayrıca, 

yaprakçıkların uç kısmında mucronate belirgin değildir. Kulakçıklar, oldukça iyi gelişmiştir 

ve kenarları düzdür. Çiçekler genellikle kömeç, bazen sık salkım, nadiren tek çiçekler halinde 

bulunur. Meyvelerinde bir veya birden fazla tohum bulunabilir. Yurdumuz üçgül türleri 

yönünden büyük bir zenginlik gösterir. 

1- ÇAYIR ÜÇGÜLÜ (Trifolium pratense L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Çayır üçgülü ideal bir çayır yembitkisidir. Ancak, kuru ot ve yeşil gübre bitkisi olarak da 

geniş alanlarda tarımı yapılmaktadır. Çeşit bakımından çok zengin olan çayır üçgülü, sulu 

koşullarda veya yağışlı bölgelerde iyi gelişme göstermektedir. Yalın veya buğdaygil 

yembitkileriyle karışık olarak ot üretim amaçlı ekimleri de yaygındır. Toprak ıslahı yönünden 

de olumlu sonuçlar veren bu bitki, yağışlı iklim bölgelerinde 3-4 yıllık ekim nöbetlerine 

alınmaktadır. 



Otunun kalitesi ve besleme değeri de oldukça yüksek olan çayır üçgülü, büyükbaş ve kümes 

hayvanlarının beslenmesinde büyük önem taşımaktadır. Yonca ile karşılaştırıldığında; çayır 

üçgülünün sindirilebilir protein oranı yoncanın %65-70'i kadar olmasına rağmen, toplam 

sindirilebilir besin maddesi ve net enerji değeri yoncadan biraz daha yüksektir. Çayır üçgülü 

çiçeklerinin demlenmesiyle elde edilen çayın kas gevşetici, ağrı kesici ve balgam söktürücü 

etkileri de bilinmektedir. 

Çayır üçgülü, çeşit ve form bakımından son derece zengindir ve pek çok varyeteye sahiptir. 

Çayır üçgülünün tarımsal yönden önemli varyeteleri şunlardır; 

a) Yabani Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L. var. spontaneum Willk.= var. pratorum 

Alef): Doğal olarak çayırlarda yetişen bu varyete, çok yıllık, alçak boylu olup, sapları; köşeli, 

ince ve sert, yaprakları; tüylü, küçük ve dar, kök ise dağınık ve kuvvetlidir. 

b) Kültür Çayır Üçgülü (Trifolium pratense L. var. sativa Schreb.= var. subnudum Witte): 

Genellikle tarlada yetiştirilen bu varyete karışım olarak da ekilmektedir. Yaprakça zengin, 

yüksek boylu bir bitkidir. Sap; dik, yuvarlak, kalın fakat yumuşak ve içi boştur. 

Kültür varyetesinin iki alt varyetesi vardır; 

i) Erkenci Çayır Üçgülü (Trifolium pratense subvar. praecox Witte): 2 biçimli çayır üçgülü 

olarak bilinir, iri toprak üstü aksamı, uzun ve dallanan sapları vardır. Tarımı Orta ve Güney 

Avrupa'da yaygındır. Yaprak oranı %25'i aşmaz, 1. biçimi 2. biçimden daha verimlidir. 

ii) Geçci Çayır Üçgülü (Trifolium pratense subvar. serotinum Witte): Uzun ömürlü olan bu 

bitki tek biçimlidir. Geç çiçek açar, sapları kısa olup fazla dallanmaz. Kışa dayanıklıdır. 

Erkenci Çayır Üçgülünden 2-4 hafta sonra çiçek açar, yaprak oranı %30'u aşmaz. 

Bitkisel Özellikleri 

Çayır üçgülü genellikle iki, nadiren çok yıllık bir yembitkisidir. Kök sistemi kazık kök 

tipindedir. Kazık kökü, yonca ve korungadan daha kısadır (30-100 cm), kuvvetli ve çok 

sayıda yan köklere sahiptir. Bu kökler üzerinde Rhizobium trifolii bakterilerinin simbiyotik 

etkisiyle nodoziteler oluşur. Dik gelişen, genellikle 20-70 cm, bazen 120 cm'ye kadar ulaşan 

sap, küçük yan sürgünlere sahiptir. Amerikan orijinli çeşitlerde sap tüylü, Avrupa kaynaklı 

olanlar da ise tüysüz olup, toprak üstü organların yaklaşık %60'ı saplardan oluşur. Sapın dip 

kısmı genellikle mor renkli olup, dallanmalar bu bölümde gerçekleşir. 

Diğer pek çok üçgül cinsinde olduğu gibi aynı noktadan çıkan üç yaprakçık, çayır üçgülünde 

yaprağı oluşturmaktadır. Geniş eliptik şekilli olan yaprakçıklar uca doğru hafif sivrileşir. 

Tüylülük özelliği çeşitlere göre değişmekle birlikte, yaprakçıkların üst yüzeyinde "V" harfine 

benzeyen ve farklı kaynaklar tarafından "Hare" veya "Hale" olarak nitelendirilen beyazımsı 

lekeler bulunmaktadır. Yaprak sapının ana sapa bağlandığı yerde ve sapı saran derimsi 



yapıda, pembemsi, uçları sivri kulakçıklar bulunmaktadır. Çayır üçgülünde; 25-125 adet 

çiçeğin bir araya gelmesiyle oluşan çiçek kömeçleri dalların uçlarında (terminal çiçek 

durumu) bulunur. Çiçek rengi (taç yaprakları) morumsu kırmızı renkte olup, çiçekler sapsız 

olarak kömeç eksenine birleşirler. Taç yaprakların birleşmesiyle meydana gelen corolla tüpü 

(tubus corollae) oldukça uzun olduğundan, tozlanma ancak uzun hortumlu arı (Bombus) 

türleriyle sağlanabilmektedir. Çiçekler kendine kısırdır. 

Çayır üçgülünün baklaları yumurta şeklinde olup içinde tek (ender olarak iki) tohum vardır. 

%6-10 sert kabukluluk gösterir. Tohum yüzeyi düz ve parlaktır. Renkleri sarıdan mora kadar 

değişir. Tohumları; Trifolium repens'ten büyük, Medicago sativa'dan küçük olup, bin tohum 

ağırlığı 1.7-2.2 g arasındadır. Tohumlar 2-3C'de çimlenmeye başlar. 6-8 günde çimlenmesi 

tamamlanan tohumdan Epigeal fide oluşur. 

Yetiştiriciliği 

Genel olarak nemli ve serin iklime uyum sağlayan çayır üçgülünün erkenci çeşitleri deniz 

seviyesinden 1000 m yüksekliklerde verimliliğini yitirirken, geçci formlar 2500 m 

yüksekliklerde başarıyla yetişebilmektedir. Geç donlar ve toprağın uzun süre kar altında 

kalması bitkinin hastalığa yakalanma oranını arttırır. Serin koşullara ve suya karşı istekli olan 

çayır üçgülü, yazları kurak ve sıcak, sulama olanaklarının olmadığı yörelerde gelişmesini 

sonbahardan ilkbahara kadar sürdürebilmekte, yaz mevsiminde ise ancak sulama koşullarında 

gelişimini devam ettirebilmektedir. 

Toprak istekleri bakımından; derin yapılı, organik maddece zengin, tınlı, killi-tınlı topraklarda 

yüksek verim sağlar. Kumlu ve taşlı topraklarda verimde azalmalar meydana gelir. Çayır 

üçgülü toprak asitliğine orta düzeyde dayanıklı olup, geçici su göllenmelerine karşı yoncadan 

daha dayanıklıdır. Topraktaki alınabilir P, K ve Ca elementi içeriklerinin yüksekliği bitkinin 

verimini arttırır. 

Denizden yüksek ve serin yörelerde, ikiyıllık veya kısa süreli çokyıllık olarak yetiştirilen çayır 

üçgülü, sıcak yörelerde daha kısa süreyle kışlık ara ürün olarak da ekilmektedir. Akdeniz 

ikliminin egemen olduğu bölgelerde Aralık ayı ortalarını beklemeden erken sonbaharda 

ekilmesi, serin bölgelerde ise ekimlerin ilkbahar aylarına kaydırılması en iyisidir. Çayır 

üçgülü çok yıllık buğdaygil yembitkileri ile karışık olarak da ekilmekte, hatta hayvan besleme 

açısından karışımları, yalın ekimlerine göre daha fazla tercih edilmektedir. Çayır üçgülü 

yetiştiriciliğinde başarının temelinde özenle hazırlanmış tohum yatağı bulunmaktadır. Yalın 

ekimlerinde toprağın ufalanmış ve bastırılmış olması çok büyük önem taşımaktadır. 

Küskütsüz, safiyeti en az %95, çimlenme gücü ise %85 olan çayır üçgülü tohumluğundan; 

yalın olarak yapılan serpme ekimlerde, dekara 2.5 kg, mibzerle sıraya ekimlerde ise 1-1.5 kg 



tohumluk kullanılmalı, sıra arası 20 cm, ekim derinliği ise 1-2 cm olmalıdır. Ekimle birlikte 

dekara 1-3 kg azot ve 15-20 kg P gübrelemesi de yararlı bir uygulamadır. 

Çayır üçgülünün ot üretimi amacıyla hasat zamanına karar vermede temel gösterge 

çiçeklenmedir. Bu bitkide biçim, yoncaya göre daha geç yapılır ve en uygun biçim zamanı 

%30-65 arası çiçeklenme dönemidir. Uygun ekolojik koşullarda, ekim yılında 2.5-4 ton/da 

yeşil ot, bunu izleyen yıllarda ise 1750-2000 kg/da kuru ot alınabilir. Tomurcuklanma 

döneminde biçilen çayır üçgülü kuru otunda %21-23 oranında bulunan ham protein, tam 

çiçeklenme döneminde % 12-14'lere düşer. Ot üretimi amacıyla tesis edilen yalın çayır üçgülü 

tarlaları, ilk biçimden sonra tohum üretimine bırakıldığında, ekolojik koşullara ve tozlayıcı arı 

yoğunluğuna göre değişmekle birlikte 30-80 kg/da tohum alınabilir. Çayır üçgülü çiçekleri 

kendine kısır olduğu için tozlanma önemli bir sorundur. Bu nedenle Bombus türü arılar tohum 

veriminde çok büyük önem taşır. Kömeçlerin esmerleştiği ve sapın sarardığı dönemde 

doğrudan biçer-döverle tohum hasat ve harmanı yapılabilir. 

2- AKÜÇGÜL (Trifolium repens L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Akdeniz bölgesi orijinli bir bitkidir. Nemli yol kenarları, boş araziler ve mera alanlarında 

sıkça görülür. Küçük yapraklı formu yabani olarak tanımlanır ve aşırı otlatılmış meralarda 

rastlanır. Ak üçgülden taze, kuru ot ve silaj olarak yararlanılabildiği gibi, merada 

buğdaygillerle karışık olarak da iyi sonuç vermektedir. Zengin bir protein ve mineral kaynağı 

olması nedeniyle yüksek besleme değerine sahiptir. Bitki sürekli olarak yeni sürgün ve yaprak 

oluşturması, selülozca yoğun ve kaba bir gövdeye sahip olmaması nedeniyle yüksek bir yem 

değerine sahiptir.  

Ak üçgül ağır otlatma ve biçme şartlarında iyi performans göstermektedir. Ak üçgülün çok 

yönlü kendini yenileme yeteneği (Stolon ve tohum üretimi) onu otlatma ve mera 

karışımlarında kullanım için çok uygun bir baklagil haline getirir. Ayrıca, ak üçgül yağışlı 

karasal iklimlerde toprağı muhafaza etmek ve erozyonu engellemek amacıyla da 

kullanılabilecek bir bitkidir. Ak üçgül bitkisi bütün bu avantajlarına rağmen yeşil olarak 

fazlaca tüketildiğinde, nadiren de olsa, bazı çeşitlerde hayvanlarda şişme ve tansiyonlarında 

yükselme gibi hastalıklara neden olabilmektedir. 

Bitkisel Özellikleri 

Çok yıllık bir baklagildir ve stolonları yardımıyla toprak yüzeyinde yayılır. Çiçeklenme yıl 

boyu görülebilir ancak, genellikle nisan-aralık ayları arası süreçte gerçekleşir. Fideleri 

epigealdir ve çimlenme toprak yüzeyinde olur. Ak üçgül 1 m derinliğinde bir kazık kök 

geliştirebilir ancak, ilk yılsonunda bu kök kaybolur ve stolonların boğumlarının toprağa 



değdiği noktalardan ikinci bir saçak kök sistemi geliştirir ve bu ana kök sistemi haline gelir. 

Ak üçgülün kök sistemi genelde yüzeyseldir.  

Tipik üçlü yaprak formuna sahip olan ak üçgülün yaprakçıkları, ters yumurta veya yürek 

şeklinde olup, 2-3 cm uzunluktadır. Ak üçgül 20 cm'ye kadar uzanan bir yaprak sapına 

sahiptir ve yaprakçık kenarları ince testere dişli, açık yeşil renkli ve üzerleri ok şeklinde 

halelidir. Çiçek durumu kömeç olup, 40-100 adet beyaz ya da pembemsi renkte taç yapraklara 

sahip olan çiçeklerden oluşur. Ak üçgül genelde yabancı döllenen bir baklagil olup, döllenme 

sonrası açık kahve renk alan çiçekler aşağı doğru dönmektedir. Ak üçgülde kendine kısırlık 

yüksek bir orandadır. Meyve fasulye biçimlidir ve 1-7 adet arası tohum içermektedir. Meyve 

fazla kalın ve geniş olmayıp, nispeten uzun bir yapıdadır. Tohum kalp şeklinde olup, kükürt 

sarısından sarı-kahverengiye kadar değişin bir renge sahiptir. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Optimum yetişme sıcaklığı 20-25°C'dır. Genellikle 10 °C'nin altında buğdaygillerden daha 

yavaş, 20 °C'nin üstünde ise daha hızlı gelişir. Düşük kök sıcaklığı, soğuktan kaynaklanan su 

stresine neden olur ve düşük sıcaklıklardaki zayıf gelişimin ana nedenidir. Yüksek nem 

isteyen ak üçgülün, sıcağa dayanma gücü zayıf olup soğuğa dayanma gücü çayır üçgülünden 

daha iyidir. Alplerdeki yüksek (2700 m) koyun meralarında da bu bitkiye rastlanmaktadır. Ak 

üçgülde, bitkinin habitusu ile kışa dayanma arasında zıt bir ilişki vardır ve gür habituslular 

soğuğa daha az direnç gösterirken, sürünücü ve küçük habituslular daha iyi direnç 

göstermektedir. Ak üçgül çok geniş bir toprak çeşitliliğinde yetişebilir ancak, asidik, zayıf 

drenajlı veya yüzeysel, kurak-eğimli topraklarda gelişmesi geriler. Kökler genel olarak 

yüzeysel konumda geliştiğinden, üst kısmı besin maddeleri ve kireççe zengin, nötr ya da hafif 

asit topraklarda daha iyi sonuç vermektedir.  

Tohum üretimi için yalın ekimi söz konusudur ancak, genellikle yalın ekiminden çok 

buğdaygillerle karışık olarak ekilir ve mera karışımlarının çok değerli bir üyesidir. Tavuk 

merası oluşturulacağında yalın ekimi yapılır. Karışımlarda, ak üçgülün stolonlarla hızla 

yayılıp vejetasyona egemen olma riski nedeniyle, kullanılacak tohum miktarına dikkat 

edilmelidir. İyi bir sonuç için iyi işlenmiş, uniform ve sıkı bir ekim yatağı ister. Optimum 

ekim derinliği 1-1,2 cm'dir. Ekimi, iklimi ılıman bölgelerde sonbahar, soğuk bölgelerde ise 

ilkbaharda gerçekleştirilir. Ak üçgülün yalın ekimlerinde 200-400 gr/da, buğdaygillerle 

karışık ekimlerinde ise 100- 200 gr/da tohum kullanılır. Buğdaygiller ile karışımda İngiliz 

çimi, domuz ayrığı, kamışsı yumak ve çayır kelpkuyruğu gibi bitkiler kullanılabilir. Ak üçgül 

fosfor ve potasyum eksikliklerine duyarlıdır. Bitkinin azot fiksasyonu, iklim ve toprak şartları 



gibi birçok etmene bağlı olarak geniş bir varyasyon gösterir. Bir vejetasyon döneminde 1200-

2400 kg/da arası biyokütle üretir. 

Tohum üretiminde bitkiler doğrudan biçerdöverle hasat edilebileceği gibi, biçilip toplanıp 

harman da edilebilir. Kurumayı hızlandırmak için, biçim öncesi bitki kurutucu kimyasallar 

(Dehidrant) uygulanabilir. Kömeç sayısı, tozlanma kapasitesi gibi bazı etmenler tohum verimi 

üzerinde etkilidir. Ayrıca, güneşli ve arı faaliyeti için yeterli nem içeren çevre koşulları da 

tohum verimine olumlu etki yapmaktadır. Maksimum tohum verimi için doğru hasat zamanı, 

olgun çiçeklerin (Çiçeklerin kahverengileştiği ve saplarının kurumaya başladığı dönem) 

yoğunluğunun en üst düzeye ulaştığı nispeten kısa dönemdir. Tohum verimi ortalama 30 

kg/da olmaktadır. 

3- İSKENDERİYE ÜÇGÜLÜ (Trifolium alexandrinum L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Genellikle Akdeniz iklimine adapte olmuş, soğuğa duyarlı, sulu koşullarda verimi yüksek, 

yoncaya çok benzeyen, yıllık bir tarla yembitkisidir. İskenderiye üçgülü ara tarımı için ikinci 

ürün olarak çok elverişlidir. Yılda ortalama 1-6 biçim ve 3-8 ton/da yeşil ot verebilen çeşitleri 

bulunmaktadır. Genellikle yeşil ve kuru ot üretimi amacıyla tarımı yapılan, bazen de 

otlatılarak değerlendirilebilen bir yembitkisidir. 

İskenderiye üçgülünün yararları şöyle özetlenebilir; 

• Tohumu benzerlerinden ucuzdur. 

• Çabuk gelişir ve çok biçimlidir. 

• Ana ürün ve kışlık ara ürün olarak değerlendirilir. 

• Yıllık buğdaygiller ile karışım olarak yetiştirilebilir ve verimi yüksektir. 

• Yeşil yem olarak özellikle sığır ve domuzlarca istekle yenir. 

• Bazı tipleri otlatmaya uygundur. 

Ülkemizde ılıman iklim bölgelerinde kışlık ikinci ürün olarak, pamuk alanları için iyi bir yeşil 

ot ve yeşil gübre bitkisi olabilir. 

Bitkisel Özellikleri 

İskenderiye Üçgülü'nün az dallanan ve tek biçimlik Trifolium alexandrinum L. var. 

alexandrinum Boiss, alttan çok dallanan ve çok biçimlik Trifolium alexandrinum L. var. 

serotinum Zoh.&Lern. olmak üzere iki alt türü bulunmaktadır. 

Kök: 75-100 cm'ye kadar inebilen, yan köklerce pek zengin olmayan ve demet oluşturan kalın 

bir kazık köke sahiptir. Azot yumrucuklarınca zengindir. Toprakta çayır üçgülünden daha 

fazla kök bırakır. 



Sap: Yuvarlak kesitli, içi boş, seyrek tüylü ve çok dallanan bir sapı vardır. Dik gelişir, 30-100 

cm boylanır. Bitkinin toprak üstü organlarının %50'sini oluşturmaktadır. 

Yaprak: Yaprakçıklar 3 adet olup, ters yumurtadan eliptik şekle kadar değişir. Sarımsı-yeşil 

renkli ve hafif tüylü olup, yonca yaprağına benzer, ancak ondan biraz daha parlaktır. 

Kulakçık: Genel olarak kurşuni kirli beyaz renkte ve oldukça büyüktür. Yaprak sapları 

kulakçıktan çıkarlar. 

Çiçek: Sarımsı-beyazdan krem sarısına kadar değişik renkte olan çiçekler, sapların ucunda 40-

90 tanesi birleşerek kömeç oluştururlar. Kömeçler ak üçgül ve melez üçgül kömeçlerine 

benzer. Ancak renkleri sarımsı beyazdır. 

Meyve: Yumurta biçiminde, yüzeyleri mat ve buruşuk olan meyveler sarımtırak- 

kahverengidir. Her meyvede 1, ender olarak 2 tohum bulunur.  

Tohum: Rengi, sarıdan kahverengi-kırmızıya kadar değişik, yüzeyleri düz ve parlaktır. 

Tohum; %20 kadar sert kabukluluk gösterebilir. 

Yetiştiriciliği 

Toprak istekleri: Çok kumlu olmamak koşulu ile her tip toprakta yetişir. En iyi ürününü ağır-

tınlı topraklarda vermektedir. Tuza dayanıklı olan bitki, alkali topraklarda da 

yetişebilmektedir. 

İklim istekleri: Soğuğa (-6°C) dayanıklı olmadığından genellikle ılıman bölgeler ve Akdeniz 

iklimine adapte olmuştur. Suya fazla isteklidir. 

Ekim: Ülkemiz sahil kuşağında genellikle sonbaharda Ekim ayında, ilkbaharda Mart ayında 

ekimi önerilebilir. Pamuk alanlarında pamuğun tarlayı boş bıraktığı kış dönemlerinde 

yetiştirilmesi ve tek biçim alınması uygundur. Tohumları irice olduğundan, yonca kadar 

özenle hazırlanmış tohum yatağına pek gerek duymaz. Teksel olarak serpme ekimlerde 3-4 

kg/da, 20 cm'lik aralıklı sıralara 2 cm derinlikte ekildiğinde 2.5-3 kg/da tohumluk yeterlidir. 

İskenderiye üçgülü kimi buğdaygil yembitkileri ile karışım olarak ekilebilmektedir. 

İskenderiye üçgülü için 8 kg/da fosfor (P205) ve 12-15 kg/da potasyum (K20) gübresi yeterli 

olmaktadır. 

Hasat: Bitki çeşit özelliği ve gelişme dönemlerine göre farklı verim özelliği göstermektedir. 

En iyi biçim zamanı çiçeklenme başlangıcına kadar olan dönemdir. İskenderiye üçgülü, diğer 

üçgüllere oranla daha yumuşak, körpe, mineral maddece zengin bir yem oluşturabilmektedir. 

Otunun su içeriği fazla olduğundan genellikle yeşil olarak değerlendirilmelidir. 

İskenderiye Üçgülünden Kışlık ikinci Ürün Olarak Yararlanma: Ülkemizde ılıman iklimin 

egemen olduğu bölgelerde, son yıllarda yapılan araştırmalarda İskenderiye üçgülünün kışlık 

ikinci ürün olarak yetiştirebileceği sonucu doğmuştur. Bitki yıllık olmasına karşın, bir 



vejetasyon döneminde birden çok biçim verebilmektedir. Ancak kışlık ikinci ürün 

uygulamalarında bitkinin yalnızca ilk gelişmesinden yararlanmak söz konusu olmaktadır. 

İlkbahar'da İskenderiye üçgülü ilk gelişmesini Nisan ayı başında tamamlamakta ve toplam 

veriminin ortalama %50'sini 1. biçimlerinde üretmekte, bu nedenle de kışlık ikinci ürün 

yembitkisi olarak uygun bulunmaktadır.  

Tohum Üretimi: Fosforlu gübrelemenin gerekli olduğu (8 kg/da P2O5) tohum üretiminde fazla 

sıcak ortam istenmemektedir. Bu durumda bitki, daha vejetatif gelişmesini tamamlamadan 

çiçeklenmekte ve oluşan tohumlar cılız kalmaktadır. Bitki çiçeklenme döneminde en az 50-55 

cm kadar boylanmaktadır. Verimin yüksek olmasında, ortamın böcek yoğunluğu etkilidir. 

Büyük oranda kendine döllenen İskenderiye üçgülü'nde, doğal koşullarda %50, bal arılarının 

kullanımı ile ise %80 oranında döllenme ve tohum bağlama sağlanabilmektedir. İskenderiye 

üçgülü tohumları, çimlenme güçlerini çabuk yitirdiğinden, ekimlerde bir yıldan eski tohumlar 

kullanılmamalıdır. Taze tohumlar henüz çimlenme olgunluğuna erişmemişlerdir. Bu nedenle, 

hasattan sonra en az 1 ay tohum olgunluğa bırakılmalıdır. Çeşitlere göre kuru koşullarda 

ortalama tohum verimi 30-40 kg/da, sulu koşullarda 80-120 kg/da kadardır. Tohumlar; %9 

sert kabukluluk gösterir.  

4- KIŞLIK ÜÇGÜL (İRAN ÜÇGÜLÜ) (Trifolium resupinatum L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

İran üçgülü, Acem üçgülü, Persian üçgülü şeklinde adlarla da anılan Anadolu üçgülünün 

çeşitleri; olgunluk, hastalıklara dayanıklılık ve farklı çevrelere adaptasyonları bakımından 

farklılık göstermektedir. Yumuşak tohumlu olan ya da hiç sert tohumluluk göstermeyen 

Anadolu üçgülü varyeteleri bazen Shaftal veya iri Shaftal üçgülü olarak bilinmektedir.  

Anadolu üçgülünün İran'da çok eski zamanlardan beri yetiştirilmekte olduğu sanılmaktadır. 

Akdeniz bölgesinin bir bitkisi olmakla birlikte, 1700 metre yüksekliklerde bile 

görülebilmektedir. Kışlık bir yıllık olması yanında, çevresel koşulların uygun olduğu 

ortamlarda 2 yıl dahi yaşayabilmektedir. Anadolu üçgülünün otlatma ya da biçim sonrası 

yeniden gelişimi harikadır ve mera ya da ot olarak yüksek bir besleme değeri gösterir. Silajlık 

kalitesi oldukça iyidir. Su taşkınlarına toleransı yüksektir. Bazı ülkelerde yeraltı üçgülüyle 

birlikte kuru ya da sulanabilen meraların kendini yenileyen bitkisi olarak kullanılmakta ve 

yeraltı üçgülünün kaybolmaya başlamasıyla devamlılığı sağlamaktadır. Ülkemizin kıyı şeridi 

meralarında doğal olarak yaygın bir biçimde görülen Anadolu üçgülünün kültür formları, kısa 

dönemli ekim nöbetinde teksel olarak ya da bir yıllık buğdaygillerle karışık olarak 

yetiştirilebilir. 



Tüm diğer üçgüller gibi Anadolu üçgülünün kök sistemi de, üzerinde yetiştiği toprağı 

olgunlaştırmakta ve diğer bitkilerin kök gelişmesi için uygun bir hale getirmektedir. Toprağın, 

su ve besin maddesi tutma kapasitesini arttırması bakımından son derece önemli olan toprak 

organik maddesinin miktarı, üçgül türlerinin yetiştirilmesi ile artmaktadır. Toprak oluşumunu 

takiben bir toprak yenileyici olarak da önem taşıyan Anadolu üçgülünün son yıllarda 

ülkemizde uygun bölgelerde ara ürün baklagil yembitkisi olarak kullanımına yönelik büyük 

bir ilgi göze çarpmaktadır. 

Anadolu üçgülünün iki varyetesi bulunmaktadır. Bunlar majus ve resupinatum’dur. 

a) Trifolium resupinatum L. var. majus Boiss (Trifolium suaveolens Willd.): Dik bir gelişme 

göstermekte, kalın ve içi boş saplara sahip ve geniş yaprakçıkları bulunmaktadır. Sert 

tohumluluk oranı çok düşük olup % 1-2 arasındadır. Çiçeklenme ve olgunlaşması oldukça 

geçtir. 

b) Trifolium resupinatum L. var. resupinatum (Trifolium typicum) : Yatık bir gelişme 

göstermekte olup daha ince saplara ve daha küçük yaprakçıklara sahiptir. Sap genellikle 20-30 

cm boyunda ve gevşek yapıdadır. Bu varyete oransal olarak ufak yapılı ve genellikle sürünücü 

formları kapsamaktadır.  

Bitkisel Özellikleri 

Kök: Toprağın 25-40 cm derinliklerine kadar inebilen yuvarlak kesitli, azot yumrucuklarınca 

zengin kazık köktür. 

Sap: 30-60 cm bazen 100 cm olan sap, kültür formlarında dik, yabani formlarında ise yaygın 

veya yatıktır. Otsu yapıda yumuşak olup çıplak ve yeşil renklidir. Sapın dallanması zengin ve 

odunlaşması çok geçtir. Yaşlı bitkilerde bile sap yumuşaktır. Bitki bireyleri toprak üzerinde 

çok sayıda sürgün oluşturmakta, bu özelliği ile Anadolu üçgülü, çok defa toprağı yoğun bir 

şekilde örten bir vejetasyon meydana getirebilmektedir. 

Yaprak: Özsu bakımından zengin olan yapraklar, yumurtamsıdan küre biçimine kadar değişen 

3 yaprakçıktan oluşur. Kenarları keskin dişli, zayıf ve sık damarlı olan yaprakçıkların yüzeyi 

çıplaktır. Yapraklar bitkinin % 75-80'ini oluşturmaktır. 

Kulakçık: Uzunluklarının 1/4-3/4'ü boyunca yaprak sapı ile gelişen kulakçıklar beyazımsı 

renkli, yüzeyleri damarlı, mızrak biçiminde, düz ve derimsi kenarlıdır. 

Çiçek: Leylak ve pembeden erguvaniye kadar renk değişimine sahip çiçekler, 30-40 adedi bir 

araya gelerek kömeç oluştururlar. Olgunlaştığında serbest kalan tohumlar su ve rüzgar 

yardımıyla kolayca taşınır. Bitki başına kömeç sayısı çok fazladır (300-1000 adet/bitki). 

Anadolu üçgülü çiçeği kendine döllenir. 



Meyve: Yamuk-yumurta biçiminde olan meyveler kirli beyaz renkte ve dış yüzeyleri hafif 

tüylüdür. Meyve ucu gagalı olup, 1-2 tohum içerir. 

Tohum: Zeytuni-yeşilden kırmızımtrak-sarıya kadar renk gösteren tohumun yüzeyi düz ve 

parlaktır. Biçimleri ovalden yürek biçimine kadar değişir. Anadolu üçgülünün sarı ve yeşil 

renkli tohumları arasında sert tohumluluk bakımından fark bulunmamaktadır. Buna karşılık 

kırmızı renkli tohumlarda ise sert kabukluluk oranı daha düşüktür. Genelde sert kabukluluk 

oranı % 1-2 civarındadır. 

Yetiştiriciliği 

Toprak İstekleri: Anadolu üçgülü killi-tınlı topraklardan ağır killi topraklara kadar geniş bir 

toprak gurubunda yetişmeye adapte olmuştur. En iyi gelişimini alkali topraklarda 

göstermektedir. Su basan topraklara toleranslı oluşu ve yüksek kil içerikli toprakları tercih 

etmesi, Anadolu üçgülü için büyük bir avantajdır. Olgunlaşması tamamlanmamış 

topraklardaki gelişmesi genellikle diğer üçgüllerden çok daha iyidir.  

İklim İstekleri: Anadolu üçgülü iklim istekleri bakımından kanaatkar olarak tanınmakta olup, 

kışları don yapmayan bölgelerin bitkisidir. Soğuk bölgelerde yazlık ekilmelidir. Suya istekli 

bir türdür. Erken olgunlaşan çeşitler, kısa gelişme mevsimli ve 450-550 mm gibi düşük yağış 

alan bölgelere çok iyi adapte olmuşlardır. Yaz yağışının olduğu bölgelerde, otlatma amacıyla 

yapılan ekimlerde sert kabukluluğun yüksek olduğu çeşitlerin kullanılması son derece 

önemlidir. Yumuşak tohumlu çeşitler daha çok ara ürün yembitkisi olarak önem 

taşımaktadırlar. Geç olgunlaşan çeşitler ise, ilkbahar gelişimi ve tohum tutma için geç 

ilkbahar sulamasına gereksinim duymaktadırlar. 

Ekim: Anadolu üçgülü, çok küçük tohumlara sahiptir. İyi bir tohum yatağı isteyen bitki 

ülkemizde kışları ılık geçen bölgelerde Sonbaharda (Ekim ayında), soğuk bölgelerde ise 

İlkbaharda (Nisan ayında) ekilir. Geç ekimlerin gelişmesi, düşük kış sıcaklıklarından dolayı 

zayıf olmaktadır. Anadolu üçgülünün tohumlarının çok küçük olmasından dolayı ekim 

derinliği tesis başarısını ve sonraki verimi etkileyen ana faktördür. Ekimde 1.5-2.0 kg/da 

tohum yeterli olup, genellikle 20 cm sıra arasında yalın olarak ya da tek yıllık İtalyan çimi ile 

karışık ekilebilir. Anadolu üçgülünde 12 kg/da P2O5 ve 6 kg/da K2O gübrelemesi, bol yapraklı 

zengin bir ürün eldesi için önemli olmaktadır. Baklagil yembitkileri için genel uygulama olan 

2-3 kg/da'lık başlangıç N gübrelemesi Anadolu üçgülü için de önerilebilir. 

Hastalık ve Zararlılarla Savaş: Ilık ve nemli ilkbaharda yoğun sulanan Anadolu üçgülünde 

yaprak pası ve üçgül çürüklüğü ciddi problemler yaratabilir. Otlatma veya biçme, bitkilerin 

bulunduğu alandaki nemi azaltarak pasın bulaşmasını önleyebilir. Anadolu üçgülü kök 

çürüklüğüne karşı ise dayanıklıdır. Anadolu üçgülü fideleri kırmızı örümcek ve yonca 



piresine karşı çok hassastırlar ve çoğu kez çimlenmenin haftasında kimyasal kontrol 

gereksinimi vardır. Anadolu üçgülü bazı afitlere karşı dayanıklıdır. Hastalık ve zararlılar ile 

savaşımda en iyi yol, çevredeki Tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvurmaktır. 

Hasat: Anadolu üçgülü yıllık bir bitki olmasıyla birlikte bir vejetasyon devresinde birden çok 

biçim vermektedir. İyi koşullar altında 4-6 (bazen 8) biçim verebilen bitkiden tınlı topraklarda 

4 biçimden 9.000 kg/da yeşil ot ve 1.150 kg/da kuru ot, hafif topraklarda da 4.000-6.000 

kg/da yeşil ot ve 500-700 kg/da kuru ot alınabilmektedir. Yaprakça zengin olan bitki, su oranı 

yüksek, proteince zengin ve selülozca fakir bir yem vermektedir. Tüm otobur hayvanlarca 

istekle yenen bitki, baklagiller içinde karbonhidrat oranı yüksek bir yembitkisidir. Anadolu 

üçgülü her ne kadar ülkemizde tarla yembitkisi olarak yetiştirilmekte ise de, otlatma şeklinde 

de değerlendirilmekte olup, bu şekilde yararlanmada diğer şişkinlik kontrol yöntemleri 

dikkate alınmalıdır. Çim ya da yulafla birlikte karışık olarak ekmek, şişme riskini 

azaltmaktadır. 

Tohum Üretimi: Anadolu üçgülünün tohum verimi yüksektir. Dökülme nedeniyle tohum 

kaybı olmasına rağmen, ortalama tohum verimi 15-30 kg/da arasında bulunmakta olup, çok 

iyi koşullarda 60 kg/da hatta 100 kg/da tohum verimleri elde edilebilmektedir. Doğrudan 

tohum üretimi amacıyla ekilebildiği gibi otlatılan Anadolu üçgülü alanlarından da tohum 

üretimi yapılabilmektedir. Otlatma yapılan alanlarda tohum tutmayı maksimize etmek için ilk 

çiçekler göründüğünde otlatma durdurulmalıdır. Çiçeklenme öncesine kadar uygulanan aşırı 

otlatma, tohum verimini azaltır. 

5- MELEZ ÜÇGÜL (Trifolium hybridum L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Melez üçgül, doğal olarak ıslak topraklara uyum sağladığından, sulu koşullarda veya nemli 

taban arazilerde kurulacak çayırlar için çok değerli bir bitkidir. Zayıf drenajlı, su basan 

araziler melez üçgülle değerlendirilebilir. Yapılan denemelerde, yonca ve çayır üçgülünün 

yetişemediği taban arazilerde, melez üçgülün çok iyi gelişme gösterdiği belirlenmiştir. 

Bununla birlikte, melez üçgülün ömrü kısa olup, genellikle iki yıl ekonomik ürün 

alınabilmektedir. Melez üçgül çok yıllık olmasına karşın, tarımda çoğunlukla iki yıllık olarak 

değerlendirilir. 

Bitkisel Özellikleri 

Melez üçgül taç kısmından çıkan, çayır üçgülü kadar veya daha uzun, daha silindirimsi ve 

yatık gelişen bol miktarda gövdelere sahiptir. Gövde ve yapraklar tüysüzdür. Çiçek kömeçleri, 

çayır üçgülününkinden daha küçük, renkleri pembe veya beyazdır. Tohum, çayır üçgülü 

tohumunun üçte biri büyüklüğünde, renkleri sarı ile karışık yeşilin değişik tonlarında 



olabilmektedir. Büyüme şekli çayır üçgülünden farklıdır. Çiçek kömeçleri yaprak 

koltuklarından çıkan dallar üzerinde bulunur. Çiçeklenme aşağıdan yukarıya doğru 

olmaktadır. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Serin iklimlere iyi uyum sağlayan bir baklagil yembitkisidir. Kışa dayanıklıdır. Melez üçgül, 

bol nemli oldukça ağır topraklarda iyi yetişir. Su baskınlarına karşı bir süre toleranslıdır. 

Çayır üçgülü için asitli gelen (pH= 4) topraklarda yetişebildiği gibi, alkaliliğe de diğer 

üçgüllerden fazla dayanır. Asit topraklara toleranslı olmasına karşın, kireç uygulaması verimi 

artırmaktadır. 

Melez üçgülün tohumları çok küçük olduğundan çok derine ekilmemelidir. Ekimden sonra 

toprakla teması sağlamak için bastırılmalıdır. Yalnız ekildiği zaman dekara 0.5-0.7 kg tohum 

atılır. Ot üretimi için 20-30 cm, tohum için 50-100 cm aralıklarla ekilmektedir. Ekimle 

birlikte 1 -2 kg/da azot, 3-5 kg/da fosfor yeterlidir. Çiçeklerin çoğu kahverengine döndüğü 

devrede yapılan ot hasadından en fazla protein verimi alınmaktadır. Melez üçgülden 

çoğunlukla yılda bir ürün alınır. Aynı yılda, ikinci bir ot veya tohum verimi beklenmemelidir. 

Melez üçgül kuru otunun besleme değeri yüksektir. Kuru otu hayvanlar tarafından sevilerek 

yenmesine karşın, yeşil yemin keskin ve buruk bir tadı vardır. Nemli ve/veya çiğin 

kalkmadığı erken saatlerde güneş ışığı altında otlayan hayvanlar, fazlaca taze melez üçgül otu 

yediklerinde, özellikle ışığa duyarlı hayvanlarda, bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu durum 

"Üçgül hastalığı" olarak adlandırılmakta, ancak bazı yörelerde "ışık hastalığı" veya "çiy (çiğ) 

hastalığı" adı da verilmektedir. Melez üçgül yabancı döllenen bir bitkidir. Bal arıları ve 

yabani arılar için iyi bir balözü ve polen kaynağıdır. Uygun koşullarda ortalama tohum verimi 

dekara 50-60 kg’dır. Genel olarak melez üçgül, çayır üçgülünün zarar gördüğü hastalık ve 

zararlılara karşı duyarlıdır.  

6- KIRMIZI ÜÇGÜL (Trifolium incarnatum L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

İklim ve toprak seçiciliği olmayan, kışlık bir yıllık veya iki yıllık bir bitkidir. Kırmızı üçgül, 

özellikle, sonbahar ve ilkbaharda yapılacak otlatmalar için uygundur. Meyve ağaçlarının 

altında yetişebilir. İyi bir yeşil gübre bitkisidir. 

Bitkisel Özellikleri 

Kırmızı üçgül, ince, çok dallı, 35 cm kadar derine inen kazık köke sahiptir. Gövde 50-90 cm 

boyunda dik ve içi doludur. Sap ve yapraklar tüylüdür. Alt yaprakları uzun, üst yaprakları kısa 

saplıdır. Yapraklar, aynı noktadan çıkmış 3 adet yaprakcıktan oluşmuştur. Çiçek topluluğu 

uzun saplı kömeç olup, durumu uçsaldır. Başlangıçta uzun yumurta şeklinde olan kömeç, 



sonradan silindirik bir yapı kazanır. Kömeç sap üzerinde dik olarak durur. Çiçekler, parlak 

erguvan kırmızısı renkte, çok ender olarak da beyazdır. Kömeçlerde çiçeklenme aşağıdan 

yukarıya doğru olmaktadır. Yabancı döllenme esas olup, tozlaşma arılar tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Yumurta şeklinde olan meyve yalnızca bir tohum içermektedir. Tohum 

oldukça iri, yumurta veya uzun yumurta şeklindedir. Tohum göbeği çıkıntılı olup, koyu 

kahverengi renkli ve mattır. Tohum rengi açık sarıdan kahverengi sarıya kadar değişir. Sert 

kabukluluk oranı % 1 gibi çok düşük düzeydedir. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Kırmızı üçgül ılıman iklim bitkisidir. Sert kışlara dayanıklı değildir. Ancak, ıslah yoluyla 

soğuğa dayanıklı varyeteleri geliştirilmiştir. Kırmızı üçgül toprak isteği bakımından fazla 

seçici değildir. Çok nemli ve su ile doymuş topraklar uygun değildir. Kırmızı üçgül 

yetiştiriciliğine en uygun topraklar geçirgen tınlı topraklardır. 

Ekimi, karasal bölgelerde ilkbahar, ılıman kıyı kesimlerinde sonbaharda yapılabilir. Dekara 2-

3 kg tohum kullanılır. Tohum yatağı iyi hazırlanmamışsa, bu miktar 3.5-4 kg'a kadar çıkarılır. 

Sıra arası ot üretimi için 15-20, tohum için 20-25 cm olmalıdır. Ekim derinliği 2-3 cm 

kadardır. İlkbahar otlatması yapılacaksa, tek yılık çimlerle veya küçük taneli tahıllarla karışım 

halinde ekilebilir. Sonbaharda ekilip, mayıs ayında biçilir. Kırmızı üçgül kavaklık ve 

meyvelikler için çok ideal alt bitkidir. Bir yıllık bir bitki olduğu için kısa süreli ekim 

nöbetlerinde kullanılmaktadır. 

Tomurcuklarının kırmızı renk almaya başladığı zamandan, tam çiçeklenmenin sonuna kadar 

olan dönemde yeşil yem olarak yararlanılabilir. Kuru ot verimi dekara 200-600 kg'dır. Tohum 

üretimi oldukça kolaydır. Kömeçler kuruduktan sonra biçerdöver ile hasat edilebilir. Tohum 

verimi dekara 60-80 kg'dır. Uygun koşullarda 100-200 kg/da tohum alınabilir. 

7- YERALTI ÜÇGÜLÜ (Trifolium subterraneum L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Yeraltı üçgülünün anavatanı Anadolu ve tüm Akdeniz Bölgesidir. Aslında tek yıllık bir bitki 

olan yeraltı üçgülü, tohumlarını toprak altında oluşturduğundan, varlığını uzun yıllar otlatma 

koşullarında bile sürdürebilir. Yeraltı üçgülü, esas olarak mera bitkisi olarak değerlendirilir. 

Başlangıçta otu az lezzetli olduğundan hayvanlar otlamaktan kaçınmaktadır. Bu durum, 

tesisin kuvvetlenmesini sağlamaktadır. Otunda bulunan "östrojen" bileşikleri, yeraltı üçgülü 

otu çok fazla tüketildiğinde hayvanların döl verimini düşürmektedir. Yeraltı üçgülü bazı 

yörelerde kışlık örtü bitkisi olarak değerlendirilmektedir.  

 

 



Bitkisel Özellikleri 

Ana kök pek çok yan köklere sahiptir ve dallanmış bir görünümdedir. Yatık büyümesi ve 

sülük gövde oluşturmasıyla ak üçgülü andırır. Üçlü yaprakcıklar aynı noktadan çıkmaktadır. 

Görünümleri kırmızı üçgülün yaprakcıklarını andırır. Tüylü ve kenarları düzdür. 

Yaprakcıkların üstünde üçgen biçiminde, genellikle açık renkte bir benek bulunmaktadır. 

Çiçek topluluğu kömeç olup, kömeçler seyrek yapılıdır ve 10-12 çiçekten oluşmuştur. 

Kömeçler başlangıçta dik olan ve yaprak koltuklarından çıkan sapın ucunda bulunur. Taç 

yaprakları beyaz renklidir. Ancak, bazen pembe lekeler olabilir. Çiçekler döllendikten sonra 

toprağa doğru yönelir ve çiçek kısmı toprağa girer. Kısır çiçeklerin çanak yapraklarından 

oluşan iplikçiklerle kömeç toprağa tutunur. Tümüyle kendine döllek bir bitkidir. Bir ağ örgüsü 

olan tohum kesesinde 1 adet tohum bulunur. Bu özelliğinden dolayı bu türe yeraltında gelişen 

(subterraneus) anlamına gelen yeraltı üçgülü adı verilmiştir. 

Tohumları hemen hemen yuvarlak yürek formundadır. Tohum yüzeyi koyu kahverenginden 

siyaha kadar değişik renklerde olup, genellikle siyah, düz, mat ve bazen hafif parlaktır. Sert 

tohum oranı yaklaşık % 20-30 düzeyindedir. Ancak, yabani formlarda % 70'e kadar 

çıkabilmektedir. Sert tohumluluk yeraltı üçgülünün mera bitkisi olarak kullanımında aranan 

bir özelliktir. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Kışları ılık ve hatta oldukça sıcak ve nemli olan bölgelerde, yeraltı üçgülü başarıyla 

yetiştirilebilmektedir. Yeraltı üçgülünün toprak seçiciliği yoktur. Ancak, toprağın çok yaş 

olmasını istemez. Sert ve fakir topraklarda gelişmesi yavaştır. Toprak kuru ve sertleşmişse, 

meyveler toprağa gömülememektedir. Yeraltı üçgülünde toprak ve tohum yatağı hazırlığı, 

diğer üçgül türlerine göre daha çok özen gerektirir. Toprak karıştırılmadan da ekim 

yapılabilir. Ancak, tohum üretimi için ideal tohum yatağı şarttır. Ekim sonbaharda, 

yağmurlardan sonra yapılmalıdır. Yalnız veya domuz ayrığı, çok yıllık çim, kırmızı yumak 

gibi buğdaygil yembitkileri ile karışık ekilebilir. Yapay meraların oluşturulmasında ve 

erozyon kontrolü amacıyla kurulan tesislerde karışık ekim tercih edilir. Ekim derinliği 1-1.5 

cm'yi geçmemelidir. Dekara ortalama 0.5-1 kg tohum yeterlidir.  

Yeraltı üçgülü tohumlarını toprak içinde oluşturduğu için, tohum üretimi oldukça güçtür. 

Tohum olgunlaştığı zaman bitkilerin dalları elle veya tırmıklarla toplanır. Çoğunlukla, 

kömeçleri toprak yüzeyine çıkaran özel bir düzenek eklenen biçme makinesiyle hasat 

yapılmaktadır. Diğer bir yöntem ise, toprak üstü aksamı yüksekten biçildikten sonra, ağır 

tırmıklarla kömeçlerin toprak yüzeyine çıkartılmasıdır. Toprak yüzeyine çıkan kömeçler bir 



süre kurumaya bırakıldıktan sonra, harman makinelerine verilerek tohum elde edilir. Tohum 

verimi 35-40 kg/da'dır. 

8- GELEMEN ÜÇGÜLÜ (Trifolium nigrescens Vov. var. meneghinianum Clem.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Samsun'un Gelemen yöresinde doğal floradan toplanıp kültüre alındığından, Türkiye'de 

Gelemen üçgülü olarak tanınmaktadır. Bir yıllık olan Gelemen üçgülü, yumak oluşturan bir 

gövde yapısına sahiptir. Gelemen üçgülü, gerek tarla koşullarında yetiştirilmeye ve gerekse 

mera karışımlarına girmeye uygundur. Koyun, keçi, at ve sığırlar tarafından büyük bir istekle 

yenen değerli bir yembitkisidir. 

Bitkisel Özellikleri 

Kazık köklüdür. Sarımtırak yeşil renkli, kesiti yuvarlak ve içi boş olan gövde, 60-65 cm 

boyundadır. Altta yayvan bir görünümü vardır. Gövde otsu, yumuşak, çıplak ve gevşek bir 

yapıya sahiptir. Yaprak üçlü olup, rengi açık yeşildir. Yaprakcık şekli, ters yumurtadan eliptik 

şekle kadar değişmektedir. Çiçek durumu uçsal veya koltuksal olabilmekte, çiçek topluluğu 

kömeç, kirli-beyaz veya sarımsı renklidir. Kömeçler dağınık bir görünümde olup, alt çiçekler 

bazen sarkıktır. Kömeçteki çiçek sayısı 65-70 kadardır. Meyve uzun, oval şekilli ve iki 

boğumludur. Meyve açık sarı renkli olup, yüzeyi mat ve buruşuktur. Meyve ucu gaga 

şeklindedir. Meyvede 1-2 tane tohum bulunur. Tohum şekli ovaldir. Tohumların rengi, 

sarıdan zeytin yeşili ve açık kırmızımtırak- kahverengine kadar değişebilmektedir. 

Tohumların yüzeyi düz ve parlaktır. Sert tohum oranı çok yüksektir. Tohum dormansisini 

(sert tohum kabuğu) kırmak için sıcak su uygulaması ile çimlenme oranının % 82.8'e çıktığı 

belirtilmektedir. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Gelemen üçgülü serin ve ılıman iklimleri sever. Ancak, kurağa dayanma gücü de oldukça 

yüksektir. Gelemen üçgülü su tutma kapasitesi iyi, killi-tınlı toprakları tercih eder. Kıyı 

kesimlerinde kumsal, çorak, nemli ve hatta kıraç meralarda Gelemen üçgülünün doğal olarak 

yetiştiği görülmektedir. Toprak tuzluluğuna toleranslıdır. Bitkinin uyum sağladığı ılıman kıyı 

bölgelerde ekimi sonbaharda yapılabilir. Tohumları çok küçük olduğu için, diğer küçük 

tohumlu bitkilerde olduğu gibi tohum yatağı çok özenli hazırlanmalıdır. Tohum yatağı 

yabancı otlardan temiz keseksiz ve bastırılmış olmalıdır. Sert tohum oranı yüksek olduğu için, 

ekimden önce sertlik giderilmeli, yapılamıyorsa atılacak tohum miktarı artırılmalıdır. Sertliği 

giderilmiş 0.5 kg tohum bir dekar için yeterlidir. Uygulanacak sıra aralığı ot üretiminde 15-20 

cm, tohum üretiminde ise 30 cm olmalıdır. 



Uyum sağladığı yörelerde kışlık ekildiği için genellikle sulamaya gereksinim duyulmaz. 

Ekimle birlikte verilecek 2-3 kg/da başlangıç azotu ve 8-10 kg/da fosfor yeterlidir. Gövdenin 

içi boş olduğu için çiçeklenme devresinden sonra bitki yatma özelliği göstermektedir. Bu 

nedenle çiçeklenme başlangıcı devresi ot için en uygun zamandır. Çok yıllık ve tek yıllık 

çimler gibi bazı buğdaygillerle karışık ekilerek yatma kısmen önlenebilir. Bitki ılıman 

bölgelerde kış ayları ve erken ilkbaharda hızlı gelişme özelliğinde olduğundan, yalnız veya 

buğdaygillerle karışım halinde ekilerek, geçici mera şeklinde kullanmaya da çok uygundur. 

9- ÇİLEK ÜÇGÜLÜ (Trifolium fragiferum L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Çokyıllık, taban, su tutan topraklarda, sulanabilen arazilerde, meralarda gelişen ve mera 

karışımlarında otlatmak amacı ile yetiştirilen bir bitkidir. Kurak şartlarda fazla dayanıklı 

olmayan bitki çorak, su tutan alanlarda yaşayabilir. Otlatmaya dayanabilir. Merada otlatıldığı 

zaman çok kaliteli bir yem verir. Uzun süre su altında kalan alanlarda sular çekilince bitki 

gelişmeye devam eder. 

Bitkisel Özellikleri 

Bu çokyıllık bitki yerde sürünen bir habitusa sahiptir. Bitki, saplarındaki boğumlardan kökler 

vererek yere yatık gelişme gösterir. Boğumlardaki bu kökler bitkinin toprak yüzündeki 

kesimlerden faydalanmasına yardım eder. Saplar, toprak yüzünde sürünücü bir görünüm 

almaktadır. Bitki, bu özelliği ile her mevsimde biraz daha geniş bir alana yayılır. Yapraklar, 

üç yaprakçıktan oluşmuştur. Yaprakçık sapları birbirine eşittir.  

Çiçekler, kirli beyaz pembemsi renktedir. Çiçek kömeçleri uzun bir sap üzerinde bulunur. 

Çiçekleri ana çiçek sapına bağlayan saplar çok kısadır. Çiçeklerin hemen alt kısmında kağıt 

gibi kılıflar vardır. Bu kılıflar çiçek sapına dip kısımlarında birleşirler. Olgun çiçek kömeci 

küre biçiminde pembe renkli ve çileğe benzeyen bir görünüşte olur. Tohumun şekli, 

aküçgülün tohumuna benzer. Ancak, ondan daha büyüktür. Tohum kırmızımsı kahve 

rengindedir. Küçük, koyu renkli noktalarla bezenmiştir. 

Yetiştirilmesi 

Çilek üçgülü yerde sürünerek büyüyen bir gövdeye sahiptir. Aküçgülde olduğu gibi gövdenin 

toprağa temas eden boğum noktalarından kök salar. Ancak aküçgül kadar toprağa fazlaca kök 

salamaz. Çilek üçgülü bu özelliklerinden dolayı otlatmaya dayanıklıdır.  Bu nedenle 

sulanabilen suni mera tesislerinde kullanılması uygun olur. Kömeç yapısı döllendikten sonra 

taç yapraklarının şişkinleşmesi sonucu çilek meyvesine benzer, çilek üçgülü ismini bundan 

dolayı almıştır. Tuzlu topraklarda yetişebilen ve buraları ıslah eden bir bitkidir. 

 



FİĞ (Vicia L.) CİNSİ 

Günümüzde fiğ türlerinin tarımı hem yarı kurak alanlarda hem de serin bölgelerde olmak 

üzere, dünyanın her yerinde yaygın olarak yapılmaktadır. Ülkemiz doğal vejetasyonu fiğ 

türleri bakımından oldukça zengindir. Ülkemizde son istatistiklere göre yaklaşık 425.000 ha 

dolaylarında fiğ ekim alanı bulunmakta ve tarımı yıldan yıla giderek artış göstermektedir. Fiğ 

tarımı en çok Doğu Anadolu bölgemizde yapılmaktadır. 

Protein, mineral maddeler ve vitaminler bakımından oldukça zengin olan fiğ otu, entansif 

hayvancılığın kaba yem gereksiniminin karşılanmasında büyük önem göstermektedir. Fiğin 

tahıllarla yapılan karışımları yeşil ot, kuru ot ve silaj yemi olarak hayvan beslenmesinde 

kullanılır. Fiğ-tahıl silajı özellikle süt hayvancılığı için çok değerli bir yem oluşturur. Fiğler 

tek yılık bir bitki olmakla birlikte fiğ-tahıl karışımlarından otlatma amacıyla 

yararlanılabilmektedir. Ayrıca kes denilen fiğ samanının besleme değeri oldukça yüksektir. 

Fiğ kuru otu %13-18, tanesi %29 oranında ortalama ham protein içermektedir. Fiğ tanesi 

baklagil tohumları içinde selüloz oranı en düşük ve sindirilme oranı en yüksek olanlar 

arasında bulunmaktadır. Fiğ kırması özellikle besi sığırları için kuvvetli bir kesif yem 

oluşturur. Bazı fiğ formlarının tanesi acılık veren vicin ve vicianin denilen siyonid glikoziti 

içermektedir. Fiğ kırması sığır besisinde ve tanesi kanatlı beslenmesinde kullanılabilir. 

Sığırlar fiğdeki acı maddelerden fazla etkilenmez ve fazla miktarda tüketebilirler. 

Fiğ köklerinde nodüller içerisinde bulunan Rhizobium leguminosarum bakterileri havanın 

serbest azotunu bağlar ve toprağı azot bakımından zenginleştirir. Anılan bakteri türü 

topraklarımızda bol miktarda doğal olarak bulunmaktadır. Kıyı bölgelerde fiğ bitkisi yeşil 

gübre olarak çiçeklenme döneminde toprağa karıştırılabilir. Ayrıca, fiğ meyve bahçelerinin 

altında örtü bitkisi ve yeşil gübre amacıyla yetiştirilebilir. Tek yıllık bir yembitkisi olan fiğ, 

kıyı bölgelerimizde uygulanmakta olan buğday-pamuk veya pamuk-mısır gibi ekim nöbeti 

sistemleri içerisinde kışlık ara ürün olarak yetiştirilebilir. Böylece bol ve kaliteli kaba yem 

elde edilmesi yanında, ana ürün veriminin de artırılması sağlanır. Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta, fiğin mümkün olduğunca erken dönemde biçilerek ana ürünün zamanında 

ekilmesinin sağlanmasıdır. Diğer taraftan yağışı 450 mm'nin üzerinde olan ve nadas 

uygulanan bölgelerimizde buğday verimini önemli ölçüde düşürmeden fiğ yetiştirilebilir. 

Fiğlerin Kullanılma Yerleri 

a) Hayvan yemi olarak otu, 

b) Kuvvetli bir dane yemi olarak besi hayvancılığında danesi, 

c) Mera bitkisi olarak otlanma suretiyle, 

d) Silaj yemi olarak ekşitilerek, 



e) Tahıllarla karışık ekilerek yeşil ve kuru ot olarak, 

f) Yeşil gübre olarak toprak verimliliğinin arttırılmasında, 

g) Ekim nöbeti (rotasyon) uygulamalarında kullanılabilir. 

Fiğler, tek yıllık bir bitki olmasına rağmen, sert tohumluluk özelliği bulunduğundan ve bol 

tohum ürettiğinden, suni meraların kurulmasında kullanılmaktadır. Aynı zamanda fiğler, 

buğdaygillerle karışım halinde ekilip, mera olarak otlatılabilmektedir. 

Fiğler, çiçeklenme zamanında biçilip toprağa gömülerek, yeşil gübre bitkisi olarak 

kullanılabilmektedir. Fiğler ekim nöbeti bitkisi olarak da önem göstermektedir. 

Fiğ tohumları biraz acı bir lezzet veren glikozid içermektedir. Fiğ danesi baklagil tohumları 

içerisinde ham selüloz oranı en düşük olanlar arasında yer alır. Besi sığırlarının 

beslenmesinde fiğ kırması uygun bir semirtme yemidir. 

1- ADİ FİĞ (Vicia sativa L.) 

Bitkisel Özellikleri 

Adi fiğin zayıf ve az derine giden bir kazık kök sistemi vardır. Gelişmenin ilk dönemlerinde 

dik gelişen gövde, çiçeklenmeden sonraki dönemde sürünücü bir özellik gösterir. Gövde 

yuvarlak veya köşeli olabilir. Yaprak bileşik yapıda olup, yaprak sapına karşılıklı olarak 

dizilmiş 4-8 çift yaprakçıktan oluşur. Yaprak ucu sülükle son bulur. Yaprak koltuklarında 

mor-menekşe renginde az yada çok lekeler bulunabilir. Yaprak koltuklarından 1 veya 2 çiçek 

çıkar ve salkım çiçek topluluk şekli gösterir. Çiçek mor menekşe renktedir. Büyük oranda 

kendine döllenme gösterir. Bu nedenle döllenmede arı ve böceklere gereksinim duyulmaz. 

Meyve fasulye şeklindedir. Bakla dikiş kısmından kolayca ayrılır ve tohumlar dökülür. Bakla 

içerisinde 4-8 tohum bulunur. Tohum yuvarlak, oval veya köşeli olabilir. 1000 tane ağırlığı 

40-80 g arasında değişir. Tohum rengi kahverengi-siyah veya gri-yeşil, üzeri düz, noktalı yada 

beneklidir. Fide durumu hypogealdir. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Ülkemizde tarımı en yaygın fiğ türü olan adi fiğ, fideleri 0 °C’nin altındaki uzun süreli düşük 

sıcaklıklardan zarar gören soğuğa hassas bir bitkidir. Adi fiğ fideleri -8 °C de tamamen zarar 

görür. Çiçeklenme döneminde ve bakla bağlama başlangıcında 25 C nin üzerindeki 

sıcaklardan da zarar görür. Kuru sıcak rüzgarlar, bitkinin solması, çiçek dökülmesi, tohumun 

gelişememesi ve bakla zararına neden olur. Kurağa fazla dayanıklı değildir. Yıllık yağışı 600-

700 mm olan yerlerde iyi yetişir ve bol ot elde edilir. Yarı-kurak bölgelerde de yetiştirilebilir. 

Kuraklık artıkça gelişme yavaşlar ve ot verimi düşer. Tohum üretimi için, çiçeklenme ve 

tohum bağlama dönemi serin, yağışı düzenli ve nemi az olan bölgeler tercih edilmelidir. Adi 

fiğ, hemen her toprakta yetişebilmekle birlikte iyi drene edilmiş, derin, pH 6-7 olan, kireçli, 



tınlı, verimli topraklarda yüksek ot verimi elde edilir. Fiğ türleri içerisinde en verimli 

toprakları adi fiğ ister. Kumlu topraklarda çok kurak geçen yıllarda verimi düşer. Bununla 

birlikte yeterli yağış olduğunda kıraç topraklarda da yeterli ot ve tohum verimi elde edilir. 

Ekim zamanı: Adi fiğ kıyı bölgelerimiz gibi kışı ılıman geçen yerlerde sonbaharda (Ekim-

Kasım), kışı soğuk geçen yerlerde ise ilkbaharda (Mart-Nisan) ekilir. 

Ekim şekli: Serpme veya tahıl mibzeri ile sıraya ekilebilir. Düzenli bir çıkış için sıraya ekim 

tercih edilir. Fiğin tahıllarla yapılan karışımlarında, mibzerle ekimde tohumlar, tohum 

gözünde iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra ekilmelidir. Bunun dışında, mibzerin tohum 

gözüne fiğ, gübre gözüne tahıl konularak veya fiğ ve tahıl birbirine dik sıralar halinde ayrı 

ayrı ekilebilir. Ekim derinliği 3-4 cm olmalıdır. Çıkışlar uygun sıcaklık ve nemde 10-12 

günde gerçekleşir. 

Ekim sıklığı: Dekara atılacak tohumluk miktarı bölgenin iklim ve toprak özellikleri ile 

tohumun iriliğine ve üretim amacına bağlı olarak değişir. Ot üretimi amacıyla sıraya ekimde, 

verimli topraklarda ve yağışın yeterli olduğu bölgelerimizde 15-25 cm sıra aralığında tohum 

iriliğine bağlı olarak 10-15 kg/da, kurak ve kıraç bölgelerde 30-40 cm sıra aralığında 8-10 

kg/da tohumluk kullanılmalıdır. Ancak sürünücü bir özellik gösteren adi fiğin ot üretimi için 

saf ekimleri önerilmez. Çünkü fiğin yere yatması durumunda özellikle yağışlı yıllarda yaprak 

ve saplarda çürüme ve küflenmeler ortaya çıkacaktır. Bu nedenle, fiğin sülükleri yardımıyla 

tutunacağı arpa, yulaf ve tritikale gibi tahıllar ile karışım olarak ekilmelidir. Böyle bir 

karışımdan elde edilecek kaba yem, protein yanında karbonhidrat bakımından da zengin 

olacaktır. Fiğin tahıllarla yapılacak karışımlarında, türlerin hangi oranlarda karıştırılacağı 

büyük önem göstermektedir. Çünkü, kışları ılıman geçen yıllarda ve yerlerde fiğ gelişimi hızlı 

olmakta ve tahılları bastırmaktadır. Bu durumda fiğ yatma göstermekte, biçim güç olmakta, 

elde edilen kaba yemin protein içeriği yüksek ancak kuru madde verimi düşük olmaktadır.  

Kışları soğuk ve kurak olan yer ve yıllarda ise tahıllar iyi gelişmekte ve fiği bastırmaktadır. 

Bu durumda otun kuru madde verimi yüksek olmakla birlikte, protein verimi düşük 

olmaktadır. Bu nedenle, fiğin tahıllarla yapılacak karışımlarında, karışıma girecek 

tohumlukların miktarları çok iyi ayarlanmalıdır. Kıraç ve kurak yerlerde yapılan karışımlarda 

fiğe göre daha iyi gelişme gösteren tahılların oranı azaltılmalıdır.  

Değişik bölgelerde yapılan çalışmalarda genellikle % 50-80 adi fiğ içeren karışımlardan 

yüksek ham protein verimi ve kuru ot verimi elde edilmiştir. Ancak, tahıl oranının fiğdeki 

yatmayı önlemeye yetecek miktarda (%25) olması gerektiği, elde edilen otun tahıl oranın 

fazla olmasının Ca, Mg ve P oranlarında azalmalara ve tetanoz riskinde artışlara neden olduğu 

bildirilmektedir. Toprakta bakteri varlığında veya aşılama yapıldığında sadece bitki başlangıç 



azotuna gereksinim gösterir. Bu durumda ekimden önce 2-4 kg/da N ve 5-8 kg/da P205 

gelecek şekilde gübreleme yapılmalıdır. Genellikle erkenci çeşitlerin tohum verimleri, geçci 

çeşitlerin ise ot verimleri daha yüksek olmaktadır. 

Hasat: Fiğ, alttan birkaç baklanın tohumlarını doldurduğu dönemde biçildiğinde kaliteli ve 

yüksek kuru ot verimi elde edilmektedir. Ancak, fiğ-tahıl karışımlarında ot üretimi için en 

uygun biçim zamanı fiğin tam çiçeklenme, tahılın ise başak çıkartma dönemidir. Silaj 

yapılacak ise biçim biraz geciktirilerek, kuru madde oranının daha yüksek olduğu fiğin bakla 

doldurma, tahılların ise süt olum döneminde bulunduğu aşamada yapılmalıdır. Biçilen otların 

bahar ayları yağışlı geçen kıyı bölgelerde yerde kurutulması sırasında küflenme ve çürümenin 

ortaya çıkması nedeniyle besin kayıpları olmadan kurutulması sorun olmaktadır. Bu nedenle 

yağışlı bölgelerde biçilen otlar, tahta çıtalar veya teller üzerinde hava akımını sağlayacak 

şekilde kurutulmalı ya da soldurulduktan sonra silaj olarak değerlendirilmelidir. Kışı soğuk 

geçen bölgelerde adi fiğin yazlık ekimlerinden kuru koşullarda 500-1000 kg/da yeşil ot 

verimi, 150-300 kg/da kuru ot verimi elde edilmektedir. 

Tohum üretimi amacıyla hasat, sabahın erken saatlerinde çeşitlerin bakla çatlama özellikleri 

dikkate alınarak, bitkinin alt kısımdan 3-4 baklanın veya daha fazlasının olgunlaştığı dönemde 

orak veya biçim makinesi ile yapılabilir. Biçilen ürün bir süre kurutulduktan sonra harman 

makinesi ile tohumlar elde edilir. Tohumunu kolay dökmeyen çeşitlerde tüm baklaların 

olgunlaştığı dönemde biçerdöverle de hasat-harman birlikte yapılabilir. Tohum üretimi için 

hasat sonbahar ekimleri yapılan yerlerde Haziran ayı başlarında, ilkbaharda ekilen yerlerde ise 

Temmuz ayı içerisinde yapılır. Kışı sert geçen bölgelerde yazlık ekimlerde kurak alanlarda 

50-100 kg/da tohum verimi elde edilebilir. Sulanabilen iç bölgelerde ve kışlık ekimin 

yapılabildiği yerlerde tohum verimi 150- 250 kg /da' a kadar çıkabilmektedir. Fiğde en çok 

zararı baklagil tohum böcekleri (Bruchus) yapmakta, tanenin yem ve tohumluk değerini 

düşürmektedir. Bunun için fiğler çiçekte iken tarla ilaçlaması, ayrıca depo ve tohum 

ilaçlaması yapılmalıdır. 

2- TÜYLÜ FİĞ (Vicia villosa Roth.) 

Bitkisel Özellikleri 

Tüylü fiğ, tarımı yapılan fiğler içerisinde soğuğa en dayanıklı türdür. Esas tüylü fiğ (subsp. 

euvillosa Cavillier) ve çıplak tüylü fiğ (subsp. dasycarpa (Tenore) Cavillier=var. glabrecens 

Koch) olmak üzere başlıca iki alttürü bulunmaktadır. Esas tüylü fiğ genellikle 2 yıllık ve 

yoğun tüylü; çıplak tüylü fiğ ise tek yıllık ve hafif tüylü ya da çıplaktır. 

Tüylü fiğ çok sayıda yan kökleri olan kuvvetli bir kazık köke sahiptir. Gövde yatık olarak 

gelişmekte, ancak sap tırmanıcı özelliğe sahip olduğu için destek olabilecek diğer bitkilere 



tutunarak dik olarak da büyüyebilmektedir. Gövde ve yapraklar yumuşak yünsü tüylerle 

kaplıdır. Yapraklar karşılıklı bileşik yaprak tipinde ve yaprak ekseni sülükle sonlanmaktadır. 

Her yaprakta 6-10 çift yaprakçık yaprak ekseni üzerine karşılıklı olarak dizilmiştir. Bitkinin 

çiçekleri yaprak koltuklarından çıkar ve salkım şeklindedir. Çiçek rengi maviden menekşeye 

kadar değişiklik göstermektedir. Nadiren beyaz renkli çiçekler de görülebilmektedir. 

Meyveler tipik fasulye şeklinde ve üzerleri tüysüzdür. Bir meyve içerisinde 2-8 adet tohum 

bulunmaktadır. Tohumlar yuvarlak şekilli ve genellikle kahverengi-siyah renklidir. Tohum 

yüzeyi düz ve mattır. Tüylü fiğ tohumlarında sürme gücünün azalmasına yol açan sert 

kabukluluk görülmektedir. Kültürü yapılan çeşitler için olumsuz bir özellik olan sert 

kabukluluk, tüylü fiğe iyi bir mera bitkisi olma özelliği kazandırmaktadır. 

Tüylü fiğ ülkemizde daha çok ot ve tane üretimi amacıyla yetiştirilmektedir. Otu ve kesif yem 

olarak kullanılan taneleri, otobur çiftlik hayvanları için oldukça kaliteli ve sevilerek tüketilen 

besin kaynağıdır. Ayrıca, tohum üretiminden sonra kalan samanı da yaklaşık %10 protein 

içeriği ile bir çok baklagil ve tahıl samanına göre oldukça kaliteli bir yem kaynağı teşkil 

etmektedir. Hayvanlar için besin maddesi olması yanında tüylü fiğden toprak kalitesini 

arttırmak ve toprak verimliliğini sürdürmek için örtü bitkisi ve yeşil gübre amacıyla da 

yararlanılmakta ve tarımı gelişmiş ülkelerin ekim nöbetinde yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Yetiştiriciliği 

İklim ve toprak istekleri: Tüylü fiğ soğuğa ve kurağa oldukça dayanıklı bir bitkidir. Gölge 

koşullarında gelişim göstermez. Soğuğa dayanıklı olması nedeniyle kışları sert geçen iklim 

bölgelerinde kışlık olarak ekimi yapılabilmektedir. Tüylü fiğ yazlık olarak yetiştirilen 

bitkilerin hasadına bağlı olarak, yaz sonundan başlayarak sonbaharın ilk yarısına kadar 

ekilebilmektedir. Ancak, kış ayları sert geçen iklim bölgelerinde ekimlerde geç 

kalınmamalıdır. Geç ekimlerde yeteri kadar gelişmeden kışa giren genç fideler soğuklardan 

zarar görmektedir. Kıyı bölgelerimizde hava koşulları toprak işlemeye uygun olduğu sürece 

aralık ayında bile ekim yapılabilmektedir. Fakat geç ekimler vejetasyon süresinin kısa 

kalmasına ve verim düşüklüğüne yol açmaktadır. Kışa dayanıklı bir bitki olmakla beraber 

tüylü fiğ için en uygun çimlenme sıcaklığı 15-23 °C, erken dönem kök gelişmesi için uygun 

sıcaklık isteği 20-25 °C'dir. Tüylü fiğin büyüme, gelişme, su kullanım etkinliği ve N 

fiksasyonunun optimum olduğu periyot, toprak sıcaklığının yaklaşık 10 °C; hava sıcaklığının 

20 °C civarında seyrettiği erken ilkbahar dönemidir. Tüylü fiğ toprak isteği yönünden çok 

seçici değildir ve hemen hemen her türlü toprakta yetiştirilebilmektedir. Ancak, en iyi 

sonuçlar ağır olmayan, iyi drenajlı tınlı, kumlu ve hafif topraklardan elde edilmektedir.  



Ekim ve bakımı: Ekim için hazırlanmış tarlaya tüylü fiğ ot üretimi için sıra arası 15-20 cm, 

ekim derinliği 3-5 cm olacak şekilde ekilir. Makineyle sıraya ekimde genellikle 8-12 kg/da; 

serpme ekimde ise 12-15 kg/da tohumluk kullanmak yeterli olmaktadır. Kıraç koşullarda sıra 

arası mesafe 30-40 cm'ye çıkarılmalıdır. Tüylü fiğ yatık geliştiğinden, özellikle ot 

üretimlerinde yatmayı önlemek amacıyla mutlaka bir destek bitkisiyle ekilmelidir. Destek 

bitki olarak genellikle arpa, yulaf, çavdar veya buğday tercih edilirken; İtalyan çimi gibi 

küçük tohumlu buğdaygillerle ekimlerinden de oldukça iyi sonuçlar elde edilmektedir. 

Tahıllarla karışık ekimlerde 5-6 kg/da tüylü fiğ, 5-6 kg/da tahıl tohumunun ekilmesi 

önerilmektedir. Tüylü fiğ tahıl mibzeri ile kolayca ekilebilmektedir. Ancak, karışık ekimlerde 

tahıl ile tüylü fiğ tohumları aynı tohum gözüne (deposuna) konulmamalıdır. Tohumların akış 

hızı bir birinden farklı olacağı için, bazı yerlere tüylü fiğ, bazı yerlere ise tahıl tohumu fazla 

düşecektir. Düzgün bir karışım için mibzerin bir gözüne tüylü fiğ, diğer tarafına tahıl tohumu 

konularak ekim yapılmalıdır. 

Tohum üretimi için yapılacak yetiştiricilikte ise 6-8 kg/da tohumluk, sıra arası 25-30 cm 

olacak şekilde ekilmelidir. Eğer tüylü fiğ ekilecek tarlada yakın zamanda iyi nodul bağlamış 

fiğ yada bezelye türü yetiştirilmemiş ise, daha yüksek verim almak ve toprağa daha çok azot 

(N) sağlayabilmek için tohumlar uygun Rhizobium bakteri ırkı ile aşılanmalıdır. Tüylü fiğin 

saf ekimlerinde genellikle azotlu gübrelemeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Yararlanılabilir 

potasyum oranının yeterli olduğu topraklardan yüksek verim alınmaktadır. Ekimlerde 

kullanılacak gübre çeşit ve miktarı yapılacak toprak analiz sonuçlarına bağlı olarak 

değişmekle birlikte, bir çok toprakta tüylü fiğ için 4-5 kg/da P2O5 ve 12-13 kg/da K2O 

sağlayacak şekilde gübreleme yapmak yeterli olmaktadır.  

Ot üretimi: Ot elde etmek amacıyla yapılan yetiştiricilikte tüylü fiğ, tomurcuklanma 

döneminden başlayarak alt boğumlarda ilk meyveler görülünceye kadar geçen dönem 

içerisinde biçilebilir. Tomurcuklanma döneminde yapılan biçimlerde ot kalitesi; meyve 

bağlama döneminde ise verim daha yüksek olmaktadır. Tüylü fiğin yeşil ot verimi çevre 

şartları ve çeşide bağlı olarak 1000-2000 kg/da arasında değişmekle birlikte, bazı çevrelerde 

6000 kg/da gibi çok yüksek verimler de elde edilebilmektedir. Çiçeklenme döneminde biçilen 

tüylü fiğ otu yaklaşık %25 oranında ham protein içermektedir. Çok yaygın olmamakla beraber 

sürekli ve bol miktarda tüylü fiğ ile beslenen sığırlarda, özellikle 3 yaşın üzerindeki ineklerde, 

tüylü fiğ zehirlenmesi olarak tanımlanan bir hastalık görülebildiği ve hastalanan hayvanların 3 

gün ile 5 hafta arasında öldüğü kaydedilmektedir. 

Tohum üretimi: Uzun bir çiçeklenme dönemine sahip olan tüylü fiğde çiçeklenme alttan üste 

doğru bir sıra izlediği için buna bağlı olarak bitkideki tohumlar da eş zamanlı 



olgunlaşmamaktadır. Alt boğumlardaki baklalar olgunlaştığında, uçlardaki baklalar henüz 

hasat aşamasına gelmemektedir. Olgunlaşan meyveler çatlamakta ve tohumlar dökülmektedir. 

Bu nedenle tüylü fiğde tohum üretimi oldukça güçtür. Tohum üretiminde karşılaşılan bu 

problemleri azaltabilmek için nemli bölgelerde tüylü fiğ erken dönemde biçilmekte, daha 

sonra gelişen ve daha az sayıda sürgüne sahip bitkilerden tohum üretimi yapılmaktadır. Bu 

uygulama kurak alanlar için uygun bir yöntem değildir. Tohum hasadı, alt boğumlardan 

itibaren tüylü fiğ meyvelerinin büyük bir kısmı sarardığı veya kahverengileşmeye başladığı 

dönemde, çatlamaya izin verilmeden yapılmalıdır. Tohum için hasat dönemi genellikle 

Haziran'ın ikinci yarısı ile Temmuz ayına rastlamaktadır. Ot üretiminde olduğu gibi yatmayı 

önlemek ve hasadı kolaylaştırmak için tüylü fiğin tohum üretiminde de bir tahılla karışık 

ekilmesi önerilmektedir. Hasattan sonra selektör yardımıyla tahıl tohumları ile tüylü fiğ 

tohumları kolayca bir birinden ayrılmaktadır. Tüylü fiğin tohum verimi normal koşullarda 50-

150 kg/da arasında değişmekte; özel yetiştirme şartlarında ise 200-300 kg/da'a kadar 

çıkmaktadır. 

Yeşil gübre olarak kullanımı: Tüylü fiğ sürdürülebilir tarım sistemlerinin işletildiği bir çok 

ülkede nadas döneminde erozyonu önlemek, organik madde içeriğini arttırmak, toprağın bazı 

fiziksel özelliklerini korumak-düzeltmek ve toprağı N yönünden zenginleştirmek amacıyla 

hem örtücü bitki hem de yeşil gübre olarak yaygın bir şekilde ekim nöbetinde yer almaktadır. 

Bu amaçla ekilen tüylü fiğ, sonraki bitkinin ekim tarihine bağlı olarak değişmekle birlikte, 

çiçeklenme döneminin başlarında sürülerek toprağa karıştırılır. Ekim nöbetinde yer alan tüylü 

fiğ toprak özellikleri üzerindeki olumlu etkilerinin yanında, bir sonraki bitki için toprakta 

bıraktığı N sayesinde azotlu gübreleme gereksinimini de büyük ölçüde azaltmaktadır.  

Hastalık ve zararlıları: Yetişkin tüylü fiğ bitkisinin çok önemli hastalık etmeni olmamakla 

beraber sıcak ve nemli koşullarda antraknoz, kurşuni küf, kök çürüklüğü gibi değişik fungal 

hastalıklar görülebilmektedir. Bu tür hastalıklarla mücadele etmek ekonomik olmadığı için 

çoğu zaman ilaçlı mücadele önerilmemektedir. Bu nedenle hastalıklara karşı dayanıklı ya da 

toleranslı çeşitlerin geliştirilmesi ve yetiştirilmesine önem verilmesi gerekmektedir. Tüylü 

fiğde farklı böcek türleri değişik şekillerde zarar yapabilmektedir. Ancak bunlar içerisinde 

yaprak bitleri, tohum böcekleri ve emici böcekler tüylü fiğ tarımında dikkat edilmesi gereken 

önemli zararlılardır. Tüylü fiğin diğer bir önemli zararlısı ise tohum böcekleridir. Bruchus 

(tohum böceği) cinsi içerisinde bazı türler tohumlarda önemli zararlara neden olmaktadır. 

Tohum böcekleri yumurtalarını çiçek ya da genç meyvelerin içerisine bırakmakta ve larvalar 

meyve içerisindeki tohumlarla beslenerek tohumun canlılığını kaybetmesine yol açmaktadır. 



Bunların dışında bazı emici böcekler, özellikle bitkinin tomurcuk ve çiçek diplerinden bitki 

özsuyunu emerek bunların dökülmesine yol açmaktadır. 

3- MACAR FİĞİ (Vicia pannonica Crantz.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Dünya üzerinde ilk kültür formları Macaristan'da bulunduğu için Macar fiği olarak 

isimlendirilmiştir. Macar fiği soğuğa ve kurağa çok dayanıklı, birçok yembitkisinin 

yaşayamadığı ağır killi topraklara uyum sağlayan, kıraç koşullarda tohum ve ot üretimi için 

kolaylıkla yetiştirilebilen değerli bir yembitkisidir. İlkbahar yağışlarını çok iyi 

değerlendirerek erken ilkbaharda hızla büyümeye başlayan Macar fiğinin besin maddesi 

içeriği ve verimi diğer kışlık tek yıllık fiğlerle benzerlik gösterir. Bünyesinde %15-17 

oranında ham protein bulunan Macar fiği farklı tahıl cinsleri ile değişik oranlarda güzel 

karışımlar yaparak, besin değeri çok yüksek hayvan yemi ve silajlık materyal üretilmesini 

sağlar. 

Bitkisel Özellikleri 

Macar fiği, yarı dik olarak gelişen ve yaklaşık 90 santimetreye kadar boylanabilen bir bitkidir. 

Toprak üstü aksamının tamamı tüylerle kaplı olan Macar fiğinde her bir yaprakta 5-10 çift 

yaprakçık bulunmakta, yaprakçıklar elips ve uçları yarım daire şeklinde olup, yaprak ekseni 

sülükle sonlanmaktadır. Macar fiği genel olarak mat ve grimsi-yeşil renklidir. Çiçekler, 

yaprak koltuklarında uzun bir sap üzerinde 1-4 adet olarak seyrek salkım şeklinde bir arada 

bulunurlar. Taç yapraklar genellikle beyaz, kirli beyaz, açık sarı ve mor renklidir. Bitkide 

meyve sayısı 10-25 arasında değişir. Her meyvede 2-9 tohum bulunur. Tohumlar yuvarlak, 

siyah, grimsi siyah, açık ve koyu kahve renklidir. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Soğuğa oldukça dayanıklıdır. Kar örtüsü olmayan koşullarda -16 C'ye kadar dayanmakta, 

ancak bunun üzerindeki düşük sıcaklıklarda zarar görmektedir. Kar örtüsünün bulunduğu 

bölgelerde canlılığını sürdürmektedir. Macar fiği orta-ağır ve ağır, kireç yönünden zengin 

toprakları sever, tahıl üretimi yapılan alanlarda rahatlıkla yetiştirilebilir. 

Ekim zamanı: Ülkemizde ekim işlemi, bölgelere göre değişmekle birlikte, ekim Sonbaharda 

Eylül ayı başı ile Kasım ayı sonu arasında gerçekleştirilir. Bunun için tarla, tahıl hasadından 

sonra hiç beklemeksizin gölge tavında, arazi çok kuru ise ilk yağışları müteakiben veya 

sulanıp tava getirildikten sonra pullukla sürülür. Ekimden önce toprağın yapısı ve durumuna 

göre tarla kültivatör, kaz ayağı, tırmık, toprak frezesi ile sürülerek hem yabancı ot mücadelesi 

yapılmış ve hem de iyi bir tohum yatağı hazırlanmış olur. Ekim en geç, bulunulan yörede 

dondurucu soğuklar başlamadan 6 hafta önce bitirilmiş olmalı, böylece bitkinin erkenden 



çıkış yaparak kuvvetli bir fide oluşturup kışa girmesi sağlanmalıdır. Bu durum, Macar fiğinin 

kış şartlarına karşı dayanıklılığını artırır.  

Ekim şekli: Macar fiğinde ekim işlemi özel yembitkisi mibzeri, kombine veya pnömatik 

mibzerle yapılabilir. Ekim hafif topraklarda 4-6 cm, ağır topraklarda ise 3- 4 cm derine 

yapılmalı, ekimden sonra tohum yatağı merdane ile bastırılmalıdır. 

Ekim sıklığı: Macar fiğinde ekim normu ekim amacına göre değişir. Tohum için ekim 

yapılıyorsa 35-40 cm sıra aralığı ile dekara 6-8 kg tohumluk yeterlidir. Ot için ekim 

yapıldığında yalın ekimlerde 18-20 cm sıra aralığı ile 10-12 kg/da, karışımlarda ise aynı sıra 

aralığı ile 6-8 kg/da Macar fiği + 4-6 kg/da tahıl ekimi yapılmalıdır. 

Gübreleme ve yabancı ot mücadelesi: Baklagiller familyasında yer alan Macar fiği, 

köklerinde bulunan Rhizobium bakterileri aracılığıyla azot ihtiyacının önemli bir bölümünü 

karşılamakta, bu nedenle fazla azot ihtiyacı bulunmamaktadır. Yörelere göre değişmekle 

birlikte genel olarak Macar fiği ekilen alana ekimle birlikte bir seferde saf madde olarak 2-4 

kg/da N, 6-8 kg/da P2O5 verilmelidir. Yabancı otlarla etkin bir mücadele için Macar fiğinden 

önce araziye bir çapa bitkisi veya birim alanda çok sık bitki bulunacak şekilde seçilmiş bir 

tahıl ekilebileceği gibi bu amaçla selektif ve total herbisitler de kullanılabilir. 

Hasat: Macar fiğinde ot için hasat zamanı bitkideki alt baklalarda yer alan tanelerin 

şekillendiği, iyice irileştiği ve baklaları doldurduğu dönemdir. Bu dönemde bitki çayır biçme 

makinesi ile biçilerek tarlada kurutulmak ve daha sonra balya makinesi ile balyalanarak 

depoya taşınmalıdır. Tohum için hasat zamanı bitkide alt baklaların esmerleştiği, sarımsı-

kahverengi renk aldığı dönemdir. Macar fiği el aletleri ve çayır biçme makinesi ile biçilip 

harman makinesi ile tane bitkiden ayrılabileceği gibi biçerdöverle biçim yapılarak çok temiz 

bir tane ürünü elde edilebilir. Macar fiğinde hasat kaybı oldukça düşüktür. Macar fiği 

baklaları diğer birçok yembitkisinde olduğu gibi hemen çatlayarak tanelerini dökmezler. Bu 

nedenle, çok geciken tohum hasatlarında kayıplar daha çok bakla dökülmesi şeklinde 

gerçekleşir. Ot için yapılan hasatta, bölgelere göre değişmekle birlikte, dekardan 600-2750 kg 

yeşil ot, 150-550 kg kuru ot, 60-150 kg tohum elde edilebilir. 

4- KOCA FİĞ (Vicia narbonensis L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Ülkemizin birçok yöresinde doğal olarak yetişebilen koca fiğ, sap ve yaprak kısımlarının kaba 

ve lezzetsiz olması nedeniyle yeşil yem olarak, diğer fiğ türlerine nazaran hayvanlar 

tarafından daha az istekle tüketilmekte, buna karşın proteince zengin içeriğe sahip olan 

daneleri ile esas olarak dane yem olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca iyi bir silo yemi olan 

koca fiğ, bol yeşil aksam oluşturması, toprakta kolayca çürümesi ve diğer fiğ türlerine oranla 



toprağa daha fazla miktarda azot bağlaması nedeniyle yeşil gübre yembitkisi olarak da önem 

kazanmaktadır. Yaş otunun güç kuruma özelliği, kuru ot eldesi amacıyla değerlendirilmesine 

engel olmaktadır. 

Bitkisel Özellikleri 

Kök: Yıllık bir baklagil yembitkisi olan koca fiğ, kuvvetli ve toprağın derinliklerine inebilen 

bir kazık köke sahiptir. Kökte dallanma daha çok toprağın üst kısımlarında olmaktadır. 

Sap: Dik olarak gelişmesini sürdüren otsu yapıdaki sap, 30-100 cm arası boylanabilmektedir. 

Üzeri çok az tüylü olan gövdede dallanma alt kısımlarda olmaktadır. 

Yaprak: 1-3 çift yaprakçıktan meydana gelmiş olan yaprakları, teksel yaprak tipindedir. 

Yaprakçıkların uç kısmı sülükle son bulmaktadır. 

Kulakçık: Sapı yarım ay şeklinde saran dişli ve köşeli olan kulakçıkların alt yüzeylerinde, 

koca fiğ için karakteristik bir özellik oluşturan esmer renkte bir leke bulunmaktadır. 

Çiçek: Yaprak koltuklarından tekli veya ikili olarak çıkan çiçekler, koyu leylaktan şeftali 

çiçeği kırmızısına kadar değişen renklere sahiptir. Çiçekler hem kendine hem de yabancı 

döllenebilmektedir. 

Meyve: Üzeri hafif tüylü olan meyve, bakla biçimlidir ve 4-6 adet arası tohum içermektedir. 

Olgunlaşan meyve esmer-siyah bir renk alır. 

Tohum: Tohumlar, siyah-kahverengi, kırmızımtırak-esmer veya esmer-yeşil olabilir. Hafif 

yassı veya küre biçimli tohumlar, yuvarlak ve Hilum'un kısa olması ile bakla tohumlarından 

ayrılırlar. Tohumlarının 1000-Dane ağırlığı 150-300 gramdır. Koca fiğ tohumu % 22.8 ham 

protein içeriğine sahiptir. 

Yetiştiriciliği 

Toprak istekleri: Toprak istekleri bakımından kanaatkar olan koca fiğ, derin, tınlı ve kireçli 

toprakları sevmekte, nemli topraklar ise olumlu sonuç vermemektedir. Sıcaklıkların artması 

bitkinin gelişimini hızlandırmaktadır. 

İklim istekleri: İklim istekleri yönünden Adi Fiğ'e benzeyen koca fiğ bitkisi, nemli ve serin 

iklim koşullarında iyi gelişmekte, ılıman bölgelerde kışlık, kışları sert geçen serin bölgelerde 

ise yazlık olarak yetiştirilmektedir. Bitki kışlık olarak ekildiğinde sıcaklıkların artmasına bağlı 

olarak çabuk gelişerek erken ürün verir. Fiğ türleri içerisinde kışa dayanıklılığı yüksek olan 

koca fiğ, bakla (Vicia faba L.)'ya nazaran daha fazla sıcaklık ve daha az nem istemektedir. 

Ekim: Ilıman bölgelerde sonbahar mevsiminde ekimi önerilen koca fiğ için dekara atılacak 

tohum miktarı; serpme ekimde 20-25 kg/da, 15-25 cm'lik sıralara yapılan ekimlerde 15-20 

kg/da olmalıdır. Tohumluk üretimi için ise sıra arası 30-40 cm olarak belirtilmektedir. Ekim 

derinliği 5-6 cm'dir. Ekiminde pamuk, ayçiçeği veya mısır mibzeri kullanılabilmektedir. Koca 



fiğ yatmaya karşı dayanıklı olduğundan yalın olarak yetiştirilebilmekte, dolayısıyla da diğer 

fiğ türlerinde olduğu gibi bir destek bitkisine gereksinim duymamaktadır. Ekimle birlikte 

dekara 2-3 kg azot ve 7 kg/da fosfor gübresi verilmesi verimi çok etkilemektedir. 

Hasat: Koca fiğ'de yeşil ot üretimi için hasat, bitkinin çiçeklenme başlangıcında olduğu 

dönemde yapıldığında ortalama 1000-2000 kg/da yeşil ot verimi elde edilebilmektedir.  

Tohum Üretimi: Dik olarak gelişmesi ve yatmaya dayanıklı olması nedeniyle, tohumluk 

üretimi kolaylıkla yapılabilen koca fiğ'den dane amaçlı yararlanılması amaçlandığında, alt 

baklaların tamamen olgunlaşması beklenmeli ve tamamen esmerleştiğinde dane hasadı 

yapılmalıdır. Harmanlama işlemi, küçük üretimlerde harman makinesi veya dövenle 

yapılabilmekte, biçer-döver elekleri ve ayarları değiştirilerek de hasat 

gerçekleştirilebilmektedir. İyi bir dane yembitkisi olan koca fiğ'den kıraç koşullarda ortalama 

100-200 kg/da, sulanabilen veya düzenli yağış alan bölgelerde ise iyi koşullarda 400-500 

kg/da dane verimi elde edilebilmektedir. 

5- BURÇAK (Vicia ervilia (L.) Willd.) 

Burçak, botanik yönden fiğ cinsine bağlı olan tek yıllık bir türdür. Kışa ve kurağa oldukça iyi 

dayanır. Yurdumuzda fazla miktarda yetiştirilen bir yembitkisidir. Özellikle hasadının 

güçlüğü ve veriminin düşüklüğü nedeniyle, ekim alanı azalmaktadır. Burçak, danesi için 

yetiştirilen bir yembitkisidir. Danesi hayvanlar için besleyici bir yemdir.  

Bitkisel Özellikler 

Burçak bitkisinin kökü ince, dallanmış ve fazla derine inmeyen bir kazık köktür. Baklagil 

bitkisi olduğu için yan köklerinde nodoziteler bulunur. Tek yıllık bir yembitkisidir. Kısa 

boylu olduğu için dik gelişir. Sap alttan itibaren 1-10 arasında dallanır. Yaprakları karşılıklı 

bileşiktir ve yaprak ekseninin ucu diken gibi çok kısa bir sülükle sonuçlanır. Yaprak 8-15 çift 

yaprakçıktan oluşmuştur. Yaprak koltuklarından çıkan çiçek sapları üzerinde 1 -6 adet çiçek 

bulunur. Çiçekler küçük ve taç yaprakları krem renklidir. Burçak meyveleri belirgin şekilde 

boğumludur. Meyve içerisinde genellikle 2-4 adet tohum bulunur. Burçak tohumları piramit 

şekilli, düz renkli veya beneklidir. Fide durumu hypogeal’dir. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Burçak kanaatkar bir bitkidir. Birçok kültür bitkisinin ekonomik olarak tarımının 

yapılamadığı kıraç, taşlı ve meyilli tarlalarda kültürü yapılabilir. Gerek tanesi ve gerekse otu 

hayvan beslemede kullanılmaktadır. Kısa boylu bir bitki olan burçak, kütle veriminin çok 

fazla olmamasına rağmen kurak iklimlerde oldukça iyi tane ürünü vermekte ve böyle 

bölgelerde yembitkisi olarak değer kazanmaktadır. Burçak memleketimizde genellikle tane 

ürünü elde etmek amacı ile yetiştirilir. Boyu kısa olduğu için ot verimi azdır. Taneleri 



kırılarak diğer yemlerle karıştırılır çoğunlukla da samanla karıştırılarak hayvanlara yedirilir. 

Burçak tanesinde % 18,4 - % 23,3 oranlarında protein bulunmaktadır, bu nedenle burçak 

tanesi özellikle sığırlar ve koyunlar için değerli bir yemdir. Ayrıca samanı da hayvan 

beslenmesinde kullanılmaktadır; çünkü kuru otunda ham protein oranı % 13,5’dir. 

Burçak, kurağa dayanımı çok iyi, fakat kışa dayanımı fazla olmayan bir yembitkisidir. 

Burçak, toprak isteği yönünden seçici değildir, her çeşit toprakta yetişebilir. Burçak kışa 

dayanıklı bir bitki olmadığı için ekimi ilkbaharda yapılır. Ekim yapılacak tarlanın sonbaharda 

sürülmesi, ilkbaharda yabancı otların öldürülmesi ve toprağın iyi bir şekilde ufalanması için 

diskaro geçirilmesi uygun olur. Ekimin sıkı bir tohum yatağına yapılması için gerekirse 

tarladan merdane geçirilmelidir. Burçak ekimi mibzerle yapılmalıdır. Tane amacı ile 

yetiştirildiğinde dekar başına 8-10 kg tohum atılır. Ekim derinliği 2-5 cm olmalıdır. Ekimde 

sıra arası 15-30 cm olmalıdır. Ekimden sonra fazla bakım istemeyen bir bitki olan burçak, bu 

yönüyle de değerlidir.  

Tane için burçak hasadında baklaların durumu gözlenmelidir. Alt baklalar sarardığında hasada 

girilmelidir. Hasat sabahın erken saatlerinde yapılmalıdır; çünkü sıcakta gevrekleşen sapların 

yolunması zor olmaktadır. Yolunan burçak tanelerinin harmanı ise fiğde olduğu gibi yapılır. 

Çiftçi koşullarında, burçak bitkisinin tohum verimi ortalama dekara 80-100 kg’dır. Ayrıca 

dekara 1000 kg da burçak samanı "kes" elde edilir. Burçakta en fazla görülen zararlı baklagil 

tohum böcekleri (Bruchus)’dir. Bu böcekler tanenin yem değerini düşürmektedir. Bunun için 

burçak bitkisi çiçekte iken tarla ilaçlaması, ayrıca depo ve tohum ilaçlaması yapılmalıdır. 

6- KARA MERCİMEK (Vicia articulata Hornem.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Akdeniz bölgesinin yerli bitkisi olan ve tek çiçekli fiğ olarak da isimlendirilen kara mercimek 

fiği cracca bölümünde yer alan, tek yıllık bir türdür. Sert tohum özelliğine bağlı çıkış 

güçlüğünü aşmak için ekim öncesi tohum kabuğunun geçirimsiz tabakasının sıcak suda 24 

saat bekletilerek veya tohum kabuğunun zımpara yardımı ile inceltilerek elemine edilmesi 

gerekir. Verimsiz topraklarda mercimek türlerinden daha iyi verime sahiptir. 

Bitkisel Özellikleri 

Kara mercimek fiği, bir yıllıktır ve 15-70 cm boylanan bitkinin sarılıcı özelliğe sahip 

gövdeleri fazla dallanmamaktadır. Gövdesi çıplak veya seyrek tüylüdür. Yapraklar birleşik 

yaprak formunda ve sülüksüzdür. Her yaprak 4-8 çift yaprakçıktan oluşmuştur. Çiçekleri 1-4 

adet olan salkımların ucunda yer alır. Meyve, tipik baklagil meyvesi formunda, yumurtamsı 

düz yapıdadır. Damarlı yapıya sahip meyve, tohumların üzerini hafif sarmış durumdadır. 

Meyvenin uç kısmı hafif gagalı, tüysüzdür ve genelde dikiş boyunca kısa tüyleri 



bulunmaktadır. Meyvede 3-7 adet tohum bulunur. Tohumlar basık küre şeklinde dış yüzeyi 

pürüzsüz ancak süngeri anımsatan hafif delikli yapıda görünüme sahiptir. Şekil olarak 

mercimeğe benzeyen tohumlar siyah, kahverengi görünümde, siyah beneklere sahiptir. Bin 

tane ağırlığı 60-70 g dolayındadır. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Soğuğa karşı oldukça duyarlıdır. Çimlenme 2-3 °C'de başlamaktadır. Bitki -6 °C'de oldukça 

zarar görmekte, -8 °C'de ölmektedir. Fide döneminde gelişmesi yavaş olduğu için yabancı 

otlardan temizlenmiş tohum yatağı gerekir. Genelde ot üretimi veya yeşil gübre bitkisi olarak 

yetiştirilen kara mercimek fiğinin, 2.57 ton/ha kuru madde verimine sahip olduğu 

belirtilmektedir. Az kumlu, killi topraklarda yulaf veya buğdayla karışık olarak 

yetiştirilmektedir. Verimsiz topraklarda diğer mercimek türlerine oranla daha iyi gelişir. 

Çiçeklenme dönemi dışında kurağa oldukça dayanıklıdır. Tohumları kırılarak, atlar ve 

ruminantların beslenmesinde kullanıldığı gibi, yalın olarak veya mercimekle karışık insan 

beslenmesinde kullanılır. Kara mercimek fiğinin iki farklı tohum tipi bulunmaktadır. İlki 

sarımsı, siyah noktalı ve farklı renkler içeren tohumlara sahip iken, diğeri siyah renkli ve 

yuvarlağımsı yapıda tohumlara sahiptir. 

Ege Bölgesi'nde her yıl 10-12 bin ton kadar kara mercimek fiği tohumunun üretildiği ve bir 

kısmının Arap ülkelerine satıldığı bildirilmektedir. Toprak ve tohum yatağı hazırlığı ve bakım 

işleri, diğer fiğ türlerinde olduğu gibidir. Ancak bu bitkinin fide devresindeki gelişmesi yavaş 

olduğundan, tohum yatağı yabancı otlardan tümüyle arındırılmış olmalı ve gerekirse fide 

devresinde yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. Aşırı soğuk bölgeler dışında ekimi genellikle 

sonbaharda yapılmaktadır. Ot ve tohum üretimi için yulaf ve çavdarla karışık olarak 

yetiştirilmesi çok olumlu sonuç vermektedir. Yeşil ot, kuru ot ve silaj bitkisi olarak 

değerlendirildiği gibi, taneleri kırılıp yoğun yem olarak hayvan beslemede de 

kullanılmaktadır. 

Ekim Zamanı: Kara mercimek fiğinin ılıman iklim bölgelerinde sonbaharda, serin bölgelerde 

ise ilkbaharda ekimi daha uygundur. 

Ekim Şekli: Ekim serpme veya mibzerle yapılabilmektedir, üniform üretim için sıraya ekim, 

tahıl mibzeri ile kolayca yapılabilir. 

Ekim Sıklığı: Ot üretimi amacı ile 12-15 kg/da, tohum üretimi için ise 8-10 kg/da tohumluk 

kullanılması önerilmektedir. Sıra araları ot üretiminde 15-20 cm, tohum üretiminde ise 20-25 

cm olmalıdır 



Hasat: Bitki uzun süre odunlaşmadan yumuşak olarak kaldığından, biçim tam çiçeklenme 

döneminde yapılmalıdır. Tohum dökme durumu sınırlı olduğu için meyvelerin çoğu 

sararıncaya kadar hasat geciktirilebilir. 

7- YEMLİK BAKLA (Vicia faba var. minor L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Tane iriliğine göre çok sayıda farklı varyete altında toplanan bakla, genellikle üç varyeteden 

oluşmaktadır. İri tohumlu var. major çeşitleri sebze veya yemeklik tane baklagil olarak 

tüketilir. Buna karşılık küçük veya orta taneli var. minor ve var. equina çeşitleri çoğunlukla 

hayvan yemi amacı ile yetiştirilirler. "Hayvan Baklası" olarak da isimlendirilen yemlik bakla, 

20. yüzyıl başlangıcından günümüze değin Dünya'da çok yaygın bir yembitkisi olarak 

yetiştirilmektedir. 

Bakla'nın tanesi, yeşil ve kuru otları, bakla artıkları (kes) ve samanı ile bakla silajı hayvan 

yemi olarak değerlendirilebilmektedir. Ayrıca, oldukça yeşil bir aksama sahip olması 

nedeniyle yeşil gübre bitkisi olarak da kullanılabilmektedir. Nematod tehlikesi nedeniyle, 

baklagil familyasına üye olan başka yembitkilerinden sonra da (yonca, çayır üçgülü, yem 

bezelyesi) yetiştirilmemelidir. Asıl üretim amacı tanelerinden yem olarak yararlanmak olan 

yemlik bakla, bazı durumlarda çiçeklenmeden önce veya çiçeklenme sürecinde biçilerek geviş 

getiren hayvanların yeşil yem gereksinimini karşılamak amacıyla da değerlendirilebilir. Yeşil 

bakla otu, süt ineklerine sağımdan az önce yedirildiğinde, sütün tadı üzerine olumsuz etki 

yapabilir. Yeşil bakla otu kurutulduğunda sapları çok sertleştiğinden yem değerini yitirir. 

Bitki körpeyken biçilir, kurutulur ve parçalanırsa hayvanlarca daha istekle tüketilir. Bakla 

tanesinin en büyük özelliği, bazı çeşitlerinde %30'a ulaşan ham protein içeriğidir. Ancak, 

tanelerde bulunan taninler, lektinler, glikositler ve bazı inhibitör maddeler nedeniyle proteinin 

sindirilme oranı ve biyolojik değeri düşüktür.  

Bitkisel Özellikleri 

Yıllık bir bitki olan yem baklası, koyu renkli, toprağın 1.5 metre derinlerine kadar inebilen, 

üst kısmında dallanmış bir kazık köke sahiptir. Dik büyüyen sap tamamen tüysüz olup 40-100 

cm, bazen de 2 m'ye kadar boylanabilir. Yaprak; uzun bir eksen boyunca karşılıklı olarak 

fakat düzensiz bir tarzda dizilmiş, oldukça büyük, oval, kalınca, parlak yeşilimtırak-mavi 

renkte, kenarları düz ve tüysüz 2-3 çift yaprakçıktan meydana gelmiştir. Yaprak ekseni sonu 

iğne şeklinde bir oluşumla sonuçlanır. Çiçek renkleri beyaz, mor, veya menekşe olabilir. 

Baklalar düz veya hafif kıvrık, olgunluk aşamasında derimsi, kahverengi-siyah damarlı ve 

buruşuktur. Meyve içerisinde 2-5 adet yuvarlağa yakın, beyaz ve yeşilden, kahverengi -



menekşe ve siyaha kadar değişik renklerde tohum içerir. Tohumlar canlılıklarını 5-6 yıl kadar 

devam ettirebilirler.  

Yetiştiriciliği 

İklim İstekleri: Sıcaklık isteği fazla olmayan yemlik bakla, serin ve nemli iklimleri tercih 

etmektedir. -5°C'ye kadar olan düşük sıcaklıklara dayanabilir. Vejetasyon süresi 120-190 gün 

arasında değişmektedir. 500 m'yi aşan yükseltilerde yapılan yetiştiriciliklerde verim önemli 

derecede azalmaktadır. Kuraklığa fazla dayanamamakta, kuraklığın süresi ve şiddetine bağlı 

olarak verimi azalmaktadır. Kuraklık çiçek dökümünü hızlandırır. Aşırı nem ve durgun sudan 

bir hayli zarar görmektedir. 

Toprak İstekleri: Besin maddelerince zengin, derin ve tınlı topraklar da başarılı sonuç verir. 

Hafif kumlu topraklar, besin maddelerince desteklendiğinde ve yeterince su sağlanabildiğinde 

yem baklası için çok uygun duruma getirilebilmektedir. 

Toprak Hazırlığı: Yemlik bakla tohumları, yonca tohumları kadar küçük olmadıkları fakat 

yemeklik bakla tohumları kadar da iri olmadıklarından, normal bir toprak işlemesi yeterlidir.  

Ekim: Yemlik bakla soğuk bölgelerde yazlık (Mart, Nisan ayları), ılıman bölgelerde ise kışlık 

(Ekim-Kasım aylarında) olarak ekilebilmektedir. Bitkinin tohumları serpme veya sıraya 

ekilebileceği gibi, çapa ile açılan ocaklara elle tohum atılarak da ekilebilir. Serpme ekim, 

bakım ve hasadı güçleştirdiği için fazlaca önerilmez. Tane büyüklüğüne ve toprak bünyesine 

bağlı olarak en uygun ekim derinliği 5-8 cm'dir. Sıraya ekimlerde dekara 15-20 kg, serpme 

ekimlerde ise 25-30 kg tohumluk kullanılmalıdır.  

Bakımı: Eğer tarlada kaymak tabakası oluşmuşsa yüzeysel tırmık çekilmelidir. Bitkiler 15 cm 

boylandığında da yabancı bitkilerle savaşıma başlanır. Çapa, çepin, vb aletlerden veya 

herbisitlerden faydalanılabilir. Kışlık olarak ekilen bitkiler, etkili yağışlar başlayıncaya kadar, 

karasal iklimlerde yazlık olarak ekilenler ise gerekli olduğu zamanlarda sulanmalıdır.  

Hasat: Tane ürünü için hasat zamanı bitkinin alt kısımlarındaki baklaların esmerleşip 

siyahlaştığı dönemdir. Hasat sırasında genel olarak saplar yeşil olabilirler. Bu dönemde 

tanedeki nem oranı % 15-17 arasındadır. Yemlik baklada, baklalarda çatlama 

görülmediğinden tane dökme gibi bir sorun bulunmamaktadır. Fakat hasadın geciktiği 

durumlarda, makineli hasatta dikkatli olmak gerekir. Mekanik sarsıntı nedeniyle bakla 

açılmalarını en aza indirgeyebilmek için sabahın erken saatlerinde hasada girilmelidir. 

Ülkemizde hasat genellikle elle yolma veya orakla biçme şeklinde yapılmaktadır. Bu şekilde 

hasat edilen ürün tarlada birkaç gün kurutulduktan sonra harman makinelerinden geçirilerek 

tohumlar ve saman ayrılır. Uygun koşullarda 500 kg/da'a kadar çıkabilen tane verimi, 



genellikle 250-350 kg/da arasında değişmektedir. Bu ürüne ek olarak 300-400 kg/da da bakla 

samanı elde edilmektedir. 

Ot için hasat: Bakla uygun koşullar altında, baklagiller familyası içinde en verimli bir cinsi 

oluşturmaktadır. Bitki, çiçeklenmenin tamamlanması sonrasında alt baklalarını henüz 

büyütmeye başladığında biçilirse iyi bir yeşil yem sağlayabilir. Ortalama olarak 3 ton/da yeşil 

ot elde edilebilmektedir. 

Fiğ Islahı 

Baklagiller familyasına giren fiğ türleri çoğunlukla “autogam” (kendine döllenen) bitkilerdir. 

Yurdumuzda fiğ ıslahı konusunda çalışılmış ve Karaelçi ve Sarıelçi fiğleri tek bitki 

seleksiyonu yoluyla ıslah edilmişlerdir. Tunceli menşeli Kocafiğ de yine yurdumuzun zengin 

doğal florasındaki fiğ türleri içinden seleksiyonla elde edilmiştir. Fiğ ıslahında, ot ve tohum 

verimi, hastalıklara dayanma, düşük oranda sert tohumluluk, dik büyüme, erkencilik, soğuğa 

ve kurağa dayanma ve protein oranı gibi özellikler önem kazanmaktadır. Melezleme için 

emeskülasyon çiçeklenmeden en az iki gün önce yapılmalıdır. Bütün fiğ türlerinde bitkisel 

özelliklerde, çiçek rengi, yaprak formu, tüylülük derecesi ve habitus (dik, yatık veya yarı yatık 

oluşu) fazlaca varyasyon gösteren özelliklerdendir. Fiğde tohum verimi yönünden yapılacak 

seleksiyonlarda meyve sayısı ve meyvedeki tohum sayısı; ot verimi yönünden yapılacak 

seleksiyonlarda ise bitki boyu, sap uzunluğu ve ana dal sayısı önemli olmaktadır. 

GAZALBOYNUZU (Lotus L.) CİNSİ 

Gazalboynuzu cinsi hem çokyıllık ve hem de biryıllık türleri içerir. Dünyanın serin ve nemli 

bölgelerindeki asidik, verimsiz topraklarda mera tesisine uygun oldukları için gazalboynuzu 

türleri öncü baklagiller olarak kabul edilir. Lotus türleri, Dünya'da ilk suni mera tesisinin 

yapıldığı İngiltere'de 18. yüzyılın ortalarından itibaren mera bitkisi olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. 

Gazalboynuzunun çokyıllık iki türü; sarıçiçekli gazalboynuzu (Lotus corniculatus L.) ve 

bataklık gazalboynuzu (Lotus uliginosus Schkuhr) deniz seviyesinden 3000 metre yükseltiye 

kadar değişen yükseltilerde farklı toprak koşullarında çayır-mera ve yembitkisi olarak 

kullanılır. Bu iki tür yanında, daryapraklı gazalboynuzu (Lotus tenuifolius Rchb.), kuşayağı 

gazalboynuzu (Lotus ornithopodioides L.), yenilen gazalboynuzu (Lotus edulis L.) ve 

dörtköşeli gazalboynuzu (Lotus tetragonolobus L.) gibi türler de çayır-mera ve yembitkisi 

olarak önem taşır. 

 

 

 



1- SARIÇİÇEKLİ GAZALBOYNUZU (Lotus corniculatus L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Sarıçiçekli gazalboynuzu; çokyıllık, hayvanlarda şişmeye yol açmayan, mera, ot ve silaj 

olarak kullanılan bir baklagil yembitkisidir. Ayrıca, otoban şevlerinin bitkilendirilmesinde 

toprak ıslahında, erozyon kontrolünde ve peyzaj bitkisi olarak da yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Yonca, ak üçgül ve çayır üçgülü gibi yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan 

çokyıllık yembitkilerine göre bazı avantajları vardır. Sarıçiçekli gazalboynuzu düşük verimli 

asit topraklarda yonca, ak üçgül ve çayır üçgülüne göre daha verimlidir. Su basmasına 

yoncaya göre daha dayanıklıdır, tuza oldukça dayanıklıdır. 

Sarıçiçekli gazalboynuzu otunun kalitesi yoncaya eşdeğerdir. Sarıçiçekli gazalboynuzu 

otunun lignin içeriği ak üçgül, çayır üçgülü ve yonca otuna göre oldukça düşüktür. Sarıçiçekli 

gazalboynuzunun yaprak ve sap dokularında bulunan kondense taninler bitkinin en önemli 

kalite özelliklerinden biridir. Polimerik flavonol bileşikleri olan kondense taninler proteinleri 

bağlayarak, ruminant hayvanlarda şişmeye yol açan köpük oluşumunu engellerler. Kondense 

taninler yemdeki proteinin rumenden geçen miktarını arttırırlar ve koyunlarda nematod 

paraziderini azaltırlar. Ayrıca, kondense taninlerin bazı baklagillerde silaj yapılması sırasında 

proteinlerin amino asitlere parçalanmasını azalttığı saptanmıştır. Ancak, kondense tanin 

içeriği % 5'in üzerinde olan baklagillerle beslenen hayvanlarda ot tüketiminin, canlı ağırlık 

kazancının ve rumende lif sindiriminin azaldığı saptanmıştır. Sarıçiçekli gazalboynuzunun 

kondense tanin içeriği % 0.25 ile % 3.5 arasında değişir. Özellikle yer altı üçgülünde yüksek 

oranda bulunan ve otlayan hayvanlarda üreme bozukluğuna neden olan östorojen bileşikleri 

sarıçiçekli gazal boynuzunda düşük oranda bulunur. 

Bitkisel Özellikleri 

Sarıçiçekli gazalboynuzu dikten yatık forma kadar değişen farklı habitus şekilleri gösteren 

çokyıllık bir bitkidir. Ömür süresi 2-4 yıl arasında değişir. Bitki bir taçtan çıkan çok fazla 

dallanmış saplara sahiptir. Sapları yoncaya göre daha ince ve daha gevrektir. Toprak yüzüne 

yakın olan saplar daha kalındır ve bazen bu saplar ak üçgül stolonlarına benzer bir görünüm 

arzeder. Bitki sap parçaları ile çoğaltılabilir.  

Bitki, kazık köklü bir bitkidir. Kökler yonca kökleri kadar toprak derinliğine inebilir. Köklerin 

yana doğru yayılması yoncaya göre daha fazladır. Bu nedenle, drenajı iyi olmayan yüzeysel 

topraklara yoncadan daha dayanıklıdır. Bileşik yapraklar sapa karşılıklı olarak almaşık şekilde 

bağlanırlar ve beş yaprakçıklıdırlar. Bu yaprakçıkların üç tanesi yaprak sapının uç kısmına, iki 

tanesi ise yaprak sapının tabanına bağlıdır. Sarıçiçekli gazalboynuzu ot için biçilip 



kurutulduğunda yapraklar sapa sarılır ve görünmez hale gelerek otta çok fazla yaprak kaybı 

olduğu hissini uyandırırlar. 

Sarıçiçekli gazalboynuzunda çiçekler yaprak koltuğundan çıkan çiçek sapının ucunda bulunan 

ve 4-8 çiçekten oluşan bir şemsiye şeklindedir. Sarıçiçekli gazalboynuzu yüksek oranda 

kendine kısır bir bitkidir. Tozlanmadan 3 hafta sonra, içeresinde 10-15 tohum bulunan 

baklalar maksimum uzunluğuna erişir. Çiçek sapının uç kısmına dik açılarla bağlanan 3-5 

bakla, kuş ayağını andırdığı için, İngilizce konuşulan ülkelerde sarıçiçekli gazalboynuzu kuş 

ayağı üçgülü (Birdsfoot trefoil) olarak adlandırılır.  

Bakla rengi başlangıçta yeşildir. Olgunlaştıkça renk koyulaşır ve kahverengiye dönüşür. 

Olgunlaşan baklalar ortadan ikiye çatlayarak kıvrılır ve içindeki tohumlar etrafa saçılır. 

Baklaların bu özelliği nedeniyle bitkide tohum hasadı oldukça güçtür. Ovalden küremsiye 

kadar değişen şekildeki tohumların rengi de yeşilimtırak sarıdan siyaha kadar değişir. Tohum 

kalitesi, hasat sırasındaki olgunluğuna ve hasat sonrasında yapılan uygulamalara bağlıdır. El 

ile hasat edilen tohumlarda sert tohum oranı %90'a kadar çıkar. Biçer döver ile hasat edilen 

tohumlarda ise bu oran % 40'a kadar düşer. Tohum sertliğini gidermek için tohum kabuğu 

mekanik olarak çizilir veya tohumlar CaSO4 çözeltisine batırılır. 

Yetiştiriciliği 

Sarıçiçekli gazal boynuzu ilkbahar ile sonbahar arasında büyüyen, en hızlı büyümesini yaz 

ortasında gösteren bir bitkidir. Soğuğa orta düzeyde dayanıklıdır. Optimum büyüme sıcaklığı 

24 °C dir. Yüksek yaz sıcaklıklarında mantari hastalıklara karşı hassasiyeti artar. Özellikle ilk 

gelişme döneminde diğer bitkilerle ışık açsından rekabet yeteneği zayıftır. Kurağa orta 

derecede, fakat yoncadan daha az dayanıklıdır. Zayıf toprak drenajına karşı dayanıklıdır. 

Verimsiz ve asidik topraklara adapte olabildiği için öncü baklagil yembitkisi olarak kabul 

edilir. Fakir topraklarda fosfor ve potasyum gübrelemesi ot ve tohum verimini ve kışa 

dayanıklılığını artırır. Ayrıca, ekim zamanında uygulanan gübre bir çok topraklarda 

sarıçiçekli gazalboynuzu fidelerinin büyümesini olumlu yönde etkiler. Fidelerin büyümesi 

oldukça yavaş olduğu için fidelerin erken dönemdeki güçlü gelişmeleri açısından toprakta 

yeterli fosfor bulunması büyük önem taşır. Ekim zamanında 1-3 kg/da azot ve 5 kg/da fosfor 

uygulanması tavsiye edilir.  

Başarılı bir tesis için iyi hazırlanmış ve bastırılmış tohum yatağı gereklidir. Tohumları küçük 

olduğu için ekim derinliğinin 1-1.5 cm arasında olması gerekir. Daha önce sarıçiçekli gazal 

boynuzu yetiştirilmemiş alanlarda ekimden hemen önce tohumların özel Rhizobium ile 

inoküle edilmesi gerekir. Yoncadan farklı olarak, sarıçiçekli gazal boynuzu köklerindeki 

nodüller yaşlanır ve her biçimden sonra nodüller yeniden oluşur. Nodül sayısı yoncaya göre 



daha fazla olmasına karşılık, sarıçiçekli gazalboynuzu köklerinde azot bakterileri tarafından 

bir büyüme mevsiminde fikse edilen azot miktarı yoncaya göre daha azdır.  

Sarıçiçekli gazalboynuzu için en uygun ekim zamanı ekolojik koşullara bağlı olarak değişir. 

Kışı ılık geçen Akdeniz iklimi koşullarında sonbaharda, kışı sert geçen bölgelerde ise erken 

ilkbaharda ekilir. Yalnız ekimde 0.6-1 kg/da tohumluk uygundur. Sıra aralığı 20 cm olmalıdır. 

Buğdaygillerin baskın olduğu meralarda sarıçiçekli gazalboynuzu merayı baklagilce 

zenginleştirmek amacıyla üstten tohumlamada da kullanılabilir. Bu durumda birim alana 

atılacak tohum miktarının artırılması gerekmektedir. Bu şekilde mevcut meraya sarıçiçekli 

gazalbonuzunun eklenmesinin, buğdaygil meralarında azotlu gübrelemeye göre daha 

ekonomik olduğu ortaya çıkmıştır. Üstten tohumlama ile sarıçiçekli gazalboynuzu eklenen 

meralarda verimin 4-5 kat arttığı ve otlatma mevsiminin 2-5 ay uzadığı saptanmıştır. Üstten 

tohumlamada başarılı olabilmek için mevcut vejetasyonun rekabetinin kimyasallar ile veya 

biçme ile azaltılması gerekir. Sarıçiçekli gazalboynuzu özel ekim makineleri kullanılarak da 

mevcut vejetasyon içerisine ekilebilmektedir. 

Sarıçiçekli gazal boynuzunun fide dönemindeki gelişmesi çok yavaş olduğu için, bu dönemde 

özellikle geniş yapraklı yabancı otların rekabetinden zarar görür. Bu nedenle, ekimin çok iyi 

hazırlanmış, yabancı otlardan temizlenmiş bir tohum yatağına yapılması gerekir. Uzun boylu 

biryıllık yabancı otlarla mücadelede sarıçiçekli gazalboynuzu fideleri zarar görmeyecek 

şekilde, yüksekten biçim etkili bir mücadele yöntemi olabilmektedir. Özellikle sıcak ve nemli 

bölgelerde zaman zaman ortaya çıkan yaprak ve sap hastalık etmenleri sarıçiçekli 

gazalboynuzunun büyümesi ve verimini olumsuz yönde etkiler. Sarıçiçekli gazalboynuzu ot 

amacıyla yetiştirildiğinde, büyüme mevsiminin uzunluğuna bağlı olarak, yılda 2-3 biçim 

yapılır. Ot için hasat zamanı çiçeklenme zamanıdır. Uygun biçim yüksekliği 10 cm’dir. Daha 

derinden biçim, bitkide yaprak koltuğu tomurcuklarının sayısını ve fotosentez alanını 

azaltarak, biçimden sonra yeniden büyümeyi geciktirir. Bitki köklerindeki yedek 

karbonhidratlar ilkbahar büyümesi sırasında azalır ve sezon boyunca düşük kalır. Kuru ot 

verimi 600-1000 kg/da arasında değişir. 

Genellikle yoncanın % 50-80'i kadar verim verir. Buğdaygillerle karışım halinde ekildiğinde 

daha yüksek verim elde edilir ve karışımdaki buğdaygiller gazalboynuzunun yatmasını 

önleyerek ot hasadını kolaylaştırırlar. Sarıçiçekli gazalboynuzu ve buğdaygillerin karışımı 

halinde tesis edilen meralarda nöbetle otlatma sistemi uygulanmalıdır ve 5-10 cm 

yüksekliğinde anız kalacak şekilde otlatma yapılmalıdır. Sarıçiçekli gazalboynuzu bitkisi 

yabancı döllenen bir bitkidir ve tozlanma arılar aracılığıyla olur. Tohum üretimi amacıyla 

yetiştirmede 15-60 cm sıra aralığı ile ekim tavsiye edilir. Optimum koşullarda tohum verimi 



100 kg/da'a kadar çıkabilir. Ancak, özellikle hava neminin % 40'ın altına düştüğü koşullarda 

çok fazla bakla çatlaması ve tohum kaybı ortaya çıkar. 

2- DAR YAPRAKLI GAZALBOYNUZU (Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Ilıman ve yarı ılıman bölgelerde mera bitkisi olarak yaygın bir şekilde yetiştirilir. Kışı soğuk 

geçen iklimlerde ilkbahar ile sonbahar arasında büyür, kışı ılık geçen bölgelerde vejetasyon 

mevsimi daha uzundur. Kök sistemi sarıçiçekli gazalboynuzuna göre daha yüzeysel olduğu 

için kurağa sarıçiçekli gazalboynuzu kadar dayanıklı değildir. Soğuğa dayanıklılığı da 

sarıçiçekli gazalboynuzundan daha azdır.  

Bitkisel Özellikleri 

Daryapraklı gazalboynuzu, genellikle tüysüz, bazen de seyrek tüylü, ince saplara ve yatık 

büyüme formuna sahip çokyıllık bir bitkidir. Yapraklar beş yaprakçıktan oluşur. Stolon 

bulunmaz. Kazık kökler toprağın üst tabakalarında yoğun yan köklere sahiptir. Sapın üst 

kısımlarındaki yaprak koltuklarında her biri 7-10 mm uzunluğunda, limon sarısı renginde 8-

10 çiçekten oluşan şemsiye şeklinde çiçek durumları bulunur. Tozlanma arılarla olur. 1.5-2 

cm uzunluğundaki yeşil renkli baklalar olgunlaştıkça kahverengileşir. Yuvarlak veya 

dikdörtgenimsi şekildeki tohumların rengi yeşil-kahverengiden koyu kahverengiye kadar 

değişir. Bin dane ağırlığı 1-1.1 g’dır. 

Yetiştiriciliği 

Verimsiz ve sorunlu topraklara adapte olduğu için öncü baklagil yembitkisi olarak kabul 

edilir. Verimli topraklara çok iyi reaksiyon gösterir. pH'sı 5.5-7.5 arasında olan topraklarda 

yetişebilir. İnce veya orta bünyeli topraklara adapte olur. Kaba bünyeli topraklara 

adaptasyonu iyi değildir. Daha önce yetişmediği alanlarda yetiştirildiğinde toprakta özel 

Rhizobium loti ırkının bulunması gerekir. Dekara 0.5-0.8 kg tohum atılması gerekir. 

Tohumları dormansi gösterir ve 5-7 °C'de depolandığında dormansi azalır. Fide döneminde 

yabancı otlarla rekabeti düşüktür. Biçim veya otlatmadan sonra büyümesi ortadır. 

3- KUŞ AYAĞI GAZALBOYNUZU (Lotus ornithopodioides L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Biryıllık bir bitkidir. Ancak, ömür süresi 2-3 yıl da olabilmektedir. Kayalık, kireçli, taşlı ve 

eğimli alanlarda yaygın olarak bulunur. Bu özelliği ve çorak ve kurak meralarda yetişebilmesi 

nedeniyle bu tip meraların ıslahı için değerli bir baklagil bitkisidir. Hayvanlar tarafından 

sevilerek otlanır. 

 

 



Bitkisel Özellikleri 

Yatık büyüyen, gövde ve yaprakları tüylerle kaplı biryıllık bir bitkidir. Yapraklar beş 

yaprakçıklıdır. Üst yaprakçıklar alt iki yaprakçıktan daha büyüktür ve ters yumurta 

şeklindedirler. Çiçek durumu şemsiye şeklinde olup, 3-5 çiçekten oluşur. Meyveler 

kırmızımtırak kahve renktedir. Tohumlar sarımsı-zeytin yeşili ve mozayikvari bir 

görünüştedir. Tohumların şekli basık küreselden mercimeğe kadar değişik formlar gösterir. 

Yetiştiriciliği 

Çok farklı toprak tiplerinde yetişebilir. Nemli topraklara çok iyi reaksiyon gösterir. Fakat 

kurağa da dayanıklıdır. Tarla tarımı içinde yembitkisi olarak yetiştirildiğinde, kışı sert geçen 

bölgelerde ilkbaharda, Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde sonbaharda ekilebilir. 

Ekimde sıra aralığı 12.5 cm olmalıdır. Dekara 1.2-1.5 kg tohum atılır. Tam çiçeklenme 

zamanında biçilir. Bir büyüme mevsiminde birden fazla biçim verir. 

4- BATAKLIK GAZALBOYNUZU (Lotus uliginosus Schkuhr) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Nemli çayırlara, hatta bataklık çayırlarına adapte olmuş çokyıllık, stolon ve rizom oluşturan 

bir baklagil bitkisidir. Yüksek yağış veya uygun olmayan drenaj nedeniyle toprağın uzun süre 

ıslak kaldığı, toprak pH'sının 5.5'in altında olduğu ve kireçleme yapılmayan toprağın fosforca 

fakir olduğu alanlarda verimli bir şekilde yetiştirilebilecek tek baklagil bitkisidir. İlkbahar-

sonbahar arasında büyür. En hızlı büyümesini yaz aylarında yapar. Merada hayvanlar 

tarafından tercih edilen bir bitkidir. 

Merada hayvanlar tarafından tercih edilen bir bitkidir. Besleme değeri yoncaya benzer. Ağır 

otlatmaya sarıçiçekli gazalboynuzundan daha dayanıklıdır. Kuru otu ve silajı da hayvanlar 

tarafından sevilerek yenir. Kondense tanin içeriği nedeniyle otlayan hayvanlarda şişmeye 

neden olmaz. Tanin içeriği yetiştiği koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterir ve asidik, 

verimsiz topraklarda yetiştirildiğinde % 11'e kadar çıkabilir. Verimli topraklarda bu oran % 2-

3'dür. Yüksek kondense tanin içeriği hayvanların yediği ot miktarını ve otun 

sindirilebilirliğini ve dolayısıyla hayvan performansını azaltır. Buğdaygillerle karışım halinde 

yetiştirildiğinde yüksek tanin içeriğinin olumsuz etkisi ortadan kalkar. İyi bir bal özü 

bitkisidir. Köklerindeki azot bakterileri vasıtasıyla toprağa fıkse ettiği azot miktarı 4-6 

kg/da/yıl’dır. 

Bitkisel Özellikleri 

Tüysüz veya tüylerle kaplı, çokyıllık, büyüme mevsiminin başlangıcında dik veya sürünücü, 

büyüme mevsiminin ilerlemesi ile yatık büyüme formu gösteren bir baklagil bitkisidir. Hafif 

otlatılan alanlarda 15-60 cm boylanır, ağır otlatılan alanlarda ise tamamen yatık bir form alır. 



Yapraklar beş yaprakçıktan oluşur ve tüysüz veya tüylerle kaplıdır. Çiçek durumu 8-14 

çiçekten oluşan bir şemsiye şeklindedir. Yeşil renkli baklalar 20 adet tohum içerirler ve 

olgunlaştıkça kahverenk alırlar. Sarımtırak yeşilden koyu kahverengiye kadar değişen 

renklerdeki tohumlar yuvarlak veya küre şeklindedir. Sarıçiçekli gazalboynuzu tohumlarından 

çok daha küçüktürler. 

Yetiştiriciliği 

Bataklık gazalboynuzu, kışa ve kurağa dayanıklılığı sarı çekli gazalboynuzuna göre daha az 

olan, ilkbahar ile sonbahar arasında aktif olarak büyüyen, en hızlı büyümesini yaz aylarında 

gerçekleştiren, optimum büyüme sıcaklığı 24 °C olan, gölgeye orta derecede dayanıklı bir 

baklagildir. Fakir topraklarda fosfor ve potasyum gübrelemesine iyi tepki verir. Tohumları 

çok küçük olduğu için iyi hazırlanmış bir tohum yatağına gereksinim duyulur. Ekim 

derinliğinin 1-1.5 cm olması gerekir. Kışı sert geçen yerlerde ilkbaharda, kışı ılık geçen 

yerlerde sonbahar veya ilkbaharda ekilebilir. Toprak işlemeden sonra tohumlar serpme veya 

mibzer ile ekilebilir. Mibzer ile ekilmesi daha uygundur. Sıra aralığı 20 cm olmalıdır. Mevcut 

vejetasyon içine üstten tohumlama ile ekilmesi gerektiğinde, ekim öncesi vejetasyon ağır 

otlatılır ve üstten tohumlama yapılır. Tohumlamadan sonra tohumların toprakla temasını 

sağlamak için merada hayvan gezdirilir. Fide gelişimi çok yavaştır. Bu dönemde geniş 

yapraklı yabancı otlar ve rekabet gücü yüksek biryıllık buğdaygillerle rekabet edemez. Bu 

nedenle yabancı otlardan arındırılmış bir tohum yatağına gereksinim vardır.  

Kuru ot elde etmek amacıyla yetiştirildiğinde, çiçeklenme başlangıcında biçilmelidir. Biçim 

sayısı yetiştirildiği koşullara bağlı olarak değişir. İdeal koşullarda 1200 kg/da kuru ot elde 

edilebilir. Genellikle kuru ot verimi 300-800 kg/da arasında değişir. Ağır otlatmaya sarıçiçekli 

gazalboynuzundan daha dayanıklıdır. Ancak hafif otlatmayı sağlayan, nöbetle otlatma 

sisteminin uygulanması bitkinin meradaki devamlılığını ve verimini olumlu yönde etkiler. 

Özellikle yaz sonu ve sonbaharda iyi bir rizom gelişiminin sağlanabilmesi için hafif 

otlatılması tavsiye edilir. Tesisin tohum hasadı amacıyla bırakılmasından önce yapılacak 

biçim veya otlatmanın 10 cm anız kalacak şekilde yapılması ve otlatma veya biçimden sonra 

sulanması gerekir. Tohum verimi 25-40 kg/da arasında değişir. 

5- YENİLEN GAZALBOYNUZU (Lotus edulis L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Güney Avrupa bölgesinde hem sebze hem de salata olarak değerlendirilen Yenilen 

gazalboynuzu, Akdeniz bölgesindeki yüksek alanların kumlu bölgelerinde veya kıyı 

yamaçlarında yabani olarak yetişir. 

 



Bitkisel Özellikleri 

Esas olarak biryıllık olan Yenilen gazalboynuzu bitkisi, uygun iklim koşullarında yaşamını 2 

veya 3 yıl olarak sürdürebilmektedir. Vejetatif gelişmesi erken dönemlerde başlayıp, Ağustos 

ayının başlarına kadar devam eder. Yumuşak yapıda, üzeri seyrek tüylerle kaplı, 

kırmızımtırak-yeşil renkli olan sap kısmı, otsu özellikte olup, enine kesiti yuvarlak formdadır. 

Bitki toprak üstünde zengin bir dallanma gösterir. Salkım formlu çiçek durumuna sahip olan 

Yenilen gazalboynuzunda, çiçek salkımları genel olarak tek veya nadir olarak da ikişer 

çiçekten meydana gelmiştir. Çiçek rengi sarıdır. Yenilen gazalboynuzunda meyve, sarımsı-

kirli beyaz renkte olup, yüzeyi tüysüz ve buruşuk görünümdedir. Meyve içinde 2 sıralı olarak 

dizilmiş tohumlar, grimsi veya yeşilimtırak-sarı renkli olup, mat ve buruşuktur. Ortalama 

olarak bir meyvede 15 adet tohum bulunur. 

Yetiştiriciliği 

Yenilen gazalboynuzu oldukça uzun bir vejetasyon süresine sahiptir. Şubat ayında başlayıp 

Temmuz ayına kadar olan süre içinde çiçeklenme gösteren Yenilen gazalboynuzunda, meyve 

bağlama süresi ise Mart-Temmuz ayları arasında olmaktadır. Bitki başına ortalama tohum 

verimi, 17.6 g'dır. Olgunlaşan meyveler, karın kısımları içte kalacak şekilde bükülerek yarım 

ay halini alırlar. Bitki %40 gibi yüksek bir oranda tohum dökme göstermektedir. Özellikle 

kıraç mera vejetasyonlarında kendiliğinden dökülerek varlığını sürdürebilmektedir. At, sığır, 

keçi ve koyun gibi çiftlik hayvanlarınca sevilerek tüketilir. 

6- DÖRT KÖŞELİ GAZALBOYNUZU (Lotus tetragonolobus L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Kökeni, çiçek rengi farklı ve tüysüz bir forma sahip olan Lotus biflorus’dan gelmektedir. 

Baklalarından salata olarak da yararlanılan bitkinin, yeşil yem üretimi ve süs bitkisi olarak 16. 

yy'dan itibaren tarımı yapılmaktadır. 

Bitkisel Özellikleri 

Biryıllık bir bitki olan dörtköşeli gazalboynuzu yaklaşık 20 cm uzunluğunda kazık kök 

oluşturmaktadır. Genç döneminde dik, daha sonraki dönemlerde ise yatık veya dik olarak 

gelişerek, 20-50 cm yüksekliğe ulaşabilir. Ana sap ile hemen hemen aynı uzunluğa sahip olan 

2-4 adet yan dala sahiptir. Gerek gevşek yapıdaki yaprakları, gerekse yaprakçıkları kısa saplar 

içerir. Çiçek durumu 1-2 adet çiçekten meydana gelmiştir. Taç yaprakları parlak kızıl 

renklidir. Bitki kendine veya yabancı döllenir. Baklalar, çıplak ve 4 kanatlıdır. Baklaları 

içinde 6-10 adet kızıl-gri renge sahip tohum bulunur. Tohumlar çimlenme gücünü normal 

koşullarda 5 yıl koruyabilmektedir. 

 



Yetiştiriciliği 

Toprak ve iklim istekleri bezelye ile benzerlik göstermekle beraber, kireçli topraklarda 

yetiştirilmesi zordur. Esas olarak, yeşil ve kuru ot elde edilmesi amacıyla yetiştirilen 

dörtköşeli gazalboynuzundan dane yem olarak da yararlanılabilmektedir. Yeşil gübre olarak 

da önemli olan bitkiden herhangi bir gübreleme yapılmaksızın, 0.9-1.4 ton\da tohum, 1.2-1.8 

ton\da kuru ot alınır. İri ve erguvan renkli, çekici çiçekleri nedeniyle süs bitkisi olarak da 

yetiştirilir. 

BEZELYE (Pisum L.) CİNSİ 

Bezelyeler çoğunlukla tırmanıcı, tüysüz, tek yıllık bitkilerdir. Gövde, kolaylıkla yatar, enine 

kesiti hafif köşelidir. Kulakçıklar, oldukça iri, kalkan şeklinde, sapa bağlandığı yerin çevresi 

dişlidir. Yapraklar, karşılıklı bileşiktir. Yaprak ekseni sülükle biter. Çiçek topluluk şekli 

seyrek salkımdır. Çiçekler, yaprak koltuklarından çıkar. Taç yapraklar beyaz, krem veya 

menekşe olabilir. Meyve, düz fasulye şeklindedir. İçerisinde 3-10 tohum bulunur. 

YEM BEZELYESİ (Pisum arvense L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Bezelyeler, Pisum sativum türü altında toplanmaktadır. Bu türün alttürü olan Pisum sativum 

ssp. sativum yemeklik bezelye olarak tanınır ve dünyada soya ve fasulyeden sonra üçüncü en 

önemli tane baklagil konumundadır. Bir diğer alttür ise yem bezelyesi (Pisum sativum ssp. 

arvense L. Poir)'dir. Yemeklik bezelyeye oranla daha az bir ekim alanına sahiptir. Ot ve 

tohum üretimi, otlatma, yeşil gübreleme ve silaj amacıyla yalın veya bazı tahıllarla karışık 

olarak ekilir. Ot ve tohumunun besleme değeri yüksek ve lezzetlidir. Ham protein ve birçok 

mineral madde bakımından zengindir. Tahıllar için iyi bir ön bitki, ılıman iklimler için kışlık 

ara bitkisidir.  

Tam çiçeklenme döneminde biçilen yem bezelyesi kuru otu % 20 civarında ham protein 

içermektedir. Taneleri ise % 20-30 arasında ham protein ihtiva eden çok değerli bir kesif 

yemdir. Kırılarak diğer kaba yemlerle birlikte yem rasyonlarına konulmaktadır. Yem 

bezelyesi, özellikle kıyı bölgelerimizde erken ilkbahar merası olarak otlatma amacıyla yalın 

veya tahıllarla karışım halinde ekilebilir. Şişme tehlikesi nedeniyle yalın ekim yerine tahıllarla 

karışık ekim tercih edilmelidir. Tane üretimi amacıyla yapılan ekimlerde, harman sonrası 

ortaya çıkan saman (sap ve bakla) hayvan besleme amacıyla da kullanılabilmektedir. Yem 

bezelyesi çiçeklenme devresinde biçilerek silolanabilmektedir. Bezelyenin toprağa 2-13 kg/da 

arasında N bağladığı tespit edilmiştir. Bu miktar nemli alanlarda fazla; kıraç alanlarda daha 

azdır. Toprağın organik maddesinin korunması ve kendinden sonra gelen ana ürünün 



veriminin artırılması amacıyla, yem bezelyesi, diğer tek yılık baklagiller gibi yeşil gübre 

bitkisi olarak kullanılabilmektedir.  

Bitkisel Özellikleri 

Tek yıllık bir bitki olan bezelye sapları ince, içi boş ve üzeri hafif mumsu bir tabaka ile 

kaplıdır. Gövde genellikle köşeli, bazen yuvarlağa yakındır. Karşılıklı bileşik yaprakları 

vardır. Morfolojik olarak diğer baklagillerden ayrılan en tipik özelliği kulakçıkların 

yaprakçıklardan büyük olmasıdır. Bezelyede çiçekler, yaprak koltuklarından çıkan kısa çiçek 

sapları üzerinde 1-2 adet bulunur. Mor çiçekli çeşitlerde, sap ile kulakçığın birleştiği yerde 

mor bir leke bulunur. Bezelye meyveleri tipik fasulye şeklindedir. Tohum rengi bakımından 

büyük varyasyon söz konusudur. Sarı, yeşil, kahverengi, siyah ve benekli tohumları bulunur. 

Bezelye güçlü bir kök sistemine sahiptir. 

Yetiştiriciliği 

Yem bezelyesi serin iklim bitkisidir. Bazı çeşitler -8 °C'ye kadar dayanabilmektedir. Sıcağa 

ve kurağa dayanımı ise zayıftır. Ekim, iklim koşullarına bağlı olarak ilkbahar veya 

sonbaharda yapılabilir. Çok soğuk olan bölgelerde veya soğuğa daha hassas olan çeşitlerde 

ekimler yazlık olarak yapılır. Yıllık yağışı 500-1000 mm olan yerlerde iyi gelişir. Genelde 

toprak seçici değildir. Ancak killi, nemli, kireç ve fosforca zengin toprakları sever. Nötr veya 

hafif asit topraklarda iyi yetişir. Çeşitler arasında 1000 tane ağırlığı bakımından büyük bir 

varyasyon olduğundan kullanılacak tohum miktarı 10-25 kg/da arasında değişir. Karışık 

ekimlerde 7-9 kg arpa ile 8-10 kg yem bezelyesi tohumu birlikte ekilmelidir. Ekimlerde sıra 

arası 30- 40 cm bırakılmalı, ekimle birlikte başlangıç gübresi olarak 2-5 kg/da N verilmelidir.  

Ot üretimi için en uygun biçim zamanı ilk baklaların gelişmeye başladığı devredir. Bu 

devrede kıraç koşullarda dekardan ortalama 1000 kg/da kadar yeşil ot veya 250- 300 kg kuru 

ot alınır. Yeterli yağış alan veya sulanabilen alanlarda ise yeşil ot verimi 2000-4000 kg/da 

civarındadır. Tohum hasadı için en uygun zaman ise meyvelerin büyük bir bölümünün 

olgunlaşıp sarardığı devredir. Hasat-harman küçük alanlarda elle yapılabileceği gibi, daha 

büyük alanlarda biçerdöverler kullanılır. Tohum yetiştiriciliğinde Bruchus‘lar önemli 

zararlılardır. Mücadele yapılmadığı zaman tüm tohum ürününe zarar verebilirler. 

Bruchus'larla tarlada çiçeklenme döneminde ilaçla mücadele yapılmalı, hasattan sonra tohum 

fumige edilmelidir. 

YEM BÖRÜLCESİ (Vigna unguiculata (L.) Walp.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Tanesi ve otu için yarı kurak alanlarda yetiştirilir. Taneleri, insan beslenmesinde olduğu kadar 

hayvan beslenmesinde de iyi bir protein kaynağıdır. Mısır, sorgum, sudan otu ve değişik 



buğdaygillerle karışık olarak otlatma amacıyla da kullanılabildiği gibi, yeşil gübreleme 

amacıyla da kullanılmaktadır. Yaprakları ile birlikte muhafaza edilebildiği takdirde iyi bir 

kuru otu vardır. Eğer otuna, ton başına 30-40 kg melas ilave edilirse iyi bir silaj elde 

edilebilir. Sorgum veya mısır ile karıştırılması ise daha uygundur.  

Bitkisel Özellikleri 

Börülce, tek yıllık, otsu, sıcak mevsim baklagil bitkisidir. Bitkisel özellikleri fasulyeye 

(Phaseolis vulgaris L.) benzer. Bitki tipleri; dik, yarı dik ve yatık olarak sınıflandırılır. Türler 

arasında çok geniş bir varyasyon vardır. Yaprakları üçlü bileşiktir. Yaprak koltuklarından 

çıkan çiçekler; beyaz, krem, sarı ve mor renkte olup, 15-30 cm uzunluğundaki saplar 

üzerindedir. Baklaları düz ve incedir. Her baklada 10 ile 15 adet tohum bulunur. Çok güçlü 

bir kök sistemine sahiptir. Kök uzunluğunun ekimden sekiz hafta sonra 2.4 m'ye kadar 

ulaştığı görülmüştür. Tohum, genelde böbrek şeklinde, bazen yuvarlaktır. Tohum kabuğu düz 

veya buruşuktur. Renk; beyaz, krem, yeşil, soluk sarı, kırmızı, kahverengi ve siyah olabildiği 

gibi, benekli ve alacalı da olabilmektedir. Börülce, ülkemizde, hilum çevresindeki renkten 

dolayı Karagöz ve Karnıkara gibi isimlerle de anılır. 

Yetiştiriciliği 

Börülce, kurak koşullara en dayanıklı baklagillerden biridir. İnsan gıdası olarak 400 mm yağış 

alan alanlarda yetiştirilebilirse de, yem üretim amacıyla 750 ile 1100 mm yağış gereklidir. 

Yağışın yüksek olduğu yerlerde hastalık ve böcek zararları yoğunlaşır. Soğuğa hassastır. 

Sıcaklık isteği soyadan daha fazladır. İyi bir gelişme için 25-35°C sıcaklık yeterlidir. Toprak 

bakımından çok seçici değildir. Kumludan, ağır killiye kadar çok değişik topraklarda 

yetişebilir. Hafif asit veya hafif alkali toprakları tercih eder. Tuza ve su göllenmesine 

dayanımı zayıftır. Ot üretimi için besin maddeleri bakımından zengin topraklar, tohum üretimi 

için ise daha fakir toprakları tercih eder. Fakir topraklarda ekimle birlikte 4-5 kg/da N 

verilmelidir. Ekimde sıra arası mesafesi dik gelişen tiplerde 30-40 cm, yarı dik gelişenlerde 

ise 50-65 cm'dir. 

Börülce bir kısa gün bitkisidir. Düşük ışık şiddetine karşı dayanıklıdır. Dolayısıyla, mısır ve 

sorgum gibi uzun boylu bitkilerle birlikte yetiştirilebilecek kadar gölgeye dayanımı iyidir. 

Ayrıca, ekim tekniği açısından alternatif sıralar halinde ekim, aynı sıraya ekime göre hava 

sirkülasyonunun daha iyi olması, ışığın daha derinlere nüfuz etmesi nedenleriyle daha 

avantajlıdır. Börülce ot ve tohum verimi bakımından geniş bir varyasyon gösterir. Yeşil ot 

verimi 500 - 5000 kg/da, tohum verimi ise 50-350 kg/da arasında değişmektedir. Börülce 

otlatma amacıyla da kullanılır. Bitki gelişim dönemindeki kuraklık, yüksek gece sıcaklığının 



çiçek, bakla ve tohum gelişimini etkilemesi, zararlı yoğunluğu ve bunlara ilave olarak virüs, 

mantar ve bakterilerin neden olduğu hastalıklar börülce tarımının en önemli zorluklarıdır. 

LÜPENLER (Lupinus L.) 

Ülkemizde lüpen, ak lüpen, beyaz lüpen, delicebakla, gavurbaklası, yahudibaklası, 

kurtbaklası, mısırbaklası, termis, tirmis, ak acıbakla, beyaz acıbakla ve termiye gibi isimlerle 

tanınan bir bitkidir. Önemli olan üç tür; mavi acıbakla, sarı acıbakla ve ak acıbakladır. 

Genelde hayvan yemi olarak kullanılan lüpen, Konya gibi birkaç ilde çerezlik olarak da 

tüketilmektedir.  

1- AK LÜPEN (Lupinus albus L.) 

Yararlanma Alanları 

Yeşil Gübre Olarak Toprak Islahında: Lüpen yalnız ve karışım halinde toprak ıslahı amacı ile 

yeşil gübreleme için ekilmektedir. Köklerinin derinlere işlemesi ve organik madde 

verimlerinin de çok yüksek olması nedeniyle hem yeşil gübreleme de hem de öncü bitki 

olarak yetiştirilmesi önemini artırmaktadır. Acıbaklalar aslında fakir, hafif, bilhassa kireci az 

ve bu sebepten baklagiller familyasına ait diğer yembitkilerini besleyemeyen arazilerin 

bitkisidir. Kökleriyle azot fiksasyonunun 250-450 kg\ha arasında olduğu, sık ekimlerde 

erozyonu önlediği de belirtilmektedir. 

Hayvan Beslemede: Alkoloid miktarı yüksek olan lüpenler doğrudan hayvan beslemede 

kullanılmazlar. Alkoloid muhtevaları düşük lüpen varyeteleri elde edildikten sonra, otlatmak 

veya ot elde etmek amacıyla hayvan yemi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tatlı lüpenler 

otlatmada ve yeşil ot olarak hayvan beslemede kullanılmaktadır. Kuru ot olarak hayvanlara 

verilebilse de kurutmaya elverişli olmadığından silaj yapılması daha da uygundur. Acıbakla 

ve karabuğday karışımı başarılı bir şekilde silolanabilmekte, lüpen taneleri tam, ezilerek veya 

öğütülerek çiftlik hayvanları ve kanatlıların beslenmesinde kullanılmaktadır. Lüpenin kümes 

hayvanları için gerekli metabolizma faaliyetlerinde kullanılan enerji bakımından soya 

fasulyesine yakın bir kalori değerine sahip olduğu (2122 kal/g), Japon bıldırcınlarının 

beslenmesinde rasyona %50 oranında katıldığında yemden yararlanma katsayısının arttığı 

belirtilmektedir. 

İnsan Gıdası Olarak: İnsan gıdası olarak genellikle ak lüpenin taneleri kullanılmaktadır. İnsan 

gıdası olarak acı ak lüpen, termiye ve tirmis adı altında özellikle Konya, Isparta, Burdur 

illerinde tohumları kaynatıldıktan sonra çerezlik olarak kullanılmaktadır. İnsan beslenmesinde 

kullanılmasının sebebi yüksek protein ve yağ oranıdır. Protein oranının yüksekliği nedeniyle 

makarna ve ekmek yapımında lüpen ununun kullanıldığı, ayrıca kahvaltı, salata, çorba gibi 

birçok ticari ürünün içinde de kullanılabileceği belirtilmektedir. Lüpenin bazı türleri kahve 



olarak da tüketilmektedir. Çerez olarak lüpenin kullanımı için daneler bir gün suda ıslatılır, 

sonra sarımtırak renk alıncaya kadar suda kaynatılır, kaynatılan sarımtırak rengi almış taneler 

bir çuval içerisinde en az 1-3 gün süre ile akarsuda veya su altında acılığı giderilinceye kadar 

tutulur, sonra termiye adıyla tüketime sunulur. Kaynatılan lüpenin acı suyu böcek öldürücü 

ilaç olarak da Konya yöresinde kullanılmaktadır. 

Tıbbi Bitki Olarak: Bazı türleri ilaç ve kozmetik sanayinde kullanıldığı belirtilen lüpenin 

geçmişte halk arasında kurt düşürücü, idrar arttırıcı, kuvvet verici olarak ve zirai ilaçlamada 

kullanıldığı da belirtilmektedir. Yine geçmişte çıban ve yaralara karşı barsak ve mide 

hastalıklarında kullanıldığı, koyunlarda uyuz hastalığına karşı koyun yıkamada kullanıldığı da 

bildirilmektedir. Lüpen; bünyesinde en fazla bulunan lupanine ve albine alkoloidleri yanında 

spartin ve anagyrine gibi alkoloidleri de içermektedir. Bu alkoloidler bitkinin ilaç sanayinde 

önemini artırmaktadır. 

Süs Bitkisi Olarak: Diğer kullanım alanları dışında, çok farklı çiçek renklerine sahip çeşitleri 

sebebiyle çiçekçilikte ve bahçe süslemede kullanılmaktadır. Süs bitkisi olarak kullanılan 

türlerden L. hartwegii ve L. polyphyllus’dan elde edilen süs bitkisi çeşitleri vardır. Sarı ve 

mavi çiçekli lüpenler de bu amaçla kullanılabilmektedir. 

Münavebe Bitkisi Olarak: Avrupa'nın birçok ülkesinde, geniş çapta üretilen ve kullanılan 

lüpen, genellikle soya, nohut, mercimek ve diğer baklagil tohumlarının yetişmediği alanlarda 

iyi adaptasyon göstermiştir. Konya yöresinde yetiştirilebildiği yüksek yaylalarda, yamaçlarda 

ve nadas buğday ekim sisteminin uygulandığı yerlerde nadas yılında acıbakla ekiminin 

arttırılabileceği bildirilmiştir. Lüpen bitkisi; kökleriyle topraktaki fosfor ile potasyumu 

çözmesi ve toprak havasındaki serbest azotu nodozite bakterileriyle alması nedeniyle, 

kendinden sonra gelen bitkiye yararlı olmaktadır. Çapa bitkileri ve ara bitkisi olarak bezelye 

için lüpen iyi bir ön bitkidir.  

Bitkisel Özellikleri 

Kökleri kuvvetli olup kalın bir ana kök ve yan kökleriyle toprağın üst katmanlarına 

yayılmıştır. Ana ve yan kökler üzerinde düzenli olmayan nodoziteler bulunmaktadır. Ak acı 

bakla orta boylu bir bitki olup, elverişli koşullarda 1.20-1.50 cm'ye kadar boylanabilir. Gövde 

kalın, yuvarlak ve dik olarak gelişir, genellikle dallanmaz veya üstten dallanır, yüzeyi hafif 

yumuşak ince tüylüdür. Yaprakları merkezde birleşik 5-9 yaprakçıktan oluşur. Yaprakların 

tüylü, uzun ve kuvvetli sapları vardır.  

Ak lüpende yapraklar geniş ve büyük, yaprakçıklar tüylü, kulakçıklar dar, uca doğru sivri ve 

yüzeyi ince tüylerle kaplıdır. Çiçekler salkım şeklinde olup, sapların uç kısımlarında yer 

alırlar. Çanak yaprakları yeşil renkte, taç yaprakları ak lüpende beyaz, diğer lüpen türlerinde 



türe ve çeşide göre değişmekte olup, mavi lüpende mavi, sarı lüpende sarıdır. Bakla kabuğu 

ak lüpende tüylerle kaplı olup, baklada ortalama 3-7 adet tohum bulunur. Genellikle 

olgunlaşınca tohumlarını dökmektedir. Beyaz lüpen tohumları en geniş ölçülere sahip 

lüpendir, tohumları yassı- yuvarlak şekilde ve krem renklidir.  

2- MAVİ ACIBAKLA (Lupinus angustifolius) 

Mavi acıbakla denilen bu tür hayvan yemi ve yeşil gübre olarak en fazla yetiştirilen türdür. 

Taç yaprakları mavi renkli olup, 1 m kadar boylanır. Tohum rengi gri, sarı veya kahverengi 

olabilir. Ortalama 525 kg/da kuru ot verebilmektedir. Bazı çeşitlerin ise tohumu acı 

olduğundan (fazla alkaloit nedeniyle) yeşil gübre olarak ekilmektedir. 

3- SARI ACIBAKLA (Lupinus luteus) 

60-90 cm boylanabilen, gelişmesi daha yavaş olan ve daha fazla alkaloit içeren türdür. 

Tohumu en küçük olanıdır. Rengi beyaz olan tohum üzerinde kahverengi lekeler bulunur. 

Lüpen Tarımı 

1. Toprak ve İklim istekleri: Toprak istekleri bakımından lüpen türleri arasında farklılıklar 

vardır. Sarı acıbakla düşük verimli, fakir, kumlu, orta derecede asitli; mavi acıbakla nötr veya 

hafif asitli, besin maddelerince orta dereceli; ak acıbakla ise verimli, besin maddelerince 

zengin ve nötr topraklarda iyi yetişmektedir. Mavi ve sarı acıbakla kadar soğuğa dayanıklı 

olmayan ak acıbaklanın dayanıklılığı çeşitlere göre değişmektedir. Genelde serin iklim bitkisi 

olan lüpenler, sert kışlara dayanıklı değildir. Ekimden sonra serin ve nemli, meyve oluşum 

dönemlerinde açık ve güneşli iklim şartları acıbaklalar için idealdir. Erken dönemde 

kuraklıktan büyük zarar gören lüpenin çimlenmesi için, en az 3 - 4 derecelik bir sıcaklık 

gerekmektedir. Yetiştirilen yerin iklimi verim ve kaliteye etki etmektedir.  

2. Ekim ve Bakımı: Lüpen türleri genellikle gevşek yapılı ve iyi havalanan bir toprak 

istediklerinden tohum yatağının derin işlenmiş olması gerekmektedir. Lüpenler, özellikle ilk 

gelişme dönemlerinde yabancı bitkilerle rekabet güçleri zayıf olduğundan, otlardan arınmış 

bir tohum yatağı isterler ve bu nedenle ekim öncesi veya hemen sonrası yabancı otlar yok 

edilmelidir. İlk defa ekim yapılacak yerlerde veya kumlu topraklarda tohumlar ekim öncesi 

azot bakterileriyle aşılanmalıdır. Lüpenler yağışların bol olmasını ve iyi gelişmek için 

toprakta yeterli nemin olmasını isterler. Çimlenme ve ilk gelişme devrelerinde suya ihtiyaçları 

fazladır. Erken dönemlerde kuraklıktan zarar görürler. Lüpen saf olarak yetiştirildiği gibi 

özellikle otundan yeşil gübre, silaj ve yem olarak faydalanılan tatlı lüpenler karışım halinde 

yetiştirilmektedir. 

Kışı sert geçen bölgelerde son donlar göz önünde bulundurularak erken ilkbaharda ekilmesi 

gerekli olup, ekimde geç kalınması verimi azaltmakta, hatta hastalık ve zararlılara sebep 



olmaktadır. Dekara atılacak tohum miktarı, tanelerin farklı büyüklükte olması nedeniyle 

türlere, ekiliş amacına, ekim şekline ve bölgelere göre değişmektedir. Özellikle toprak ıslahı 

ve ot elde etmek amacıyla ekiminde, lüpenin fazla dallanmaması için ekimi sık yapılmalıdır. 

Atılacak tohum miktarları serpme veya mibzerle sıraya ekime göre değişmektedir. Türkiye'de 

dar alanlarda yapılan beyaz lüpen ekimi, elle veya gübre makinasıyla serpme şeklinde 

yapılmaktadır. Dekara atılacak tohum miktarı 30-32 kg'dır. Ekim derinliği ise 2-4 cm'dir. 

Daha derinlere ekilmesi çıkışta problemlere sebep olabilir. Derin köklere sahip olmaları 

nedeniyle toprağın alt katmanlarından iyi yararlandıklarından fazla gübre istemezler. İhtiyaç 

duydukları azotu köklerindeki nodozite bakterileri yardımı ile havadan sağlamaktadırlar. Bu 

nedenle, azotlu gübreye ihtiyacı az olup fazlası tane verimini düşürmektedir.  

Hafif ve kumsal topraklarda 8 - 12 kg/da P2O5 ve K2O, ilk gelişme için de 2 - 3 kg/da N 

verilmesi uygundur. Acı baklaya, ihtiva ettiği alkaloitler nedeniyle, tarlada bitki halinde iken 

hayvanlar zarar verememekte, ancak tatlı olan çeşitler tavşan ve benzeri hayvanlar tarafından 

yenildiğinden zarara uğramakta, bu nedenle tatlı olan çeşitlerin kenarlarına 3-5 sıra acı 

çeşitlerin ekilmesi tavsiye edilmektedir.  

3. Hasat ve Verim: Olgunlaşma bitkinin bütün baklalarında aynı anda olmadığından tane için 

hasat zamanı önemlidir. Geç yapılan hasatta baklalar çatlayıp daneler dökülebilmektedir. 

Beyaz lüpende baklalar kopmaya karşı dayanıklıdır. Diğer lüpen türlerinde hasadın gecikmesi 

halinde baklaların koptuğu görülmektedir. Baklaları çatlayan lüpenlerde hasat zamanını tespit 

etmek kolay olmayıp, daha çok ana daldaki baklaların yarısının kahverengi olduğu zaman 

hasat edilmelidirler. Bakla çatlaması ve tane dökülmesini önlemek için hasat sabah erken 

saatlerde yapılmalıdır. Hasat biçerek, elle veya makine ile yapılabilir. Üniform olgunlaşma 

görülmediğinden biçilen bitkiler demet halinde harman için kurumaya bırakılır. Hasatta yeşil 

kalanlar hasat sonrası kurutulurken olgunlaşmasını tamamlamaktadırlar. Harman için bitkinin 

kurutulması yağışlı bölgelerde sehpada veya suni kurutma ile yapılmalıdır. Kuruyan bitkilerin 

patoz ile daneleri balda kabukları sapından ayrılır. Elverişli olmayan iklim bölgelerinde tanesi 

için lüpen tarımı oldukça zordur. Acı lüpenlerin verimi tatlı lüpenlerden daha fazladır.  

Verim bakımından yıllara göre değişiklikler gösteren lüpen türlerinde dekara ortalama tohum 

verimi, ak lüpende 180-200 kg, sarı lüpende 120-160 kg, mavi lüpende ise 140-160 kg'dır. 

Lüpen tohumları protein ve yağ bakımından zengin olduklarından çabuk kızışmakta ve 

bozulmaktadır. Uygun ve kontrollü ortamlarda depolanmaları gerekmektedir. Depolamada 

yeşil tane ve diğer bitki kısımlarından ve yabancı maddelerden arınmış, elenmiş, temizlenmiş 

ve de tanelerinde rutubet içeriği % 12-13 olan ürünler depoya konulmalıdır. İyi kurutulan ve 

depolanan lüpen tohumları kullanım ve çimlenme kabiliyeti bakımından daha uygundur. 



Beyaz lüpende danedeki protein oranı % 40.9 (Hazmedilebilir protein oranı % 37) ve yağ 

oranı ise % 8-12'dir.  

TAŞYONCASI (Melilotus L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Taşyoncası hızlı gelişen bir baklagil olup toprak ıslahı, silaj üretimi ve besleyici çayır 

karışımları için önemli bir bitkidir. Aynı zamanda arılar için çok değerli bir nektar ve polen 

kaynağıdır. İki yıllık bir bitki olan taşyoncası kısa rotasyonlarda kış boyunca verimli olabilen 

önemli bir bitkidir. Taşyoncası aynı zamanda kurak dönemlere dayanıklı ve kıraç alanlara iyi 

uyum gösterebilen ender bitkilerdendir. Çiftlik hayvanları, taşyoncasını diğer baklagillerden 

daha az lezzetli bulur ve daha az tercih ederler. Taşyoncası hoş kokulu, dik gelişen, geniş 

yapraklı bir baklagildir. 

Yararlanma alanları; 

(1) Mera tesisi: Bir serin iklim bitkisi olan taşyoncası, erken ilkbaharda gelişmeye başladığı 

için hayvanları otlatmak amacı ile kullanılan önemli bir bitkidir. Kıraç ve zayıf topraklarda 

yetişebildiği için bu gibi yerlerde kurulacak kısa süreli meralarda kullanılacak çok iyi bir 

baklagildir. Gelişmiş taşyoncaları hayvanlar için oldukça lezzetli, besleyici ve şişme tehlikesi 

bulunmayan bir otlak olarak kullanılabilir. Mera kurmak için iki yıllık taşyoncası türleri 

kullanılır. Bu türler ekildikleri yıl 20-25 cm yüksekliğe gelince otlatılmalıdır. Daha erken 

devrede otlatılırlarsa sap üzerindeki büyüme gözleri tahrip olabilir. Fazla boylanmaya meydan 

vermeyecek bir biçimde, nispeten ağırca otlatılırlar. Aksi halde bitkiler hızla uzar, kabalaşır 

ve odunlaşır. Bu nedenle de hayvanlar tarafından tercih edilmezler. Taşyoncası meraları sığır, 

at, koyun ve domuzlar tarafından otlatılabilir. Sığır ve koyunlarda yonca kadar şişkinlik 

meydana getirmez. Ancak, yine de koyun ve sığırlar taşyoncası tarlasında ilk defa 

otlatılacaksa, önceden kuru ot veya diğer yemlerle alt yemleme yapılmalıdır. 

Taşyoncalarında vanilyaya benzer kokuda kumarin (Coumarin) maddesi bulunur. Bu nedenle 

parfüm endüstrisinde kokulandırma maddesi, tıpta ise ilaç ham maddesi olarak kullanılır. 

Hayvan bitkiyi ağzında çiğnemeye başlayınca dokularda bulunan kumarin ortaya çıkar. Bu 

koku bitkinin lezzetliliğini azaltır. Hayvanlar bu nedenle taşyoncası otunu fazla yemek 

istemezler. İyi kurumamış veya uygun şartlarda depolanmamış taşyoncası kuru otunda, 

kumarin toksik bir madde olan dikumarol (dicoumarol)'a dönüşür. Dikumarol kanın 

akışkanlığını arttırır, kanın pıhtılaşma özelliğini azaltır. Bozulmuş Taşyoncası kuru otunu 

yiyen hayvanlarda, herhangi bir iç ve dış kanama veya hafif yaralanma ölümlere neden 

olabilir.  



(2) Toprak Islahı: Taşyoncası toprak ıslahı için kullanılan en iyi baklagillerden biridir. Geniş 

ölçüde dallanan, derinlere inen kazık köklere sahiptir. Kökler yüzeysel köklü bitkiler için 

uygun olmayan besin maddelerini kullanır. Bitki çürüdüğü zaman köklerde bulunan besin 

elementleri diğer bitkilerin kullanabileceği şekle dönüşür. Ekimden sonraki yılda sürülüp 

toprağa karıştırılmasıyla taze sulu yapraklar ve yoğun kökler hızlı bir şekilde toprakta 

çürürler. Bu durum toprağın havalanmasını, drenajını ve genel fiziksel özelliklerini iyileştirir.  

(3) Tuzlu, beyaz alkali toprakların ıslahı: Bu tip topraklar yüksek oranda çözülebilir tuz 

içeriğine ve genellikle zayıf yüzey drenajına sahiptirler. Bu topraklar taşyoncası gibi toprağı 

ıslah eden bitkilere ihtiyaç duyarlar. Taşyoncası yüksek fosfat gübrelerini yarayışlı hale 

getirdiği gibi ikinci yılda derince sürülüp toprağa karıştırılmak suretiyle toprak organik madde 

içeriği ve azot içeriğini de artırır. En kötü toprak ve iklim şartları altında yetişebilen 

taşyoncaları, toprak ıslahı bakımından kullanılan en önemli bitkidir. Hem mera olarak, hem de 

toprak ıslahı için aynı derecede önemli olan bir baklagildir. Çünkü otlatılmak üzere ekilen 

taşyoncası, bir taraftan hayvanlara yem temin ederken, diğer yandan da toprağı ıslah eder. 

Taşyoncaları bir baklagil bitkisi oldukları için, toprakta oldukça fazla azot (N) biriktirirler. 

Fazla miktarda gövde ve yaprak meydana getiren taşyoncaları yeşil gübre olarak da 

kullanılırlar. Toprağa gömülen vejetatif kısımlar çürüyünce toprağın organik maddesini 

arttırır ve dolayısıyla toprağın fiziksel karakterini düzeltirler. 

(4) Ot ve silaj: Taşyoncası otu yonca, korunga ve üçgüllerin otları kadar lezzetli ve besleyici 

değildir. Fakat kötü şarlar altında yetişebildiği için, erken biçmek veya silaj yapılmak 

suretiyle taşyoncası otundan faydalanılabilir. Ot için taşyoncası bitkileri 45-60 cm yüksekliğe 

erişince biçilmeli ve iyi bir şekilde kurutulmalıdır. İyi kurutulmayan taşyoncası otu 

hayvanlara toksik etki yaparak kanama hastalığına sebep olur. Ot kurutma zorluğundan dolayı 

taşyoncasının silolanması daha uygun görülmektedir. Silaj yapımında da silajın 

bozulmamasına dikkat edilmelidir. Bunun için taşyoncası otu melas, mısır veya arpa kırması 

gibi maddelerle karıştırılarak silaj yapılmalıdır. 

Bitkisel Özellikleri 

Sap ve Yapraklar: Melilotus cinsine giren birçok tür vardır. Bunlar kuvvetli bir köke, dik ve 

yüksek boylu gövdelere sahiptirler. 30-100 cm boyundaki gövde silindir biçimindedir ve 

tüysüzdür. Yaprakları, yoncada olduğu gibi, bileşik yapraklı olup üç yaprakçıktan meydana 

gelmiştir. Ancak yaprakçık kenarlarının tümü dişlidir. Yaprakları almaşık dizilişlidir. Birçok 

taşyoncası türünde, yapraklar taze iken parmaklar arasında ezilir ve koklanırsa, belirgin bir 

şekilde vanilyaya benzer kumarin kokusu hissedilir. Bu bitkilerin çiçeklerini bal arıları yonca 



çiçeklerine göre çok daha fazla tercih ederler. Böylece önemli bal özü ve çiçek tozu kaynağı 

oluştururlar. 

Çiçek ve Meyveler: Yaprak koltuklarından çıkan uzun çiçek sapı üzerine çok sayıda ufak 

çiçek yerleşmiştir. Çiçek durumu seyrek salkım şeklindedir. Çiçeklerin taç yaprakları sarı 

veya beyaz renktedir. Güzel kokuludur. Meyve yumurta şeklinde ve yuvarlaktır. Olgunlaşınca 

rengi siyaha kadar koyulaşır. Yüzeyi hafif kabarık bir ağ örtüsü ile kaplıdır. 4 mm 

boyundadır. Meyve içinde yalnız bir tohum bulunur. Tohum çayır üçgülü tohumu 

büyüklüğündedir. Rengi sarı veya kahverengidir. 

Yetiştiriciliği 

Taşyoncasının, beyaz çiçekli ve sarı çiçekli olmak üzere iki önemli türü vardır. 

Sarı çiçekli tür: Sarı Taşyoncası (Melilotus officinalis Lam.)  

Beyaz çiçekli tür: Ak Taşyoncası (Melilotus alba Desr.) 

Taşyoncaları kışa dayanıklı bitkiler olup, kış boyunca büyümelerine devam ederler. Kumlu, 

killi ve ağır topraklarda, tuzlu topraklarda ve tahılların yetiştirilemediği alkali topraklarda 

kolaylıkla yetişebilirler. Taşyoncaları genellikle yol kenarlarında, nemi bol olan yerlerde iyi 

gelişir ve hayvanlar tarafından otlatılmadan kalabildiklerinde, tohum üreterek canlılıklarını 

devam ettirirler.  

Toprak Hazırlığı: Taşyoncalarının yetiştirilmesi genel olarak yonca ile benzerdir, ancak bazı 

farklılıkları içermektedir. Taşyoncaları kötü şartlara dayanabilen bitkiler ise de, tohumları 

küçük olduğu için tohum yatağının iyi hazırlanması gerekmektedir. Tohum yatağı düz, 

ufalanmış, bastırılmış ve yabancı odlardan temizlenmiş olmalıdır. 

Ekim ve Ekilecek Tohum Miktarı: Tohum miktarı tohumların durumuna bağlıdır. Sert tohum 

oranı oldukça yüksek olduğu için, kabuğu uygun bir yöntemle çizilmemişse, tohum miktarını 

yüksek tutmak gerekir. Zımparalama veya değişik yöntemlerle çizilmemiş ve tohum kabuğu 

çıkarılmamış tohumdan dönüme 3-5 kg, kabuk yüzeyi çizilmiş ve çimlenme gücü % 100 olan 

tohumlardan ise dönüme 1-2 kg atılmalıdır. 

Ekim Derinliği ve Ekim Şekli: Ekim mibzerle yapılmalı, mibzer yoksa elle ekilmelidir. 

Serpme ekmek zorunluluğu varsa tohum miktarı iki katına çıkarılmalıdır. Ekim derinliği 1-2.5 

cm arasındadır. En iyi ekim zamanı ilkbahardır. İklimi ılıman olan yerlerde sonbaharda da 

ekilebilir. 

Ot Hasadı: Taşyoncası ya mera olarak ya da ota biçilmek üzere yetiştirilir. Ot üretimi için 

erken davranılmalıdır. Geç kalınacak olursa bitkiler çabuk odunlaşır. Taşyoncalarının 

yapısında bulunan kumarin, ot iyi kurutulmadığı zaman, bakteriler tarafından toksik maddeler 

haline çevrilir ve bu toksik maddeler hayvan sağlığını tehdit eder. 



Tohum Hasadı: Taşyoncalarında meyveler farklı zamanlarda olgunlaşır ve kolayca 

dökülürler. Bu bakımdan fazla tohum ürünü alabilmek için, hasat meyvelerin yarısı karardığı 

zaman yapılmalıdır. Tohum hasadı doğrudan doğruya biçerdöverle yapılabildiği gibi, elle 

biçilip bir müddet kuruduktan sonra harman da yapılabilir. Tohum verimi dönüme 40-60 kg 

kadardır. 

Toplama ve Kurutma: İlkbahar sonunda bitkilerin çiçekli dalları toplanır, gölge ve havadar bir 

yerde kurutulur, ince kıyılarak hava almayan kaplarda saklanır. 

Taşyoncası yetiştiriciliğinin olumlu yönleri; 

a) Kıraç şartlarda, alkali topraklarda ve her türlü iklimde yetişebilirler, 

b) Kuru ot ve silajı yapılabileceği gibi, mera ve toprak ıslahı bitkisi olarak kullanılabilirler, 

c) Kurak koşullara, sıcak ve soğuklara, yonca dahil birçok baklagil yembitkisinden daha 

dayanıklıdırlar, 

ç) Ot verimleri yüksek, tohumları ucuzdur, 

d) Nektar ve polen kaynağı olarak iyi bir bal özü bitkisidirler.  

Olumsuz yönleri; 

a) Sert tohumluk yaygındır, 

b) Siyah gövde pası, kök çürüklüğü ve virüs hastalıklarına dayanıksızdırlar, 

c) Kumarin nedeniyle, özellikle de bozulmuş yemleri sığırlarda kanama hastalığına neden 

olur, 

ç) Genellikle kuru ot özellikleri iyi değildir, 

d) Bitkiler olgunluğa yaklaştıklarında çabucak kartlaşırlar, 

e) Biçimden sonra iyi bir gelişme göstermezler. 

MÜRDÜMÜK (Lathyrus L.) 

Tek veya çokyıllık, çoğunlukla dik olarak gelişen, bazen sarılıcı bitkilerdir. Saplarının enine 

kesiti kanatlı veya kanatsız olabilir. Yapraklar, karşılıklı bileşiktir ve yaprak ekseni kısa veya 

uzun bir sülükle sonuçlanır. Bir yaprakta çoğunlukla bir çift yaprakçık bulunur. Kulakçıklar, 

oval şekilde kenarları hafif veya derin dişlidir. Çiçekler, yaprak koltuklarından çıkan sapçıklar 

üzerine salkım şeklinde veya tek tek oturmuşlardır. Meyveler, yassı fasulye şeklindedir. 

İçerisinde 2 veya daha fazla tohum bulunur. 

1- YAYGIN MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Lathyrus türleri dünya genelinde yeşil ot, kuru ot ve tane yem olarak hayvan beslenmesinde, 

yeşil gübre bitkisi olarak toprak yapısının iyileştirilmesinde ve yemeklik tane baklagil veya 

sebze olarak insan beslenmesinde kullanılmak üzere yetiştirilmektedir. Ayrıca bu türler belirli 



dönemlerinde otlatılmakta ve otlatmaya ara verildikten sonra gelişen bitkiler tohum için hasat 

edilmektedir. Lathyrus türlerinin insan beslenmesinde kullanımı ülkelere ve yörelere göre 

değişiklikler ve özel tüketim tarzları içermekle birlikte genellikle kuru taneleri çorba yapılarak 

ve öğütülerek belirli oranlarda buğday ununa katılarak ekmek yapımında kullanılmakta, taze 

yaprakları, olgunlaşmamış bakla ve taneleri ise salata, sebze yemeği ve çerez olarak 

değerlendirilmektedir. 

Yaygın mürdümük genel olarak insan beslenmesinde kullanılmaktadır. Nohut mürdümüğü ve 

Kıbrıs mürdümüğünün yetiştirilme amacı ise ağırlıklı olarak hayvan besleme olup, bu amaçla 

nohut mürdümüğü tane ve kaba yem, Kıbrıs mürdümüğü ise genellikle kaba yem olarak 

kullanılmaktadır. Mürdümük türlerinde diğer bir çok baklagil bitkisinde olduğu gibi beslenme 

üzerine olumsuz etkileri olan bazı maddeler bulunmaktadır. Bu maddelerden en önemlisi β-

ODAP (β-N-oxalyl-L-α, β-diaminopropionik asid)’tır. Beyaz tohumları sakıncasız olmalarına 

karşın, koyu ve renkli tohumlar zehirli olup, yüksek miktarda β-ODAP içermektedir. 

Mürdümük tohumları, genellikle kaynatma ve buğulama suretiyle zararlı etkisini 

kaybetmektedir. Kaynatma ve buğulama işlemi uygulanan tohumlar özellikle besi 

hayvanlarının yemlenmelerinde kullanılmaktadır. Yaygın mürdümük tohumu çimlenme 

gücünü 6 yıl kadar koruyabilmektedir.  

Türkiye'de Mürdümük Türlerinin Tarımı ve Kullanımı 

Mürdümük türleri Türkiye'nin hemen her bölgesinde yetişmektedir. Ülkemizde çok dar 

alanlarda ve sınırlı miktarlarda sadece yaygın mürdümük (L. sativus) ve nohut mürdümüğü 

(L. cicera)’nün tarımı yapılmaktadır. Türkiye'de 3500 ha alanda mürdümük ekilmekte ve 

3500 ton tane üretilmektedir. Türler genelde yembitkisi olarak yetiştirilmekle birlikte, taneleri 

bazen insan beslenmesinde de kullanılmaktadır. 

Bitkisel Özellikleri 

Yaygın mürdümük (Lathyrus sativus L.) tek yıllık olup, kuvvetli bir kazık köke sahiptir. 30-

100 cm kadar boylanabilen sap tüysüzdür. Yaşlı bitkilerde gövdenin içi boş, yatık, tırmanıcı 

ve genelde tabanda çok dallı olup, belirgin kanatlıdır. Yaprak sapı oldukça uzun ve geniş 

kanatlıdır. Yaprakçıklar çoğu kez 5 veya 7 adet kuvvetli ve çok ince paralel uzun damarlı ve 

mavimsi yeşil renktedir. Çiçek rengi çoğunlukla beyazdır. Ancak pembe veya mavimsi 

olanları da vardır. Baklaları yassı olup kanatlı, sarı-gri renkli, ince damarlıdır ve 1-6 adet 

tohum bulundururlar. Tohumları balta biçiminde köşeli ve gri, kırmızımsı-sarı, kahverengimsi 

veya yeşilimsi renktedirler. Çoğunlukla kahverengi benekler içeren tohumlar uygun 

koşullarda çimlenme güçlerini 6 yıl kadar koruyabilmektedir.  

 



Yetiştiriciliği 

Yaygın mürdümük, serin iklim bitkisidir. Ancak soğuğa fazla dayanıklı olmayıp, adi fiğin 

zarar gördüğü soğuklardan zarar görmektedir. Toprak tuzluluğuna dayanıklı değildir. Yaygın 

mürdümük yetiştiriciliğinde, adi fiğde uygulanan yöntemler izlenmektedir. Ilıman iklim 

bölgelerinde sonbaharda, kışı sert geçen serin bölgelerde ise yazlık olarak, erken ilkbaharda 

ekimi daha uygundur. Sıraya ekim tercih edilmekte olup, tane yem üretiminde sıra araları 25-

35 cm olmalıdır. Ekim derinliği 4-6 cm kadardır. Arkadaş bitkiyle birlikte ekim, yaygın 

mürdümüğün yatmasını önlediğinden, yeşil ot ve kuru ot üretiminde daha avantajlıdır. Yaygın 

mürdümük, tane yem amacıyla genellikle saf olarak yetiştirilmektedir.  

Kuru ot için hasat zamanı, tam çiçeklenme dönemidir. Bununla birlikte, bitkiler geç 

kabalaştığı ve uzun süre yumuşak kaldığı için biçim daha da geciktirilebilir. Çiçeklenme 

başlangıcında kuru maddede % 24 ham protein kapsamaktadır. Tohum elde etmek amacıyla 

yetiştirilen ürün, baklalar sararıp, alt yapraklar kuruduktan sonra hasat edilmelidir. Kültür 

çeşitlerinde tohum dökme gibi bir sorun yoktur. Normal yetiştirme koşullarında yaygın 

mürdümükten 150-250 kg/da tane ve 1000-3500 kg yeşil ot veya 400-500 kg kuru ot verimi 

almak mümkündür. Dekara 8-12 kg tohum ekimi yeterlidir. Yaygın mürdümük, yeşil yem 

veya kuru ot olarak koyunlar tarafından istekle yenmektedir. Diğer çiftlik hayvanların 

beslenmesinde de kullanılabilir. Fakat at ve eşek gibi tek tırnaklı otobur hayvanlara 

yedirilmemelidir. Dane yem olarak değerlendirmede dikkatli olmak gerekmektedir. Benekli 

ve koyu renkli tohumların Lathyrin içeriği yüksek olup, kontrolsüz olarak yedirildiklerinde 

toksik etki yapmaktadır. Yaklaşık % 28 ham protein kapsayan tohumlar genellikle kaynatma 

ve buğulama suretiyle zararlılıklarını kaybetmekte ve bundan sonra, özellikle besi 

hayvanlarının beslenmesinde kullanılmaktadır. 

2- KIBRIS MÜRDÜMÜĞÜ (Lathyrus ochrus) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Kıbrıs Mürdümüğü, diğer kültür türleri gibi, esas olarak yeşil ot, kuru ot ve tane yem olarak 

hayvan beslenmesinde ve yeşil gübre bitkisi olarak, toprakların ıslahında kullanılmaktadır. 

Lathyrus ochrus Türkiye'de, araştırma çalışmaları dışında yetiştirilmemektedir. Lathyrus 

ochrus, diğer önemli Lathyrus türler gibi β-ODAP (β-N-oxalyl-L-α, β-diaminopropionik asid) 

içerdiğinden insan ve hayvanlarda "Lathyrisin" adı verilen sinir, kemik ve damar 

hastalıklarına neden olmaktadır. Bitkinin kurağa dayanıklılık amacıyla ürettiği suda 

çözünebilen bu aminoasit, ruminantlarda daha sınırlı etki göstermekte, özellikle tohumları 

suda bekletilerek tüketildiğinde, ODAP içeriği %90'lara kadar azalabilmektedir. 



Kıbrıs Mürdümüğü esas olarak kaba yem üretimi amacıyla yetiştirilir. Tane yem kuru ot ve 

yeşil gübre bitkisi olarak üretime çok uygundur. Orobanş (canavar otu)’na dayanıklılığı ile de 

tanınan bu baklagilin tanelerinde ortalama %20 protein bulunur. Kuru otunda ise bu oran 

%17-22 arasında değişebilmektedir. Körpe sürgünleri çiğ olarak insan beslenmesinde meze 

şeklinde tüketilmektedir. Un haline getirilen tohumlarından yapılan çorba ise lezzetli ve geç 

kararma özelliğine sahiptir. Bu bitki Kıbrıs'ta "Louvana" olarak da adlandırılmaktadır.  

Kıbrıs Mürdümüğü güçlü gelişme yeteneği, su basmalarına ve kuraklığa dayanma gücü 

nedeniyle, diğer mürdümük türlerine nazaran daha yüksek biyokütle üretilebilmekte, bu 

nedenle yeşil ot, kuru ot ve tane üretimi yanında, yeşil gübre bitkisi olarak da üstünlükler 

içermektedir. 

Bitkisel Özellikleri 

Kıbrıs Mürdümüğü (Lathyrus ochrus), diğer pek çok mürdümük türü gibi yıllık ve güçlü, 

derin, kazık köklü bir baklagildir. Yaprak sapı yassı, yaprak ayası tabanda kıvrılmış konumlu, 

orta ve uç kısmında bir veya birkaç sülük içerir. Üst yaprakların yassı sapları üzerinde 

yumurtamsı ve almaşık dizilmiş 1-4 adet yaprakçık bulunur. Çiçekler açık sarı renklidir, 

çiçeklenen (generatif) dallar üzerinde tek veya çift olarak yer alırlar. Tüysüz baklalar yassıdır 

ve olgunlaşma döneminde koyu sarı-kahve renk alırlar. Her baklada 1-6 adet tohum 

bulunmaktadır. 

Yetiştiriciliği 

Kıbrıs Mürdümüğü tarımı, adi fiğ ve diğer mürdümük tarımına benzer işlemleri içerir. 

Akdeniz kuşağında, 17,5-20 cm sıra arası uzaklıkta, dekara 18-20 kg tohumluk kullanılarak 

yapılacak sonbahar ekimlerinde 3000-3300 kg/da yeşil ot elde edilmekte, benzer uygulamada 

150-200 kg/da tohum verimi sağlanabilmektedir. Bir serin iklim bitkisi olmasına karşılık, 

soğuğa dayanıksızdır. Günümüzde yoğun olarak yetiştiriciliği Kıbrıs adası ve Yunanistan gibi 

ülkelerde sonbahar ekilmekte, kışı sert geçen yörelerde ise ilkbaharda ekilmesi gerekmektedir. 

Kıbrıs mürdüğümünün sürünücü-sarılıcı yapısı nedeniyle, arkadaş bitkiler, örneğin serin iklim 

tahılları ile karışık yetiştirilmesi, bu baklagilin yatmasını engellediğinden önemli agronomik 

yararlar sağlamaktadır.  

NOHUT GEVENİ (Astragalus cicer L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Biryıllık ve çokyıllık otsu türler ile dikenli veya dikensiz türleri içeren geven cinsi içerisinde 

bazı türler yembitkisi olarak önem taşırlar. Bunlardan en önemlisi nohut gevenidir 

(Astragalus cicer). Çokyıllık rizomlu otsu bir bitki olan nohut geveni, ülkemizde özellikle 

Doğu Anadolu bölgesindeki meralarda yaygın olarak bulunur. Soğuğa çok dayanıklıdır ve 



sulu koşullarda yetiştirilebileceği gibi, yağışı 400 mm'den fazla olan yerlerde kıraç koşularda 

da yetiştirilebilir. Çok farklı toprak tiplerinde yetişebilir. Asitliğe hafif, alkaliliğe orta 

derecede toleranslıdır.  

Nohut geveninin besleme değeri aynı gelişme döneminde hasat edilen yoncaya eşdeğerdir. 

Nohut geveni otunun ham protein içeriği çoğu zaman yoncadan daha yüksektir. Bunun 

nedeni, nohut geveninde yaprak/sap oranının yoncadan % 40 daha fazla olması ve otun 

kurutulması ve balyalanması sırasında daha az yaprak kaybı olmasıdır. Saf olarak 

yetiştirildiğinde kuru ot elde edilmesi diğer baklagillere göre daha zordur. Çünkü çiçeklenme 

sırasında sap ve yaprak büyümesi devam eder ve bu nedenle ot hasadı sırasında otun nem 

içeriği yüksek olur. Buğdaygillerle karışım halinde ekildiğinde kuru ot yapılması daha 

kolaylaşır. Saf olarak veya buğdaygillerle karışım halinde mera bitkisi olarak yetiştirildiğinde 

hayvanlarda şişmeye neden olmaz.  

Bitkisel Özellikleri 

Çokyıllık, yatık veya yarı yatık büyüyen, içi boş saplara sahip olan bir bitkidir. Yapraklar 

mızrak şeklindeki 8-17 çift yaprakçık ve yaprak sapının ucunda yer alan bir yaprakçıktan 

oluşur. Yaprakçıkların alt kısmı hafifçe tüylüdür. Bitki dallanmış bir kazık köke sahiptir ve 

rizomlarla yayılır. Çiçek durumu, saman sarısı renkte ve 60'a kadar varan sayıdaki çiçekten 

oluşan bir başaktır. Tozlanma büyük ölçüde bambus arılarıyla olur. Ancak, bal arıları ve 

yaprak kesici arılar da tozlanma sağlayabilir. Siyah renkli şişkin baklalar 9-15 adet oval, sarı 

renkli tohum içerir. 

Yetiştiriciliği 

Nohut geveni çok farklı toprak ve iklim koşullarına adapte olabilen bir bitkidir. Kireçli 

toprakları tercih eder. Yıllık yağışı 400 mm'den fazla olan yerlerde yetişebilir. Soğuğa 

dayanıklıdır ancak, gölgeye ve su basmasına dayanıklı değildir. Nohut geveni ekilecek 

toprağın iyi hazırlanmış ve bastırılmış olması gerekir. Ekimin hemen öncesinde, tohumlarda 

tohum sertliğinin giderilmesi ve etkin bir Rhizobium leguminosarum ırkı ile aşılanması 

gerekir. Tohum sertliğini giderme işlemi yapılan tohumlar bekletilirse canlılıkları hızla azalır. 

Kışı sert geçen yerlerde ilkbaharda, kışı ılık geçen yerlerde sonbaharda ekilebilir. Ekim 

derinliğinin 1.5-2 cm olması en iyisidir. Saf ekimde 0.9 kg/da tohum, buğdaygillerle karışık 

ekimde 0.6 kg/da tohum ekilir. Nohut geveni fidelerinin zayıf gelişmeleri nedeniyle yabancı 

otlarla rekabet edemez. Bu nedenle, ekimin yabancı otlardan temizlenmiş bir tohum yatağına 

yapılması gerekir. Önemli bir hastalık ve zararlısı yoktur. 

Yetişme koşullarına bağlı olarak yılda 2-3 biçim yapılabilir. Kıraç koşullarda 400-500 kg/da, 

sulu koşullarda 800-1000 kg/da kuru ot verimi sağlayabilir. Biçim yüksekliğinin 10 cm'den 



daha aşağıda olmaması gerekir. Otlatma amacıyla kullanıldığında, 5-6 hafta dinlenme 

periyodu olan nöbetle otlatma sistemine göre otlatılmalıdır. Tohum için yetiştirildiğinde, sulu 

koşullarda 90 cm sıra aralığı ile, kurak koşullarda ise daha geniş aralıklarla ekilir. Çiçeklenme 

sürekli olduğu için tohum hasadı güçtür. Biçilen bitkiler kurutulduktan sonra, kuruyan bitkiler 

biçerdöver veya harman makinasına verilerek tohum hasadı yapılır. Tohum verimi 50 

kg/da'dır. 

ÇEMEN (Trigonella foenum-graceum L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Çemen, ilk kez eski Mısırlılar tarafından yem ve ilaç bitkisi olarak yetiştirilmiştir. Aromatik 

madde içeriği yüksek olan bitkinin tohumu ülkemizde öğütülerek pastırma üretiminde eti 

koruyucu olarak kullanılmaktadır. Yeşil yem olarak hayvanlar tarafından sevilerek 

tüketilmektedir. Yeşil ve kuru otunun besleme değeri yüksektir. Fakat oldukça yüksek 

aromatik maddeler içerir. Tahıllarla karışık ekiminden kaliteli kuru ot elde edilir. Otlatmaya 

uygun bir bitki değildir. Çemen, aynı zamanda iyi bir yeşil gübre bitkisidir. 

Çemen tohumunda; % 27 protein, % 7-10 sabit yağ, azotlu bileşikler, %1 alkaloid 

(trigonellin) ve flavonoit gibi maddeler bulunmaktadır. Çemen tohumlarında ayrıca fosforlu 

bileşikler, fitin, kolin, uçucu yağ ve nikotin amit bulunur. Bitkinin kalıcı ve kuvvetli bir 

kokusu vardır. Koku trigonellin alkaloitinden ileri gelmektedir. Tohumları un haline 

getirildikten sonra diğer yemlerle karıştırılarak özellikle iş hayvanlarına yedirilmektedir. 

Gerek insan gerekse hayvan beslemede iyi bir protein kaynağı olan çemen bitkisi, yeşil 

yapraklarındaki C vitamini bakımından da oldukça zengindir. Ayrıca, halk arasında çemen 

tohumlarından; tahriş giderici, bağırsak yumuşatıcı, gaz giderici, balgam söktürücü, ateş 

düşürücü ve kan şekerini düşürücü olarak da faydalanılmaktadır. 

Bitkisel Özellikleri 

Tek yıllık bir bitki olup kazık köklüdür. Kökler çok derine gitmez, üzerinde bol miktarda 

nodozite olup etkili bakteri türü Rhizobium meliloti’dir. Bitki seyrek bir şekilde 

dallanmaktadır. Dallanma bitkinin dip kısmından meydana gelir. Saplar, hafifçe köşelidir ve 

bitkiler dik olarak gelişirler. Yaprak özellikleri yönünden çemenler, yoncalara çok benzerler. 

Yaprak; üç yaprakçıktan oluşan bileşik yapraktır. Orta yaprakçık sapı yandakilerden daha 

uzundur. Yaprakçıklar, uzun, yumurta şeklinde olup, uç kısmı dişlidir. Bitkinin tüm vejetatif 

organları ince tüylerle kaplıdır. 

Sapsız olarak yaprak koltuğundan çıkan çiçekler çoğunlukla 1 -2 adettir. Çiçekler küçük olup, 

beyaz veya sarımsı beyaz renktedir. Çemende kendine döllenme hakimdir. Dipten uca doğru 

daralan, 10-15 cm uzunluğunda fasulye şeklinde meyveleri vardır. Meyvenin uç kısmı 1-4 cm 



uzunluğunda sivri gaga şeklindedir. Meyve, düz veya hafif eğik olabilir. Taze iken renkleri 

yeşil olan meyveler, olgunlaşınca sarımsı kahverengiye dönerler. Meyvenin içinde 10 ile 20 

adet tohum bulunur. Tohumlar, köşeli, üzeri derin çizgili ve sarı kahve renklidir. Hilum 

dışarıya doğru çıkıntı yapmıştır ve bu çıkıntının tohum gövdesine birleşen kısmının iki 

yanında belirgin, ince ve uzun birer çukurluk vardır.  

Yetiştiriciliği 

Çemen bir yıllık serin mevsim baklagil yembitkisidir. Ilıman iklimleri sever. Soğuğa ve neme 

karşı duyarlıdır. Toprak seçiciliği fazla değildir. En iyi gelişmesini kireç düzeyi fazla 

olmayan, iyi drene edilmiş tınlı topraklarda yapar. Kışları sert geçen bölgelerde ilkbahar, 

ılıman geçen bölgelerde ise sonbahar ekimi yapılmalıdır. Çevre koşullarına göre ekim normu, 

tohum üretiminde 2-4 kg/da, ot üretiminde ise 5-8 kg/da olmalı ve ekim, sıra arası mesafesi 

20-40 cm olacak şekilde, 2-4 cm derinliğe yapılmalıdır. Çemen tek yıllık bir baklagil bitkisi 

olduğundan fazla gübrelemeye ihtiyaç duymaz. Bitkiler ot üretimi için çiçeklenme devresinde 

hasat edilmelidir. Bu dönemde kuru ot verimi 150-300 kg/da, protein oranı % 14, sindirilme 

oranı ise % 73 civarındadır. Kıraç koşullarda 50-100 kg/da tohum üretilebilir.  

ALACA TAÇOTU (Coronilla varia L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Çokyıllık, rizom oluşturan otsu bir bitkidir. Uzun süreli kurağa ve aynı zamanda aşırı 

yağışlara dayanıklıdır. -33 °C'ye kadar varan soğuklara dayanıklıdır. Erozyon kontrolü, mera 

bitkisi, yeşil gübre bitkisi, maden ocaklarının bitkilendirilmesi ve yer örtücü süsü bitkisi 

olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kuru ot ve silaj bitkisi olarak kullanılmaya 

elverişlidir. Otu protein ve mineral maddelerce zengindir. Yaprak/sap oranının yüksek olduğu 

erken gelişme döneminde sindirilebilirliği yüksektir.  

Merada bu bitkiyi otlayan hayvanlar başlangıçta çok tercih etmezler ancak alıştıklarında 

severek otlarlar. Alaca taçotu bitkisinin dokularında bulunan alifatik nitro bileşikleri tek 

mideli hayvanlarda toksik etki yapar. Ancak, geviş getiren hayvanlarda böyle bir etki 

görülmez. Bitki yeşil olarak otlandığında toksik etki yapar. Kuru ot veya silaj olarak 

hayvanlara yedirildiğinde toksik etki ortaya çıkmaz. 

Bitkisel Özellikleri 

Alaca taçotu, çokyıllık, sürünücü veya tırmanıcı büyüme formuna sahip bir bitkidir. Sapları 

köşelidir ve sapların içi boştur. Yapraklar, yaprak sapına karşılıklı olarak sapsız bir şekilde 

oturan 11-21 çift yaprakçık ve yaprak sapının ucunda bulunan bir yaprakçıktan oluşan bileşik 

bir yapraktır. Toprağın derinlerine kadar inen kazık kök çok sayıda yan köklere sahiptir. 

Rizomlarla yaydır. Yaprak koltuklarından çıkan uzun çiçek saplarının uç kısmında bulunan 4-



20 çiçek bir şemsiye şeklindedir. Çiçekler leylak, beyaz veya pembe renklidir. Meyveleri 3-7 

silindirik bölmelidir. Her bölmede çubuk çeklinde sarıdan kırmızımtırak kahverengiye kadar 

değişen renge sahip bir tohum bulunur. Tohumlarda sert tohumluluk oranı yüksektir. 

Yetiştiriciliği 

Kurağa, yüksek yağışa ve soğuğa dayanıklı bir bitkidir. İyi hazırlanmış bir tohum yatağı 

gereklidir. Tohumlar küçük olduğu için, ekim derinliğinin 1-1.5 cm'den fazla olmaması ve 

ekimden sonra toprağın merdane çekilerek bastırılması gerekir. Ekim öncesinde tohumlarda 

sertlik giderme işlemi yapılması gerekir. Dekara 0.6-1.1 kg tohum ekilir. Daha önce alaca 

taçotu yetişmeyen alanlarda ekim yapıldığında tohumların ekim öncesinde uygun Rhizobium 

ırkı ile aşılanması gerekir. Kışı sert geçen yerlerde ilkbaharda, kışları ılık geçen yerlerde 

sonbaharda ekilebilir. Fide gelişiminin çok yavaş olması nedeniyle ilk gelişme döneminde 

yabancı otlarla rekabet edemez. Bu nedenle, ekim öncesi toprağın yabancı otlardan çok iyi 

temizlenmiş olması gerekir. Sık bir örtü oluşturduktan sonra, yabancı otlarla rekabeti çok 

iyidir.  

Yılda 2-3 biçim yapıldığında, daha fazla sayıdaki biçimlere göre, daha fazla ot ürünü verir. Ot 

verimi ve ot kalitesi dikkate alındığında, çiçeklenme döneminde biçilmesi tavsiye edilir. 

Otlatılarak yararlanmada ise nöbetle otlatmaya uygundur. Devamlı otlatma koşullarında bitki 

zayıflar. Yabancı tozlanan bir bitki olan alaca taçotunda tozlanma bal arıları ve bambus arıları 

ile olur. Çiçeklenmenin sürekli olması, baklaların olgunlaştıktan sonra çatlayıp tohumlarını 

dökmesi nedeniyle genellikle tohum verimi düşüktür. Deneme koşullarında 53 kg/da tohum 

verimi elde edilmiştir. Fakat geniş üretim koşullarında 10 kg/da tohum verimi elde edilir. 

SICAK İKLİM BAKALGİL YEMBİTKİLERİ 

SOYA FASULYESİ (Glycine max L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Soya fasulyesi çok yönlü kullanım alanına sahip bir endüstri bitkisidir. Ancak, nitelikli yem 

gereksinimi arttığında veya dane amacıyla yetiştirilen soya fasulyesi, biyotik veya abiyotik 

faktörlerden zarar gördüğünde, yembitkisi olarak kullanılmaktadır. Soya fasulyesi yembitkisi 

olarak kullanıldığında, diğer baklagil yembitkileri gibi yüksek protein ve düşük selüloz içeren 

ot veya silaj elde edilir. 3-4 aylık yetişme sürecinde yonca otunun besleme değerine eş değer 

ot sağlar. 

Soya fasulyesi silaj yapmaya uygun bir bitkidir. Tam çiçeklenmeden, tam bakla bağlama ve 

baklaların olgunlaşma başlangıcına kadar değişen farklı dönemlerde biçilen soya 

fasulyesinden yapılan silajda, ham protein oranı % 16-20.6 arasında değişmektedir. Soyanın 

mısırla birlikte yetiştirilmesi, saf mısır yetiştirmeye göre, ham protein oranında % 11-51 



arasında artış sağlamaktadır. Soya fasulyesi yembitkisi olarak kullanıldığında, yem kalitesini 

olumsuz etkileyen herhangi bir faktöre rastlanmamıştır. Ancak, tohumların olgunlaşmaya 

başladığı dönemde hasat edilen soya fasulyesi otunda ether ekstrakt konsantrasyonu, otun 

hayvanlar tarafından yenme miktarını ve selülozun sindirimini olumsuz etkileyecek düzeye 

çıkabilmektedir. Bu nedenle, tohum olgunlaşma başlangıcında biçilen soya fasulyesi otunun 

hayvanın yediği toplam yemin % 50'sini aşmaması gerekmektedir. Soya fasulyesi otlatma 

amacıyla da kullanılabilmektedir. Ancak, otlatmada yem kaybını azaltmak için şerit otlatma 

sistemi uygulanmalıdır. 

Bir baklagil bitkisi olan soya fasulyesi, köklerinde simbiyotik olarak yaşayan azot bakterileri 

ile 20-60 kg/da azot fikse edebilmektedir. Yem olarak yetiştirildiğinde, soya fasulyesinin 

hasat artıklarıyla toprağa sağladığı azot miktarı, dane amacıyla yetiştirmeye göre daha 

fazladır. Çünkü, yem olarak hasat edildiğinde danelerin tam olarak olgunlaşması 

beklenmediğinden, nodüllerden danelere azot transferi daha az gerçekleşmektedir. 

Bitkisel Özellikleri 

Soya fasulyesi, hızlı büyüyen, dallanan bir sıcak mevsim bitkisidir. Sap dik olarak 

gelişmektedir. Sap yoğun tüylerle kaplıdır. Her yaprak üç yaprakçıktan oluşur. Ortadaki 

yaprakçık sapı daha uzundur. Bitki çok sayıda yan kökler oluşturan ve toprağın 2 m 

derinliğine kadar inebilen bir kazık köke sahiptir. Yaprak koltuklarından çıkan ve çok küçük 

braktelere sahip olan dik çiçek salkımları, 3-12 adet kendine döllenen çiçek içerir. Çiçek rengi 

çeşitlere bağlı olarak beyazdan mora kadar değişir. Çiçekler sarımsı kahverengi veya gri 

renkli tüylerle kaplıdır. Bakla formundaki meyveler sarımsı yeşil-esmer renkli olup, üzerleri 

uzun tüylerle kaplıdır. Her bir bakla 2-3 tohum içerir. Tohumlar taze iken yassı, daha sonra 

yuvarlak formludur. Tohumlar sarı renklidir. Göbek rengi sarıdan siyaha kadar değişir.  

Yetiştiriciliği 

Subtropikal bölgelerin bir bitkisi olan soya fasulyesi, 25-30 °C sıcaklıklarda en iyi şekilde 

büyür ve gelişir. Toprak kaynaklı hastalıkları önlemek için aynı tarlada iki yıldan fazla arka 

arkaya soya fasulyesi ekilmemesi gerekir. Ekim nöbetinde en iyi ön bitkisi tahıllardır. Soya 

fasulyesi drenajı iyi olan, kumlu veya orta derecede tınlı topraklarda en iyi şekilde yetişir. 

Ekim öncesi 6-7 kg/da fosfor, 30 kg/da potasyum ve 5 kg/da azot uygulaması gerekir. 

İyi hazırlanmış ve bastırılmış toprağa ekim, hızlı ve homojen bir çıkış sağlar. Soya fasulyesi 

10 °C'nin üzerindeki toprak sıcaklığında çimlenebilir. Bu nedenle ekim ilkbaharda yapılır. 

İdeal ekim derinliği 2.5-4 cm'dir. Soğuk topraklarda yüzeysel ekim yapılmalıdır. Ekim 

öncesinde tohumların Bradyrhizobium japonicum bakterisi ile aşılanması gerekir. En uygun 

ekim yöntemi mibzer ile sıraya ekimdir. Yem amacıyla yetiştirildiğinde, 12-15 kg/da tohum 



kullanılır ve sıra arası 15-20 cm olmalıdır. Dane üretiminde ise 6-8 kg/da tohum ekilir ve sıra 

aralığının 70-80 cm olması gerekir. Soya fasulyesi, yeşil yem veya silaj amacıyla 

yetiştirildiğinde sudan otu (Sorghum sudanense), sorgum (Sorghum bicolor) veya mısır (Zea 

mays) ile karışık olarak da yetiştirilebilir. Böylece daha kaliteli ve dengeli yem elde edilebilir. 

Soyanın mısır ile karışık yetiştirilmesinde genellikle 6 kg/da soya ve 3 kg/da mısır tohumu 

kullanılır. 

Soya fasulyesinin çıkıştan sonra yabancı otlarla rekabeti azdır. Ancak, gelişmesini 

tamamlayıp toprağı kapattığında yabancı otlarla rekabeti oldukça iyidir. Soya fasulyesi silaj 

için yetiştirildiğinde, optimum verim ve kalite, soya danelerinin olgunlaşmaya başladığı 

zaman yapılan hasattan elde edilir. Bu dönemde bitkinin alt yaprakları sararmaya başlamıştır 

ve tohumlar baklayı tam olarak doldurmuştur. Soya fasulyesinin kuru ot amacıyla 

yetiştirilmesi genellikle tavsiye edilmez. Çünkü, otun kuruması oldukça uzun sürer ve bu 

nedenle yaprak kaybı artar. Bu durumda otun ham protein içeriği düşer. Ayrıca, soya kuru otu 

genellikle tozludur ve saplar çok kırılgandır. Bu nedenle hayvanlar soya kuru otunu severek 

yemezler. Eğer soya fasulyesi kuru ot amacıyla hasat edilecekse, silaj için hasadından daha 

erken bir dönemde hasat edilmelidir. Soya fasulyesinin yeşil yem verimi 1000-3000 kg/da, 

kuru ot verimi ise 300-1200 kg/da'dır. 

JAPONÜÇGÜLLERİ (Lespedeza Mchx.) 

Sıcak mevsim bitkileri olup, büyümelerini sıcak mevsimlerde yaparlar. Doğu Asya orijinli 

olan üç türü yembitkisi olarak önem taşır. Bunlardan Mızraklı japonüçgülü (Lespedeza 

cuneata ( Dum. Cours) G.Don) çokyıllık, adi japonüçgülü (Lespedeza striata ) ve kulakçıklı 

japonüçgülü (Lespedeza stipulacea Maxim.) ise biryıllıktır. 

1. MIZRAKLI JAPONÜÇGÜLÜ (Lespedeza cuneata (Dum. Cours) G.Don) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Çokyıllık, dik veya yarı dik büyüyen bol yapraklı otsu bir sıcak mevsim bitkisidir. Sığırlar, 

mızraklı japonüçgülünün ince, taze ve düşük tanin içeren sürgünlerini severek otlarlar. 

Hayvanlarda şişmeye yol açmaz. Mızraklı japonüçgülü keçiler tarafından sevilerek otlanır. 

Kuru ot amacıyla yetiştirildiğinde diğer baklagillere göre çok daha kısa sürede kurur. 

Yaprakları, geyik ve tavşan gibi yabani hayvanlar için iyi bir yemdir. Tohumları kuşlar ve 

kemiriciler tarafından yenir. Yem değeri genellikle düşüktür. Otundaki ham protein oranı % 

14.9’dur.  

Dokularında, selülolitik enzimleri engelleyerek sindirilebilirliğin azalmasına yol açan 

kondanse taninleri içerir. Bitki 30-46 cm boylandığında besleme değeri en yüksektir Bitki 

yaşlandıkça protein ve yaprak/ sap oranı azalır, tanin içeriği artar. Mızraklı Japonüçgülü iyi 



bir erozyon kontrol ve toprak muhafaza bitkisidir. Ancak, sık bir örtü oluşturarak toprağı 

koruyacak hale gelmesi uzun süre alır. Bu nedenle toprak muhafaza amacıyla yetiştirildiğinde, 

hızlı büyüyen doğal buğdaygiller ile birlikte ekilir. İyi bir bal özü bitkisi olarak kabul edilir. 

Bitkisel Özellikleri 

Çokyıllık, dik veya yarı dik olarak büyüyen bol yapraklı otsu bir bitkidir. Bitki 0.5-1 m 

boylanır. Sap boyunca üç yaprakçıklı yapraklar bulunur. Yaprakçıklar uzun, dar ve uç 

kısımları çentiklidir. Yaprak koltuklarından kısa çiçek sapına sahip çiçekler çıkar. Çiçek rengi 

krem renginden mor renge kadar değişir. Yuvarlak meyveler tek tohumludur ve olgunlaştıktan 

sonra çatlamazlar. Kök fazla miktarda dallanan ve 90-120 cm toprak derinliğine kadar 

inebilen kazık köktür.   

Yetiştiriciliği 

Kışları kurak, yazları yağışlı geçen, yıllık yağışı 760-890 mm olan yerlerde en iyi büyümesini 

yapar. Kış donlarına dayanıklıdır. Fakat, ilkbaharın geç donlarından zarar görür. Ekim erken 

ilkbaharda yapılmalıdır. Tohumlarda tohum kabuğu sertliği çok yüksektir. Bu nedenle, ekim 

öncesinde tohumlara sertlik giderme işlemi yapılmalıdır. Daha önce bu bitkinin yetişmediği 

yerlerde ekim yapıldığında tohumların özel Rhizobium tür ve ırkı ile aşılanması gerekir. 

Tohum kabuğundaki engelleyiciler nedeniyle tohumların çimlenmesi çok yavaştır. 2 kg/da 

tohum atılır. Fide gelişimi çok yavaş olduğu için fide döneminde yabancı otlarla rekabet 

edemez. Bu nedenle, ekimin yabancı otlardan arındırılmış tohum yatağına yapılması gerekir. 

İkinci yıldan itibaren mızraklı japonüçgülü yabancı otlarla rekabet edebilir hale gelir. 

Mızraklı japonüçgülü ot amacıyla, bitkiler 30-36 cm boylandığında biçilmelidir. Biçim, 8-10 

cm anız kalacak şekilde yapılmalıdır. Genellikle yılda 2-3 biçim yapılabilir. Ot verimi 600-

1100 kg/da arasında değişir. Mızraklı japonüçgülü otlatma amacıyla kullanıldığında, bitkiler 

ilkbaharda 15-20 cm boylandığında otlatmaya başlanır. Sık ve derinden otlatma bitkilerin 

zayıflamasına ve tesisin yabancı otlar tarafından işgal edilmesine neden olur. Mızraklı 

japonüçgülü tohum üretimi amacıyla saf olarak ekilir. Ot olarak biçilmediği takdirde tohum 

verimi daha yüksektir. Bir kez biçim veya otlatma tohum veriminde çok önemli azalmaya 

neden olmaz. Sulama tohum veriminde artışa neden olur. Kuru koşullarda 72 kg/da olan 

tohum verimi, sulama ile 96 kg/da'a yükselmiştir. 

2. BİRYILLIK JAPONÜÇGÜLÜ TÜRLERİ (Adi Japonüçgülü (Lespedeza striata) ve 

Kulakçıklı Japonüçgülü (Lespedeza stipulacea Maxim.)) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Adi japonüçgülü ve kulakçıklı japonüçgülü biryıllık sıcak mevsim baklagil bitkileridir. 

Bünyesi kumludan killiye kadar ve verimliliği düşükten yükseğe kadar değişen çok değişen 



topraklarda yetişebilirler. Otlatma, kuru ot elde etme veya toprak muhafaza bitkisi olarak 

kullanılırlar. Çayır üçgülü ve yonca gibi baklagillere göre daha düşük verime sahip olmalarına 

karşılık, özellikle serin mevsim yembitkilerinin büyümelerinin yavaşladığı yaz aylarında yem 

sağlarlar. Otlarındaki ham protein oranı gelişme dönemine bağlı olarak % 13.4 ile % 16.4 

arasında değişir.  

Bitkisel Özellikleri 

Her iki japonüçgülü türü de ince saplı, bol yapraklı, yüzeysel kazık köklü baklagil bitkisidir. 

Her iki türde de yapraklar üç yaprakçıklıdır. Her iki türün çiçeklerinin rengi pembeden mora 

kadar değişir. Adi japonüçgülünün meyveleri tüm sap boyunca yaprak eksenlerinde bulunur. 

Buna karşılık kulakçıklı japonüçgülünün meyveleri yaprak koltuklarından çıkan dalların uç 

kısmında kümeler halinde bulunurlar. Kulakçıklı japonüçgülünde yapraklar meyve gelişimi 

sırasında meyveyi kuşatırlar ve böylece tohum dökülmesini önlerler. Adi japonüçgülünde ise 

böyle bir durum ortaya çıkmaz ve bu nedenle meyveler olgunlaştığında çatlar ve tohumlar 

dökülür.  

Yetiştiriciliği 

Kulakçıklı japonüçgülü ve adi japonüçgülü erozyona uğramış, fosforca fakir, asidik 

topraklarda oldukça iyi yetişirler. Fosfor uygulaması verimde önemli artışa neden olur. 

Genellikle ekim öncesinde 3-6 kg/da fosfor ve potasyum uygulanır. Kulakçıklı Japonüçgülü 

ve adi japonüçgülü saf olarak veya bir serin mevsim buğdaygili ile karışım halinde ekilir. Saf 

ekimlerde kulakçıklı japonüçgülü 2.5-3 kg/da, adi Japonüçgülü ise 3-3.5 kg/da ekim normu ile 

ekilir. Buğdaygillerle karışık ekildiklerinde, 1 kg/da Japonüçgülü ve uygun miktarda 

buğdaygil tohumu karıştırılır. İlk defa japonüçgülü yetiştirilen yerlerde tohumların uygun 

Rhizobium tür ve ırkı ile aşılanması gerekir. Ekim, kışı ılık geçen bölgelerde Şubat veya Mart 

ayında, kışı soğuk geçen yerlerde ise Nisan ayında yapılır. Biryıllık japonüçgülü türleri, 

buğdaygillerin baskın olduğu meraları baklagilce zenginleştirmek amacıyla, mevcut 

vejetasyona üstten tohumla ile de ekilebilir. Bunun için, 1.5 kg/da biryıllık japonüçgülü 

tohumu, dipten otlatılmış buğdaygil merasına erken ilkbaharda serpme olarak ekilir. Ekim geç 

kaldığında özel mera mibzeri ile ekim yapılması gerekir. 

Biryıllık japonüçgülleri yılda 1-2 biçim verirler. Bir biçim yapılacaksa, çiçeklenme 

başlangıcında biçim yapılmalıdır. İki biçim alındığı durumlarda, birinci biçim alt yapraklar 

yaşlanmaya başladığında, ikinci biçim ise çiçeklenme başlangıcında yapılmalıdır. Ot verimi 

250-500 kg/da arasında değişir. Biryıllık japonüçgülü türlerinde tohum hasadı, baklalar 

olgunlaşır olgunlaşmaz biçim yapılması ve bir süre kurutulduktan sonra tohumların 



biçerdöver veya batöz ile hasat edilmesi şeklinde yapılır. Tohum dökme çok fazladır. Adi 

japonüçgülünde tohum verimi 15-30 kg/da, kulakçıklı japonüçgülünde ise 35 kg/da'dır. 

KUDZU (Pueraria thunbergiana (Sieb. Zucc.) Bednth) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Kudzu, çokyıllık bir sıcak mevsim baklagil bitkisidir. Yembitkisi, süs bitkisi ve toprak 

muhafaza bitkisi olarak kullanılmaktadır. Büyüme sezonu boyunca kaliteli ve lezzetli bir yem 

sağlamaktadır. Yapraklarında % 19.6, saplarında % 5.6, kuru ot ve silajında % 13.3 ham 

protein içerir. Büyük yaprakları ve güzel kokan çiçekleri nedeniyle uzun süre süs bitkisi 

olarak kullanılmıştır. Daha sonraları ise yembitkisi olarak kullanılmaya başlanmıştır.  

Bitkisel Özellikleri 

Çokyıllık, sarıkçı, yarı odunsu, tüylü bir baklagil bitkisidir. Gövde 30 m uzunluğa erişebilir. 

Kök tacından çok sayıda sürgün çıkar. Yapraklar üç yaprakçıklıdır. Yaprakçıklar, 8-10 cm 

uzunluğunda, üstten alta doğru genişleyen yumurta şeklinde veya derin 2-3 lobludur. 

Yaprakçıkların üs tarafı düz, alt tarafı sık gümüşi renkli tüylerle kaplıdır. Yaprak sapları 

tüylüdür. Bitkiler üçüncü yıla kadar çiçeklenmez. Çiçek durumu uzun bir salkımdır. Çiçekler 

mor-kırmızı renkli ve tabanda sarı çizgilidir. Meyve kahverengi tüylerle kaplı bir bakladır. 

Tohumlar yuvarlak veya köşeli ve koyu parlak renklidir. 

Yetiştiriciliği 

Kuzdu, sıcak ve nemli iklim koşullarına adapte olmuş tropik bir bitkidir. Kış sıcaklıklarının 4 

°C'nin altına düşmediği, yaz sıcaklıklarının da 27 °C'nin üzerinde olduğu ve 1000 mm 

üzerinde yağış alan bölgelerde en iyi şekilde yetişir. Bitki normal gelişimini tamamladığında 

köklerinde biriktirdiği karbonhidratlar sayesinde kurağa dayanıklı hale gelir. Büyümesi çok 

hızlıdır. Günde 30 cm büyüyebilir. Oluşturduğu uzun yatık dallar nemli toprağa temas 

ettikleri yerde kök oluştururlar ve böylece yeni bitkiler oluşur. Çok farklı toprak tiplerinde 

yetişebilir. Kudzu, tohumları veya vejetatif organları ile üretilir. Tohumlar doğrudan tarlaya 

ekilebileceği gibi, önce tohumlardan fideler yetiştirilerek, daha sonra elde edilen fideler 

tarlaya dikilebilir. Fide oluşturmak amacıyla, tohumlar Haziran-Temmuz ayında 90 cm 

aralıklarla açılan karıklara 2 cm ara ile 1-2 cm toprak derinliğine ekilir. Fideler 4-6 yapraklı 

olduğunda tarlada 2 m aralıklarla açılan karıklara 3 cm ara ile dikilir. Kudzunun vejetatif 

üretilmesinde ise kök taçlarından alınan çelikler kullanılır. 

Kudzu tesisinde, birinci yılda biçim veya otlatma yapılmaz, ikinci yıldan itibaren biçilir. Yılda 

2 biçim verir. Birinci biçim yaz ortasında, ikinci biçim sonbaharda yapılır. Kuru ot verimi 

500-1000 kg/da'dır. Kudzudan çimlenme yeteneğine sahip tohum elde etmek güçtür. Çit veya 



ağaçlara sarılan dallar üzerindeki meyvelerden tohum hasat edilebilir. Tohumlar % 50-60 

oranında sert kabukluluk gösterir. 

MISIR BÖRÜLCESİ (Dolichos lablab L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Mısır börülcesi, yazlık biryıllık, ikiyıllık veya kısa yaşam süreli çokyıllık bir bitkidir. Hem 

insan besini ve hem de hayvan yemi olarak kullanılır. Ayrıca, çiçek ve taze baklaları sebze 

olarak kullanılır. Yaz yağışına sahip tropik bölgelerde kuru ot ve mera bitkisi olarak, ayrıca 

yeşil gübre bitkisi ve örtü bitkisi olarak kullanılır. Daneleri kesif yem olarak kullanılır; 

yaprakları % 21-38, sapları % 7-20 ve daneleri % 20-28 ham protein içerir. Daneleri A, B ve 

C vitaminlerince zengindir. Yaprakların lezzetliliği oldukça yüksek, sapların ise düşüktür.  

Yapraklar tanin içermez, bu nedenle zaman zaman yaprakları otlayan hayvanlarda şişmeye 

neden olur. Mısır ve sorgum gibi bitkilerle karışık yetiştirildiğinde hayvanlarda şişme 

problemi ortadan kalkar. Yalın Mısır börülcesi ile beslenen ineklerin sütlerinde arzu 

edilmeyen bir aroma ortaya çıkar. Ancak, pastörizasyon ve homojenizasyon sütteki bu arzu 

edilmeyen aromayı ortadan kaldırır. Mısır börülcesinin taneleri, taninleri ve fitat ile tripsin 

gibi engelleyicileri içerir. Bu maddelerin tanedeki konsantrasyonu çeşitlere göre değişir. 

Tanelerin su içinde bekletilmesi ve pişirilmesi bu bileşiklerin etkinliğini azaltır. 

Bitkisel Özellikleri 

Yazın büyüyen, sarıkçı biryıllık ve kısa yaşam süresine sahip çokyıllık bir bitkidir. Saplar 

sağlamdır ve 3-6 m'ye kadar boylanabilir. Yapraklar üç yaprakçıklıdır. Yaprakçıklar geniş 

yumurta şeklindedir. Uç kısımları sivridir. Yaprakçıkların üst kısmı tüysüz, alt kısmı kısa 

tüylüdür. Yaprak sapları uzun ve incedir. Çiçek durumu gevşek salkımdır. Kısa çiçek sapına 

sahip olan çiçekler beyaz, mavi veya mor renklidir. Baklalar 4-5 cm uzunluğundadır ve her 

biri 2-4 tohum içerir. Tohumlar parlak veya soluk kahverengi renklidir.  

Yetiştiriciliği 

Ortalama sıcaklığı 18-30 °C, yıllık yağışı 650-3000 mm arasında değişen tropik bölgelerde, 

deniz seviyesinden 2000 m'ye kadar olan yükseltilerde yetişebilir. Normal gelişimini 

tamamladıktan sonra kurağa tolerans gösterir. Verimli topraklarda gübre uygulamasına gerek 

duyulmaz. Kumlu topraklarda 4-8 kg dekar fosfor ve gerekli ise bir miktar da potas 

uygulanması önerilir. İyi hazırlanmış tohum yatağına mibzer ile ekildiğinde en iyi 

performansı gösterir. Ayrıca, pullukla sürülen araziye serpme ekim yapılarak da başarılı sonuç 

alınabilir. Ancak, ekimden sonra tohumların üzerinin yeterli toprakla kapanması gerekir. 

Yalın olarak ekildiğinde, 80-120 cm sıra aralığı ve 30-50 cm sıra üzeri mesafe ile ekim 

yapılır. Ekim derinliği 3-10 cm olmalıdır. Dekara 1.2-2.0 kg tohum atılır. Tohumlarda tohum 



kabuğu sertlik oranı çok düşüktür. Bu nedenle, ekim öncesi tohum kabuğunda sertlik giderme 

işlemine gerek yoktur. İlk defa yetiştirildiği yerlerde tohumların özel Rhizobium tür ve ırkı ile 

aşılanması gerekir. 

Ot için biçim çiçeklenme öncesinde 25 cm anız kalacak şekilde yapılır ve 2 biçim alınabilir. 

Yıllık yeşil ot verimi 2.5-4 t/da arasındadır. Otlatma amacıyla yetiştirildiğinde, ekimden 2.5 

ay sonra yalnızca yapraklar otlanacak şekilde otlatma yapılır ve daha sonra otlatmaya ara 

verilir. Aç hayvanlar Mısır börülcesi merasında otlatılmaz, aksi halde hayvanlarda şişme 

ortaya çıkar. Şişmeyi önlemek için, genellikle otlatma amacıyla buğdaygillerle karışım 

halinde yetiştirilir. Yembitkisi olarak kullanılan çeşitlerde baklaların olgunlaşması eş zamanlı 

değildir. Dane amacıyla yetiştirilen çeşitlerde ise bakla olgunlaşması eş zamanlıdır. Çeşitlere 

bağlı olarak, 100-250 kg dane verimi alınabilir. Mısır ile karışık yetiştirildiğinde 50 kg/da 

dane verimi alınabilir.  

SESBANİA (Sesbania sesban (L.) Merr.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Çokyıllık bir baklagil çalısı olan Sesbania'nın orijini tam olarak bilinmemektedir. Hindistan'da 

yeşil gübre ve yembitkisi olarak kullanılmaktadır. Sesbania yapraklarının ham protein içeriği 

% 25-30 arasında değişmektedir. Sesbania yaprakları kondense tanen içermez. Fakat fenol 

bileşikleri içerir. Bu bileşikler sperm ölümüne ve kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasına 

neden olur. Bir baklagil bitkisi olan Sesbania köklerinde simboyitik olarak yaşayan 

Rhizobium bakterileri tarafından toprağa fikse edilen azot miktarı 60 kg/da/yıl'a kadar 

çıkabilmektedir. 

Bitkisel Özellikleri 

Sesbania, 8 m'ye kadar boylanabilen bir çalı veya kısa ömürlü ağaçtır. Gövde çapı 12 cm'ye 

kadar erişebilir. Gövde genellikle tüylüdür bazen tüysüz olabilir. Kısa saplı bileşik yapraklar 

6-27 yaprakçık çiftinden oluşur. Yaprakçıkların üst tarafı genellikle tüysüz, alt tarafları 

tüylüdür. 2-20 çiçekten oluşan çiçek salkımına sahiptir. Çiçekler sarı renklidir. Meyveler, yarı 

silindirik, düz veya hafif eğiktir. Meyveler saman sarısı rengindedir ve her biri içinde zeytin 

yeşili veya kahve renkli 10-15 tohum vardır.  

Yetiştiriciliği 

Sesbania bitkisi, yıllık sıcaklık ortalaması 17-20 °C yıllık yağışı 500-2000 mm arasında 

değişen tropik ve subtropik bölgelerde en iyi şekilde yetişir. Hafif donlara dayanıklıdır, ancak 

şiddetli donlarda bitki ölür. Hafif kumlu topraklardan ağır killi topraklara kadar değişik toprak 

tiplerine uyumludur. Sesbania bitkisi genellikle tohum ile çoğaltılır. Sap parçalarından 

vejetatif olarak çoğaltılabilirse de, vejetatif çoğaltma çok yaygın kullanılan bir yöntem 



değildir. Ekimde sıra aralığı ve sıra üzeri mesafesi tesis amacına bağlıdır. Çit bitkisi olarak 

ekildiğinde, 1-2 m aralıklı sıralara 25-50 cm ara ile ekim yapılır. Sesbania şeritleri arasında 

otsu kültür bitkilerinin yetiştirilmesi amaçlandığında şeritler 2-10 metre ara ile ve 25-50 cm 

sıra üzeri mesafesi ile ekilir. Sesbania'nın saf olarak yetiştirilmesi amaçlandığında, 1-2 m sıra 

aralığı ve 25-50 cm sıra üzeri mesafesi ile ekim yapılır. Ekim öncesinde tohumların çizilmesi 

veya sülfirik asit ile dormansinin kırılması gerekir. İlk defa Sesbania yetiştirilen yerlerde 

tohumların ekim öncesinde özel bakteri ile aşılanması gerekir.  

Sesbania fidelerinin gelişmesi çok hızlıdır. Bu nedenle bu dönemde yabancı otlarla rekabet 

edebilirler ve fideler 6 ayda 4-5 metre bitki boyuna erişebilirler. Sesbania, genellikle 

gübrelenmez ancak, fosforca fakir topraklarda özellikle ilk gelişme döneminde fosfor 

uygulamasına iyi reaksiyon gösterir. Sesbania'nın yaprak ve ince dalları genellikle, biçilip 

yeşil olarak hayvanlara yedirilir. İlk biçim bitki 1-2 m boylandığında yapılır. Biçimin bitki 4 

m'den fazla boylanıncaya kadar geciktirilmesi veya bitki 50 cm boylandığında yapılması 

bitkinin ölümüne neden olur.  

Sesbania bitkisi sık biçime dayanıklıdır. Biçimden sonra kök tacından yeni sürgünler 

oluşturur. Yılda 3-4 biçim verir. Yıllık kuru madde verimi 400-1200 kg/da arasında değişir. 

Otlatılma, bitkinin 5-6 yıl olan ömrünün 2-3 yıla inmesine neden olmaktadır. Tohum verimi 

100-200 kg/da arasında değişir. Tohum hasadı, el ile toplanan olgun baklalardan tohumların 

hasadı ile yapılır. Bruchus böcekleri depoda tohumlara çok önemli zarar verebilmektedir. 

TÜRKİYE HAYVANCILIĞINA KAZANDIRILABİLECEK YENİ YEMBİTKİLERİ 

1. TROPİK AKASYA TÜRLERİ (Acacia spp.) 

Akasya cinsi baklagiller familyası içerisinde yer alan ve çalı ve ağaç türlerini kapsayan bir 

cinstir. Akasya türlerinden; insan besini, yakacak, kereste, tıbbi bitki, arazi ıslahı ve 

yembitkisi olarak yararlanılabilmektedir. Bir çok akasya türü, hem yaban hayvanları ve hem 

de evcil hayvanlar için değerli yem kaynaklarıdır. Ayrıca, baklaları çok besleyicidir. 

Genellikle buğdaygillerin kuru olduğu dönemde hayvanlar için yeşil yem sağlarlar. Pek çok 

akasya türünden hayvanlar yem kaynağı olarak yararlanmakla birlikte, yembitkisi olarak 

özellikle, beyaz top akasya, Bolivya akasyası, kırmızı akasya ve altın akasya gibi türler 

önemli potansiyele sahiptir.  

A. BEYAZ TOP AKASYA (Acacia angustissima (Miller) Kuntze) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Çokyıllık çalı veya küçük ağaç formunda büyüyen bir bitkidir. Beyaz top akasya, yem 

potansiyeline sahip büyük miktarlarda biyomas üretir. Bitki taç yapısı nedeniyle sık biçime ve 

otlatmaya dayanıklıdır. Otlandıktan veya biçildikten sonra yeniden büyümesi hızlıdır. 2 m 



aralıklarla yetiştirildiğinde, kuru madde verimi 1000-1100 kg/da arasında değişmektedir. 

Beyaz top akasyadan biçilen yem materyali yüksek oranda N, P ve K içerir. Fakat, yüksek 

tanen içeriği (%6) nedeniyle bitki proteininin hayvanlardaki yarayışlılığı düşüktür. Beyaz top 

akasya, yeşil gübre bitkisi olarak da kullanılabilmektedir.  

Bitkisel Özellikleri 

Beyaz top akasya, 2-7 m boylanan, tek gövdeli çalı veya küçük ağaç formunda büyüyen bir 

bitkidir. Bitkinin sürgünleri tüysüzdür veya kısa tüylerle kaplıdır. Yaprakçıkların büyüklüğü 

ve damarlılığı ile çiçeklerin büyüklüğü de değişkendir. Yapraklar çift dereceli bileşik 

yapraktır ve 10-20 çift bileşik yapraktan oluşur. Çiçek durumu, elips şeklindeki beyaz renkli 

çiçek kömeçlerinden oluşur. Çiçekler kuruduğunda pembe veya portakal renkli olur. 

Meyveler, çok ince kabuklu, gençken yeşil, olgunlaştığında kahve renklidir.  

Yetiştiriciliği 

Beyaz top akasya, ortalama sıcaklığı 5-30 °C arasında bulunan bölgelerde, deniz seviyesinden 

2800 m'ye kadar değişen yükseltilerde yetişebilir. Doğal yayılım alanlarında yıllık yağış 800-

3000 mm arasında değişir. Kurağa orta derecede dayanıklıdır. İyi drenajlı asidik topraklarda 

yetişir ve çok farklı toprak tiplerine uyum sağlayabilir. Tohumların doğrudan toprağa ekilmesi 

veya tohumlardan elde edilen fidelerin toprağa şaşırtılması ile çoğaltılır.  

Dikim veya ekim aralığı, amaca ve yetiştirme sistemine bağlı olarak değişir. Çit olarak 

yetiştirildiğinde 3-8 m aralıklı sıralara 0.5 m aralıkla ekilir veya dikilir. Yem amacıyla 

yetiştirildiğinde 1x2 veya 2x2 m sıra aralığı ve üzeri mesafesi ile yetiştirilir. Tohumlar 

dormansi gösterir. Ekim öncesi tohumlar 12 saat ılık su içinde bırakılarak dormansi kırılabilir. 

Tohumların 80-90 °C sıcaklıktaki suda 10-15 saniye bırakılması % 97-100 çimlenme sağlar. 

Sıcak su uygulama süresi uzadığında çimlenme olumsuz yönde etkilenir. Ekim derinliği 

tohum genişliği kadar olmalıdır. İlk gelişme döneminde yabancı ot rekabetine dayanamaz. 

Gübrelemeye çok iyi reaksiyon gösterir. Potasyum ve fosfor gübrelemesi ile taç çapı büyür ve 

nodül oluşumunda önemli derecede artış olur. 

B. ALTIN AKASYA (A. saligna (Labill.) H. Wendl.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Çokyıllık bir çalı olan altın akasya kurak bölgelerde yembitkisi olarak kullanılmaktadır. 

Biçim ve otlatmaya çok dayanıklıdır. Rotasyonla otlatılır veya belirli zaman aralıkları ile 

biçilerek hayvanlara yedirilir. Genellikle yaprak sapları yem olarak değerlendirilir. Yaprak 

saplarının ham protein içeriği % 12-16’dır. Ancak, altın akasya yapraklarının hayvan yemi 

olarak tek başına yeterli olmadığı, içerdiği kondense tanenler nedeniyle hayvanlar tarafından 



yenilebilirliğinin, kuru madde sindirilebilirliğinin ve protein yarayışlılığının düşük olduğu 

bildirilmektedir.  

Altın akasya bitkisinin kırılmış tohumları koyun beslenmesinde herhangi bir olumsuz etki 

ortaya çıkmadan kullanılabilmektedir. Hafif olan odunu, yakacak olarak çok uygun değildir, 

ancak bir çok kurak bölgede odunundan yararlanmak amacıyla yetiştirilmektedir. Altın 

akasya, kurak bölgelerde erozyona uğramış eğimli arazilerin ıslahında, kumul 

stabilizasyonunda, otoban kenarlarında ve peyzaj amaçlı olarak da kullanılmaktadır. 

Bitkisel Özellikleri 

Altın akasya, 2-5 m boylanan fazla miktarda dallanan bir çalıdır. Fakat, bir formu 8 m'ye 

kadar boylanır ve 30 cm çapında gövde oluşturur. Odun kabuğu, genç sürgünlerde düz ve 

kırmızımtırak kahverengi, yaşlı ağaçlarda koyu gridir. Yaprak sapları, koyu yeşilden 

mavimtırak yeşile kadar değişen renklerdedir. Açık sarı renkli çiçekler 25-55 çiçekten oluşan 

kömeçler halinde bulunur.  

Yetiştiriciliği 

Altın akasya, Dünya'nın tropik ve sıcak ılıman bölgelerinde yetişebilir. Doğal habitatında, yaz 

sıcaklıkları 23-36 °C, kış sıcaklıkları ise 4-9 °C arasında değişir. Kurağa dayanıklıdır. Yıllık 

yağışı 250 mm olan yerlerde yetişebilir, ancak 350-600 mm yağış alan yerler daha uygundur. 

Çok farklı toprak tiplerine adapte olabilir. Çoğaltma, genellikle tohumların çimlendirilmesiyle 

elde edilen fidelerin toprağa şaşırtılması ile yapılır. Tohumlar ekim öncesinde kısa süre sıcak 

su içerisinde bırakılır veya sülfürik asit çözeltisi içine batırılır. Kurak bölgelerde dikimden 

sonra, fidelerin normal gelişme dönemine kadar sulanmaları gerekir. 

2. LEUCEANA (Leuceana leucocephala (Lam.) de Wit.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Çokyıllık bir baklagil çalısı olan ve çok yönlü kullanım alanına sahip olan Leucaena, yüksek 

kaliteli yem üretmesi yanında yakacak ve kereste üretiminde, toprak muhafaza ve toprak 

verimliliğinin artırılmasında yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Meksika yerlileri tarafından 

uzun yıllar insan besini ve tıbbi bitki olarak kullanılmıştır. Leucaena'nın hayvanlar tarafından 

otlanan kısımlarının besleme değeri oldukça yüksektir ve kimyasal içeriği yoncaya yakındır. 

Leucaena yapraklarının % 25.9 ham protein içermesine karşılık, yonca yapraklarının ham 

protein içeriği % 26.9'dur. 

Yaprak ve özellikle sürgünlerin içerdiği tanenler kuru madde ve proteinin sindirilebilirliğini 

azaltır. Leucaena'nın yem verimi, toprak verimliliği ve yağış durumuna bağlı olarak, 300- 

3000 kg/da arasında, subtropik bölgelerde ise 150-1000 kg/da arasında değişmektedir. Bir 

baklagil bitkisi olması nedeniyle iyi bir ekim nöbeti bitkisidir. Özellikle eğimli arazilerde, 



eğime dik sıralar halinde yetiştirilen Leucaena bitkileri erozyonu önlemekte ve bu bitkilerden 

biçilerek toprağa karıştırılan bitki materyali de, toprağı besin maddelerince zenginleştirerek, 

Leucaena sıraları arasında yetiştirilen kültür bitkisinin veriminde artışa neden olmaktadır.  

Leucaena bitkisi büyük miktarda ve orta hafiflikte, düşük nemli ve yüksek ısıtma değerine 

sahip odun üretir. Odunu kağıt sanayi için de uygundur. Tohumlarından kolye yapılır, taze 

baklaları içindeki taze tohumlar insan besini olarak tüketilir. Ayrıca, Hastalık ve zararlı stresi 

altındaki Leucaena bitkileri reçine benzeri bir madde salgılar ve madde reçine olarak 

kullanılır. Leucaena bitkisi yukarıda sayılan özellikleri nedeniyle, 1970-1980'li yıllarda 

mucize bitki olarak tanımlanmıştır. Ancak, 1982 yılında bitkinin otlanan kısımlarında bulunan 

mimosi'nin rumende mikrobiyal faaliyetle parçalanması sonucu ortaya çıkan 3,4 

dihidroksipyridin (DHP)'nin toksik etki yaptığı, hayvanlarda tiroid bezlerinin büyümesine, 

halsizlik, iştah azalması, aşırı salya üretme, tüy kaybı ve ağırlık kaybına neden olduğu 

saptanmıştır.  

Bitkisel Özellikleri 

Leucaena; dikensiz, çok yıllık, 7-20 m boylanan bir baklagil çalısı veya ağacıdır. Yapraklar, 

6-8 bileşik yaprakçıktan oluşan çift kademeli bileşik yapraktır. Çiçek durumu, krem renkli, 

yuvarlak şekilli bir çiçek kömeci formundadır. Kahve renkli baklaların her biri 15-30 tohum 

içerir. Tohumlar % 90-95 oranında dormansi gösterir. 2-3 ay sonra dormansi kısmen kalkar. 

Bitki toprağın derinlerine inen bir kazık kök sistemine sahiptir. Kökler birinci yılda toprağın 2 

m derinliğine, 5. yılda ise 5 m derine inerler.  

Yetiştiriciliği 

Tropik orijinli bir baklagil bitkisi olan Leucaena'nın optimum büyüme sıcaklığı 22- 30 °C'dir. 

-10 °C'ye kadar olan düşük sıcaklıklara dayanabilir. Yıllık yağışı 750 mm veya daha fazla 

olan ve yağışın büyük ölçüde bitkinin büyüme mevsiminde düştüğü yerlerde sulamaya gerek 

kalmadan, daha az yağış alan yerlerde ise sulama ile yetiştirilebilir. Kurak koşullarda 

yapraklarını döker. Killi topraklara çok iyi adapte olur. Güçlü fide gelişimi için ekim 

öncesinde N ve fosfor gübrelemesi gerekir. Genellikle ekim öncesinde 2-3 kg/da azot ve 10 

kg/da fosfor uygulanır. 

Leucaena fidelerinin ilk gelişmesi çok yavaş olduğu için yabancı otlarla rekabet edemezler. 

Bu nedenle, ekimin iyi hazırlanmış tohum yatağına yapılması gerekir. Ekim işlemi Mayıs-

Haziran aylarında tamamlanmalıdır. Eğer, Leucaena tek başına biçilip hayvanlara yedirilmek 

üzere ekilecekse, maksimum verim için 75-100 cm aralıklı sıralara 25-50 cm sıra üzeri 

mesafesi ile ekilir. Eğer, Leucaena şeritleri arasında başka bir kültür bitkisi yetiştirmek veya 

hayvan otlatmak amacıyla ekim yapılacaksa, 3-10 m aralıklı sıralara 25-50 cm sıra üzeri 



mesafesi ile ekim yapılır. Otlatma amacıyla yapılan ekimlerde, Leucaena şeritleri arasına 

çokyıllık sıcak mevsim buğdaygil yembitkileri ekilerek, hayvansal üretim potansiyeli yüksek 

bir mera tesis edilebilir. Ekim derinliğinin 2-3 cm olması gerekir. Ekim öncesinde tohumlar, 

dormansiyi kaldırmak için, ya kaynayan suya yarım dakika süre ile batırılır veya konsantre 

sülfürik asit içerisinde 13 dakika bekletilir ya da mekanik olarak (zımpara) çizilir. 

Dormansinin giderilmesinden sonra, ekim öncesinde türe has Rhizobium ırkı ile tohumların 

aşılanması gerekir. 

Leucaena bitkisi ekimden 5-6 ay sonra biçilir veya otlatılabilir. Optimal büyüme koşullarında 

bitki boyu 1-1.5 m'ye eriştiğinde, 10 cm anız kalacak şekilde otlatma veya biçim yapılır. 

Otlatma veya biçim aralığı ekolojik koşullara bağlı olarak 6-8 hafta ile 12 hafta arasında 

değişir. Çukurova koşullarında 2-3 kez biçim yapılabilmektedir. Tohum hasadı, baklalar 

olgunlaştığında el ile toplanan baklalardan tohumlar çıkarılarak yapılır. Yaklaşık 300 kg/da'a 

ulaşan tohum verimleri elde edilebilmiştir.  

3. STURT SİNAMEKİSİ (Cassia sturtii R. Br.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Çokyıllık, herdem yeşil bir baklagil çalısı olan sturt sinamekisi yapraklarının % 11.4-14.7 

ham protein içerdiğini, organik madde sindirilebilirliğinin % 52.9-57.4, NDF içeriğinin % 

22.3-25, ADF içeriğnin ise % 71-75 arasında değiştiğini, bu özellikleri ile sturt sinamekisinin 

oldukça iyi bir yembitkisi olduğunu bildirilmektedir.  

Bitkisel Özellikleri 

Yaprağını dökmeyen çokyıllık bir baklagil bitkisi olan sturt sinamekisi, 180 cm boylanan ve 

180 cm çapında taç oluşturan bir çalıdır. Yaprakları 3-6 yaprakçık çiftinden oluşan bir bileşik 

yapraktır. Çiçekler sarı renklidir ve 4-8 tanesi bir kömeç oluşturur. 

Yetiştiriciliği 

Tohum ile çoğaltılır. İsrail koşullarında 1000 bitki/da bitki sıklığında en yüksek yem verimi 

elde edilmiştir. 

4. KARAPAZI TÜRLERİ (Atriplex spp.) 

Karapazı cinsi (Atriplex L.), ıspanakgiller familyası içerisinde yer alan bir cinstir. Bu cins, 

ılıman ve sıcak bölgelerde yayılım gösteren yaklaşık 150 türü kapsar. Türkiye'de 13 türü 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları yabancı ot özelliği gösterir. Akdeniz karapazısı (Atriplex 

halimus L.) yembitkisi olarak potansiyele sahiptir. Akdeniz karapazısı dışında, Dünya'da 

yembitkisi olarak üzerinde durulan başlıca karapazı türleri; dev karapazı (Atriplex 

nummularia Lindl.), dörtkanatlı karapazı (Atriplex canescens (Pursh) Nutt.), bıldırcın 



karapazısı (Atriplex lentiformis (Torr.) S. Wats.) ve dalgalı yapraklı karapazı (Atriplex 

undulata (Moq.) D.Dietr.)'dır. 

A. AKDENİZ KARAPAZISI (Atriplex halimus L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Çokyıllık bir çalı bitkisi olan Akdeniz karapazısı birçok tropikal kurak bölgede kültürü 

yapılan bir bitkidir. Bitki kurağa ve tuza çok toleranslıdır. Normal gelişimini sağladıktan 

sonra hiç yağmur almadan uzun yıllar canlılığını sürdürebilmektedir. Akdeniz karapazısı 

genellikle yembitkisi olarak kullanılır. Saplarında, % 4.3 ham protein, yapraklarında ise % 

13.1 ham protein içerir. Ham protein içeriği açısından yonca'ya benzer bir yem sağlar. 

Lezzetliliği düşüktür, bu nedenle lezzetli türlerle karışım halinde yetiştirilir. Aşırı tuzlu 

topraklarda yapraklarından tuz salgılar, bu nedenle bitkiyi otlayan hayvanların bol miktarda 

suya gereksinimi vardır. Doğal koşullarda 100 kg/da kuru yaprak verimi sağlar. Kumul 

stabilizasyonunda ve tuzlu toprakların ıslahında kullanılır. Ayrıca, yakacak bitkisi olarak da 

kullanılmaktadır. 

Bitkisel Özellikleri 

Akdeniz karapazısı, fazla miktarda dallanan ve 3 m'ye kadar boylanabilen çokyıllık bir çalıdır. 

Yapraklar gümişi beyaz renkli, yuvarlak veya üç köşeli, yaprak kenarları düz veya dişlidir. 

Bitki iki evcikli bir bitkidir, erkek ve dişi çiçekler farklı bitkilerde bulunur. 

Yetiştiriciliği 

Akdeniz karapazısı Akdeniz iklimine adapte olmuş bir bitkidir. Yıllık yağışı 150-500 mm 

olan yerlerde yetişir, fakat 50 mm yağış alan yerlerde de yaşayabilir. Çok farklı toprak 

tiplerine adapte olabilen bitki, fakir ve yüzeysel toprağa sahip, eğimli yerlerde de 

yetişebilmektedir. Akdeniz karapazısı normal gelişimini tamamladığında tuza çok dayanıklı 

bir bitki olmakla beraber, yüksek tuz konsantrasyonları çimlenmeyi önemli derecede engeller. 

Bu nedenle, doğrudan tohumların toprağa ekilmesi yerine, tohumlardan yetiştirilen fidelerin 

dikilmesi ile çoğaltılır.  

Tohumlar ekilmeden önce, tuzundan arındırmak için, musluk suyu altında iyice yıkanır. 

Tohumlar, saksı veya fideliklere 5-10 cm derinliğinde ekilir. Ekimden 3-6 ay sonra, 20-30 cm 

boya erişmiş olan fideler toprağa şaşırtılır. Mera olarak kullanıldığında, Akdeniz karapazısı 

şeritleri arasında daha lezzetli otsu bitkiler ekilir. Otlatmaya, bitkinin normal gelişimini 

tamamladığı ve 1.5 m bitki boyuna eriştiği 2. veya 3. yılda başlanır. 

 

 

 



B. DEV KARAPAZI (Atriplex nummularia Lindl.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Çokyıllık bir çalı türü olan dev karapazı, kurağa ve tuza çok dayanıklı bir bitki olması 

nedeniyle genellikle kurak bölgelerde yembitkisi olarak yetiştirilir. 150-200 mm yıllık yağış 

alan kurak bölgelerde yetişebilir, yağışı 50 mm olan yerlerde de yaşamını sürdürebilir. Taze 

sürgün ve yaprakları % 15.5 ham protein içerir. Lezzetliliği değişkendir ve tuzlu topraklarda 

lezzetliliği azalır. Yapraklarındaki tuz içeriği % 28'e kadar çıkabilir, bu nedenle otlayan 

hayvanlar için bol miktarda kaliteli su gereklidir. Dev karapazı, kumul stabilizasyonunda ve 

yakacak bitkisi olarak da kullanılabilmektedir. 

Bitkisel Özellikleri 

Çokyıllık bir çalı türü olan dev karapazı, 2 m’ye kadar boylanır. Dalları beyaz renklidir. Oval 

veya yuvarlak gri renkli yaprakların uzunluğu 2 cm'dir. Bitki genellikle iki evcikli 

(Dioecious) bir bitkidir. Erkek ve dişi çiçekler farklı bitkilerde bulunur. Küçük yeşil renkli 

çiçekler sapın uçunda kümeler halinde yer alır. Üç köşeli meyveleri 1-2 cm uzunluğundadır. 

Yetiştiriciliği 

Dev karapazı sap parçalarının köklendirilmesi ile çoğaltılır. Genç dallardan alınan sap 

parçaları IBA (indol bütirik asit) ile muamele dilerek saksılara dikilir. Saksılarda 3-6 ayda 

köklenen ve gelişen fidanlar 1 x 5 m aralıkla araziye şaşırtılır. Bitkiler 2-3 yıl sonra 1.5 metre 

boylandığında otlatma yapılır. 

C. DÖRTKANATLI KARAPAZI (Atriplex canescens (Pursh) Nutt.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Çokyıllık bir çalı olan dörtkanatlı karapazı kurak bölgelerde yembitkisi olarak 

kullanılmaktadır. Kurağa ve tuza dayanıklıdır. Besleme değeri dev karapazı gibidir. Sığırlar 

için de lezzetli bir bitkidir. Kış döneminde yüksek karoten ve % 4 sindirilebilir ham protein 

içerir ve bu nedenle özellikle kış döneminde otlatılır. Yapraklarındaki ham protein içeriği % 

18'e kadar çıkabilir. Atlar dışındaki tüm hayvanlar tarafından sevilerek otlanır. Derinlere inen 

kök sistemi nedeniyle iyi bir erozyon önleme bitkisidir. Otoban şevlerinde ve eski maden 

ocaklarının rehabilitasyonunda yaygın olarak kullanılır. 

Bitkisel Özellikleri 

Çokyıllık bir çalı türü olan dörtkanatlı karapazı, iklime bağlı olarak herdem yeşil veya 

yaprağını döken bir çalıdır. Bitki kök tacından bol miktarda dallanır. Dallar sağlam ve beyaz 

kabukludur. Yapraklar dallar üzerinde almaşık olarak dizilir, üzerleri beyaz tüylerle kaplıdır. 

Kök sistemi toprağın 6-12 m derinlerine kadar iner. İki evcikli bir bitkidir ve erkek çiçekler 

kırmızıdan sarıya kadar değişen renklerdedir, dalların uç kısmında sık başak oluştururlar. Dişi 



çiçekler, başağımsı salkım oluşturur. Meyveler içinde tohumlar bulunur. Meyveler 

olgunlaştığında açık sarı renk alır ve kış boyunca bitki üzerinde kalır.  

Yetiştiriciliği 

Dörtkanatlı karapazı çok farklı topraklarda yetişebilir. Ancak, derin iyi drenajlı, tınlı- kumlu 

topraklarda en iyi şekilde yetişir. Tuzlu koşullarda, bitki topraktan tuzu alır ve yapraklarında 

tuzu biriktirir. Bor'a yüksek tolerans gösterir. Kuraklığa çok dayanıklı, gölgeye orta derecede 

toleranslıdır. Yangına çok toleranslı değildir ve çok şiddetli değilse, yangın sonrası tekrar 

sürebilir. Dörtkanatlı karapazı, genellikle 200-350 mm yağış alan yerlerde deniz seviyesinden 

başlayarak 2500 m'ye kadar olan yükseltilerde yetişebilir. Dörtkanatlı karapazı, sap 

parçalarının köklendirilmesi ve köklenen bu fidanların tarlaya dikilmesi ile çoğaltılabilir, 

ancak genellikle tohum ile çoğaltılır. En uygun ekim zamanı geç ilkbahar veya yaz başıdır. 

Ekim için yabancı otlardan arındırılmış ve iyi hazırlanmış bir tohum yatağı gereklidir. 

Tohumlar, hasattan 10 ay sonra ekilebilir. Mibzerle ekim için, ekim öncesinde meyvelerde 

kanat kırma işlemi yapılması gerekir ve 1-1.5 kg/da tohum ekilir. Ekim derinliği 2.5 cm'den 

daha fazla olmamalıdır. Ekimden sonra bitkilerin iyi gelişmesi için bir yıl boyunca yabancı ot 

rekabetinin önlenmesi gerekir. Bitkilerin gelişme durumuna bağlı olarak, otlatmaya ekimden 

1 veya iki yıl sonra başlanır. Geciktirerek nöbetle otlatma sistemi ile otlatılması tavsiye edilir. 

Bitkinin devamlılığı açısından, biryıllık yem üretiminin % 40-50'sinin otlatılması gerekir. 

Özellikle ilkbaharda saf olarak otlatıldığında hayvanlarda şişme yapabilir. Tohum üretimi 

için, serada yetiştirilen fideler ilkbaharda 2.5-3 m sıra aralığı ve 180-2.5 m sıra üzeri mesafesi 

ile tarlaya dikilir. Her 5 dişi bitki için bir erkek bitki dikilir. Bitkinin tohum oluşturması için 

yıllık 250-350 mm yağış gereklidir. Bitkiler 3. yılda bol miktarda tohum oluşturur. Tohum 

olgunlaştırma Ağustos-Eylül aylarında olur. Eylül-Aralık döneminde tohumlar el ile hasat 

edilir. Tohum canlılığı 6-7 yıl devam eder. Tohum verimi 23-45 kg/da arasında değişir. 

D. BILDIRCIN KARAPAZISI (Atriplex lentiformis (Torr.) S. Watt.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Bıldırcın karapazısı, çokyıllık bir çalı türüdür. Dünyanın kurak ve yarı kurak bölgelerinde 

yembitkisi ve erozyon önleme bitkisi olarak kullanılmaktadır. Tuza çok dayanıklı bir bitkidir. 

İsrail'de % 100 deniz suyu ile sulama koşullarında yaşayabilmiştir. Kurağa çok dayanıklıdır, 

hiç yağış olmadan uzun süre yaşayabilir. Hasat zamanına bağlı olarak, bıldırcın karapazısı 

toprak üstü organlarının ham protein içeriği % 5.6 ile %15.1 arasında değişir.  

Bitkisel Özellikleri 

Çokyıllık herdem yeşil bir çalı olan bıldırcın karapazısı, aşırı kurak koşullarda yaprağını 

dökebilir. 1-3 m boylanır ve bitki fazla miktarda dallanır. İnce pulcuklarla kaplı ve üç köşeli, 



yuvarlak veya dört köşeli olan yapraklar dallar üzerinde almaşıklı dizilirler. Bitki hem tek 

evcikli ve hem de iki evcikli olabilmekte, çevre koşulları bitkilerin cinsiyetinde değişikliğe 

yol açabilmektedir. Çiçekler salkım oluştururlar. Meyveler, brakte yapraklara sahiptir. Her 

meyve içinde bir tohum bulunur. Tohumlar özellikle bıldırcınlar tarafından sevilerek yenir, bu 

nedenle de bitkiye bıldırcın karapazısı adı verilmiştir. 

Yetiştiriciliği 

Bıldırcın karapazısı, yıllık yağışı 300-450 mm olan bölgelerde yetişir. Güneş gören, iyi 

drenajlı, fakat çok verimli olmayan topraklarda yetişir. Alkali topraklara çok toleranslı, 

kurağa ve aşırı sıcağa çok dayanıklıdır. -5 ve -10 °C'ye kadar olan soğuklara tolerans 

gösterebilir. Tohumlar doğrudan tarlaya ekilir veya tohumlardan yetiştirilen fideler tarlaya 

dikilir. Ayrıca, sap parçalarının köklendirilmesi ile de çoğaltılabilir. Tohumların ekimden 

önce su ile iyice yıkanması ve tuzunun giderilmesi gerekir. Tuza dayanıklı bir bitki olmasına 

karşılık, yüksek tuz konsantrasyonları tohumların çimlenmesini engelleyebilir. Bu nedenle, 

tohumların doğrudan tarlaya ekilmesi yerine, tohumlardan elde edilen fidelerin tarlaya 

şaşırtılması tercih edilir. Tohumlar fideliklere ekilir ve elde edilen fideler saksılara dikilir. 

Fideler 3-6 ay sonra 20-30 cm'ye eriştiğinde tarlaya dikilir. Bitkiler 45 cm bitki boyuna 

eriştiğinde biçime veya otlatma yapılabilir. Yılda iki biçim alınabilir ve toplam 1300-1400 

kg/da yeşil yem elde edilebilir. 

E. DALGALI YAPRAKLI KARAPAZI (Atriplex undulata (Moq.) D. Dietr.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Kısa ömürlü ve çokyıllık bir çalı bitkisi olan dalgalı yapraklı karapazı tuza ve kurağa 

dayanıklı bir bitkidir. Sonbaharda, rezerve yem olarak otlatıldığında koyunlar tarafından 

sevilerek otlanır. 300 mm yağış alan bölgelerde, hektara 900 koyun otlama günü kapasitesi 

sağlar. Ancak, dalgalı yapraklı karapazı yaprakları'nın tuz içeriği % 28'e kadar 

çıkabilmektedir. Bu nedenle, koyunların canlı ağırlık kaybetmeden dalgalı yapraklı karapazıyı 

otlayabilmeleri için, dalgalı yapraklı karapazı merasında alt vejetasyon olarak tuz içeriği 

düşük otsu bitkilerin bulunması veya koyunlara ek yem olarak kuru ot verilmesi ve bol 

miktarda kaliteli içecek suyu temin edilmesi gerekir. Dalgalı yapraklı karapazı'nın yaprak ve 

ince dallarının ham protein içerikleri yüksek, ancak enerji değerleri düşüktür. 

Bitkisel Özellikleri 

Kısa ömürlü ve çokyıllık bir çalı olan dalgalı yapraklı karapazı, 1 metre boylanır ve 1.5 metre 

çapında bir taç oluşturur. Bitki dallarının bazıları dik bazıları ise yatıktır. Yatık dallar toprağa 

değdikleri noktalardan kök oluştururlar. Yapraklar gri yeşil renklidir. Yaprak kenarları 



dalgalıdır. Bitki çift evcikli bir bitkidir. Erkek ve dişi çiçekler farklı bitkilerde bulunur. 

Meyveler yuvarlağımsıdır. Her birinin içinde bir tohum bulunur ve sonbaharda olgunlaşırlar. 

Yetiştiriciliği 

Dalgalı yapraklı karapazı 250- 500 mm yağış alan yerlerde ve tuz etkisi altındaki alanlarda 

yetişir. Su basmasına fazla dayanıklı değildir. Bitki tohum ile kolaylıkla çoğaltılabilir. 

Tohumlar doğrudan toprağa ekilebileceği gibi, önce tohumlardan fideler elde edilir ve daha 

sonra fideler tarlaya dikilir. Ekim veya dikim işlemi ilkbaharda yapılır. Tuzlu topraklarda dar 

sıra aralığı ile ekilir veya dikilir. Tuz sorunu olmayan alanlarda daha geniş aralıklarla ekilir ve 

sıra aralarında otsu yembitkileri yetiştirilir. Tuzlu alanlarda genellikle dev karapazı ile karışık 

olarak da ekilmektedir. 

5. TAMARUGO (Prosopis tamarugo F. Philippi) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Çokyıllık bir baklagil ağaç türü olan tamarugo, 10-60 cm tuz tabakası ile kaplı topraklarda 

bile yetişebilen tuza dayanıklı bir ağaç türüdür. Tamarugo bitkisi özel bir fizyolojik yapıya 

sahiptir. Bitki nemli hava koşullarında (nemin % 80'in üzerinde olduğu) yaprakları ile 

havadaki nemi absorbe eder. Absorbe ettiği suyu kök sistemi vasıtasıyla kök çevresinde 

depolar ve gereksinim duyduğunda bu suyu kullanır. Bu nedenle bitki taban suyunun 40-50 m 

derinde olduğu koşullarda bile yetişebilir.  

Tamarugo, özellikle keçi ve koyunlar başta olmak üzere sığır ve atlar için de bol miktarda 

lezzetli yem üretir. Tamarugo'nun meyveleri ve yaprakları hayvanlar için değerli bir yem 

oluşturur ve % 5 sindirilebilir ham protein ve %55 sindirilebilir besin maddesi içerir. Yaşlı 

ağaçlar daha fazla yem üretir. Tamarugo bitkisinin çiçekleri iyi bir bal özü kaynağıdır. 

Bitkinin odunu yakacak olarak kullanılabildiği gibi mobilya sanayinde de 

kullanılabilmektedir. 

Bitkisel Özellikleri 

Tamarugo, 18 m'ye kadar boylanan yaprağını döken bir ağaçtır. Kazık kök sistemi toprağın 6 

m derinlerine kadar inebilir. Yapraklar, 10-15 yaprakçık çiftinden oluşan bir bileşik yapraktır. 

Altın sarısı rengindeki çiçekler, yaprak koltuklarından çıkan uzun, silindirik başakları 

oluştururlar. Kulakçıklar dikenlidir. Baklalar, yay şeklinde şişkin, kahverenklidir. Her bir 

bakla 6-8 tohum içerir. 

Yetiştiriciliği 

Tamarugo, yıllık sıcaklık ortalaması 12-20 °C arasında değişen, yıllık yağışı 300-500 mm ve 

hatta daha düşük olan bölgelere adapte olan bir bitkidir. Doğal olarak yetiştiği yerlerde iklim, 

gece-gündüz sıcaklık farkının çok yüksek olduğu çöl iklimidir. Tuzlu kumlu veya killi tınlı 



topraklarda yetişir. Çoğaltılması, tohumların çimlendirilmesi ile elde edilen fidelerin araziye 

şaşırtılması ile yapılır. Tohumlar dormansi gösterdiğinden, ekim öncesi, tohumların 8-12 

dakika süre ile yoğun sülfürik asit içerisinde bırakılması gerekir. Ekilen tohumlardan çıkan 

fideler 3-5 ay sonunda 8-12 cm bitki boyuna eriştiğinde, arazide 10 x 10 veya 15 x 15 m 

aralıkla açılan çukurlara şaşırtılır. Fideler toprağa tutununcaya kadar sulama gereklidir. 

Ağaçlar 4-6 yaşına gelmeden önce otlatma yapılmaz. Hayvanlar ağacın ulaşabildikleri 

dallarında bulunan yaprak ve meyveleri otlar. Ayrıca, ağaç altına düşen yaprak ve meyveler 

de hayvanlar tarafından tüketilir. 

6. KEÇİBOYNUZU (Ceratonia siliqua L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Çokyıllık bir baklagil ağacı olan keçiboynuzu, en eski kültür bitkilerinden biridir. 

Keçiboynuzunun baklaları ve tohumları insan besini ve hayvan yemi olarak, yine baklaları ve 

tohumları reçine, şeker ve alkol elde edilmesinde kullanılır. Ayrıca, gölge bitkisi ve erozyon 

kontrol bitkisi olarak da yararlanılır. Keçiboynuzu, olgunlaştıkları zaman yüksek oranda şeker 

içeren baklaları için yetiştirilir. Olgun baklalar alkol üretiminde veya öğütülerek hayvan 

beslemede kullanılır.  

Tüm bakla, % 5.9 ham protein, bakla kabukları % 5.7 ham protein ve tohumlar ise, % 27.7 

ham protein içermektedir. Keçiboynuzu baklaları sığır ve domuzlar için çok lezzetlidir. 

Ancak, baklalar tanen asidi içerir. Bu asit sindirilebilirliği ve özellikle protein 

sindirilebilirliğini azaltır. Eğer, keçiboynuzu baklaları hayvan rasyonlarında fazla miktarda 

bulunursa diğer yemlerin de sindirilebilirliğini azaltır. Bu nedenle, keçiboynuzu meyvelerinin 

hayvan rasyonundaki oranı % 10'u geçmemelidir.  

Keçiboynuzu tohumlarından mannogalaktan elde edilir. Bu işlem sırasında yan ürün olarak 

embriyo unu da üretilir. Bu yan ürün tüm hayvanlar için iyi bir besin kaynağıdır. Özellikle 

kanatlı rasyonlarına % 20'ye kadar ilave edilebilmektedir. Baklalar alkol sanayinde 

kullanıldığında, geriye kalan posa kimyasal olarak hayvanlar için besleyicidir. Ancak, bu 

posanın hayvanlar tarafından sindirimi çok azdır ve genellikle lezzetsizdir. Keçiboynuzunun 

yaprak ve taze sürgünleri de özellikle koyun ve keçiler tarafından otlanabilmektedir. Yaprak 

ve ince sürgünlerden oluşan keçiboynuzu yeminin % 8.1 ham protein içerdiği saptanmıştır. 

Keçiboynuzu, fakir topraklarda yetişebilen çokyıllık bir ağaç olması nedeniyle, sahil 

bölgelerinde toprak erozyonuna uğramış alanların ağaçlandırılmasında ve ıslahında da 

kullanılan bir bitkidir. 

 

 



Bitkisel Özellikleri 

Keçiboynuzu, 10 m'ye kadar boylanabilen, herdem yeşil, kalın gövdeli, kahverengi kabuklu, 

dalları sağlam bir baklagil ağacıdır. Yapraklar, yaprak ekseni üzerinde almaşık olarak dizilmiş 

4-10 çift oval veya eliptik yaprakçıklardan oluşur. Yaprakçıkların üst kısmı parlak koyu yeşil, 

alt kısmı açık yeşil, ince damarlıdır. Keçiboynuzu üç evcikli (trioecioııs) bir bitkidir. Erkek 

çiçekler, dişi çiçekler ve hermafrodit çiçekler farklı ağaçlarda bulunur. Meyveler kahve 

renklidir.  

Yetiştiriciliği 

Keçiboynuzu, kışları ılıman, ilkbaharı nispeten sıcak, yazları sıcak ve kurak geçen tipik 

subtropikal Akdeniz ikliminin bitkisidir. Kökler toprağın çok derinlerine iner, bu nedenle bitki 

kurağa çok dayanıklıdır. Bitkinin meyve oluşturması için minimum 350 mm/yıl yağışa 

gereksinim vardır. Yıllık yağışı 500-550 mm'nin altında olan yerlerde, ticari olarak üretimi 

ekonomik olmaz. Çok farklı toprak tiplerine adapte olabilir ve iyi drenajlı, kumlu-tınlı kalkerli 

toprakları tercih eder, tuza çok iyi dayanır.  

Taze tohumlar hızla çimlenir. Ancak, kurumuş sert tohumların çimlenmesi için seyreltik 

sülfürik asit veya hidroklorik asit veya su içinde bekletmek gerekir. Bir başka uygulamada 

tohumlar kum içerisine ekilir ve kum 6 hafta nemli tutulur. Burada büyüklüklerinin üç katı 

kadar şişen tohumlar yastıklara ekilir ve fideler ikinci yapraklarını çıkardığında saksılara 

dikilir. 30 cm boya erişen fidanlar daha büyük saksılara aktarılır. Tohumların çimlenmesinden 

bir yıl sonra fidanlar aşılanarak veya aşılanmadan, 9x9 veya 7 x 8 m aralıklarla araziye dikilir. 

Ağaçlar çimlenmeden 6 yıl sonra meyve vermeye başlar ve 80- 100 yıl verimli kalır. 6 

yaşındaki bir ağacın verimi 2 kg'dır. Bu verim 12 yaşında 45 kg'a çıkar ve ağaç yaşlandıkça 

verim artar. 

7. HOROZ İBİĞİ (Amaranthus spp.) 

Türlerin çoğunluğu yazlık, tek yıllık, geniş yapraklı ve otsu yapıdadırlar. C-4 bitkisi olan 

horoz ibiğinin, bir çok üstün özelliği nedeniyle son yıllarda önemi hızla artmaktadır. Horoz 

ibiği türleri hem kendine, hem de yabancı döllenebilmektedir. Tozlaşma çoğunlukla rüzgar 

aracılığıyla olmakta, çiçek salkımı renkli olan çeşitlerde, az da olsa arılar da tozlaşma 

yapabilmektedir. Öncelikle, insan gıdası bir tahıl olarak tane üretimi amacıyla kültüre 

alınmıştır.  

Meksikalıların ataları olan "Aztekler" ve Amerika kıtasında yaşamış diğer uygarlıklarda 

(İnka, Maya vb.), temel tahıl olarak beyaz tohumlu horoz ibiği tanelerinin kullanıldığı, kırmızı 

salkımlı ve koyu renkli tohumlu olanlardan ise dinsel törenlerde yararlanıldığı 



bildirilmektedir. 14. yüzyılda Arizona'da beyaz tohumlu horoz ibiklerinin tane üretimi 

amacıyla tarımının yapıldığı bilinmektedir.  

19. yüzyılın başlarından sonra Hindistan'ın güneyi, Himalaya Bölgesi, Çin'in iç kesimleri, 

Mançurya ve Sibirya'da, beyaz renkli horoz ibiği taneleri önemli gıda kaynağı olmaya 

başlamış ve tarımı giderek yaygınlaşmıştır. Yaklaşık 250-300 yıldan beri başta Avrupa olmak 

üzere, bir çok ülkede kırmızı-pembe salkımları ve çiçekleri olan bazı türler süs bitkisi olarak 

yetiştirilmektedir. Ülkemizde de bu amaçla park ve bahçelerde kullanımı çok yaygındır. 

Anadolu'nun bir çok yerinde, bahçelerde yabancı ot olarak çıkan horoz ibiği bitkileri 

korunmakta, yaprakları sebze olarak tüketilirken, salkımlarının (çiçek topluluğu) güzel 

görünümlerinden dolayı "Bostan güzeli" adı verilerek süs bitkisi şeklinde 

değerlendirilmektedir. 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Horoz ibiği bitkisinin önemi aşağıdaki özelliklerden kaynaklanmaktadır: 

* Hem yeşil aksamı, hem de tohumları yemlik ve yemeklik olarak kullanılabilmektedir. 

* Bazı çeşitleri süs bitkisi olarak kullanılabilmektedir. 

* Sıcaklık, kuraklık, tuzluluk gibi olumsuz çevre koşullarına çok toleranslıdır. 

* C-4 bitkisi olması nedeniyle fotosentetik kapasitesi, dolayısıyla verimi yüksektir. 

* Gerek otunun, gerekse tohumlarının besleme değerleri çok yüksektir. 

* Bazı türleri erkencidir ve çok hızlı gelişme özelliğindedir. 

Bir dekardan 2 tonun üzerinde kuru ot verimi sağlayabilen horoz ibiğinin yeşil aksamı hem 

yemlik hem de yemeklik olarak kullanılabilmektedir. Besin maddeleri yönünden çok zengin 

olan yeşil aksam, kaba görünüşlüdür. Yeşil ve/veya kuru olarak hayvanlar tarafından 

öncelikle tercih edilmemekte, ancak silaja işlendiğinde hayvanlar daha istekli 

tüketmektedirler. Silaj kalitesi iyi düzeydedir. Kalın ve sert olan gövde, sık ekimlerde daha 

ince ve yumuşak bir özellik kazanmaktadır. Koyu renkli pigmentler içermeyen (yani tümüyle 

yeşil olan) yaprakları yemeklik olarak kullanılmaktadır.  

Yaprakları protein, mineral maddeler, kalsiyum, magnezyum, askorbik asit (C vitamini) ve 

karoten (Provitamin A) yönünden oldukça zengindir. Yapraklarda %22-23'e kadar çıkan 

protein, özellikle tahıllarda sınırlayıcı aminoasitler olan lysin ve metionin yönünden çok 

zengindir. Yaprakları çorba, salata ve yemek şeklinde tüketilmektedir. Karadeniz bölgesinde 

yapraklar ıspanak gibi kavrularak ya da yemeği yapılarak tüketilmekte, "Hoş kıran" veya 

"Höşmerim" adı verilmektedir. Ege ve Marmara bölgelerinde de benzer şekilde tüketilen 

bitkiye, halk arasında "Sirken" adı verilmekte ve pazarlarda da bu adla satılmaktadır. Horoz 



ibiği yaprakları konsantre protein üretiminde, kırmızı yapraklılar ise alkollü ve alkolsüz 

içecekler ile hamur ve çeşitli gıda maddelerinin boyanmasında kullanılmaktadır. 

Horoz ibiği tohumları çok eski yıllardan beri Dünyanın çeşitli ülkelerinde yemeklik olarak 

kullanılmaktadır. Tohumları doğrudan çerez, bulamaç, boza benzeri şuruplar ve un şeklinde 

öğütülüp pişirilerek tüketildiği gibi; buğday, mısır ve yulaf ile yapılan ekmek, pasta, kek, 

kurabiye, pilav, sos, salata, puding, bisküvi gibi yiyeceklere ve bebek mamalarına belirli 

oranlarda karıştırılarak besleme değerleri artırılmaktadır. Ayrıca, tahıllar, yemeklik 

baklagiller, süt ve yumurta gibi ürünlere alerjisi olan yetişkin ve bebekler için uygun gıda 

maddeleri üretiminde, horoz ibiği tohumları kullanılabilmektedir. Horoz ibiği tane üretimi 

sınırlı olduğu için yemlik olarak kullanımı pek yaygın değildir. Dekara tohum verimi 400 kg'a 

kadar ulaşabilmektedir. Tohumlarında protein oranı % 20'ye kadar ulaşmaktadır. Horoz ibiği 

yağında % 7-8 oranında "squalene" adı verilen bir madde vardır. Çoğunlukla köpek balığı ve 

balinaların karaciğerinden üretilen bu madde, kozmetik endüstrisinde ve bilgisayar disklerinin 

yağlanmasında kullanılmaktadır. Bu yağ E vitamini (tocopherol) ve kolestrol azaltıcı özelliği 

olan "tocotrionol" yönünden de zengindir. Tüm olumlu yönlerine karşın, horoz ibiğinin yeşil 

aksamı ve tohumlarında sindirilebilirliği ve bir takım besinlerin yarayışlılığını azaltan bazı 

anti enzimler ve oksolatlar gibi zararlı maddeler bulunmaktadır. Isıl işlem uygulandığında 

zararlı maddelerin etkisi ortadan kalkmaktadır. 

Bitkisel Özellikleri 

Otsu yapıda olan Horoz ibiği bitkileri toprak üzerinde yoğun bir yeşil aksam oluşturmaktadır. 

Kültürü yapılanlar dik gelişmekte ve 1-2.5 m arasında boylanmaktadır. Doğal florada, 

yatıktan dik gelişme özelliği gösterenlere kadar çok geniş bir form zenginliği görülmektedir. 

Kültürü yapılanların tümü tek yıllıktır. Bitki bol yapraklıdır ve yaprak sayısı 100-120 

kadardır. Çiçek topluluğu gövdenin ucunda çok dallanmış salkım şeklindedir. Çiçekleri çok 

küçüktür ve yabancı döllenme özelliğindedir. Tohumların 1000 tane ağırlığı 0.7-0.8 g 

kadardır. 

Yetiştiriciliği 

Horoz ibiği türleri ılık mevsim bitkisi olduklarından ilkbaharda ekilirler. İklim istekleri mısır 

ile çok benzemektedir. Aşırı sıcaklık, kuraklık, tuzluluk, verimsiz topraklar gibi olumsuz 

koşullara uyum sağlama özelliğindedir. Bölgelere göre değişmekle birlikte, ekimi, mısır ve 

pamuk, soya gibi bitkilerle aynı zamanda yapılmalı, tohumları çok küçük olduğu için tohum 

yatağı çok özenli hazırlanmalıdır. Atılacak tohum miktarı dekara 250-500 g kadardır. Tohum 

üretiminde bu miktar azaltılmalıdır. Ot üretiminde sıra arası 30-40, tohum üretiminde 50-60 

cm olmalıdır. Bitki olumsuz koşullara çok toleranslı olsa da, sulama ve gübrelemeye karşı 



tepkisi yüksektir. Ancak verilecek fazla azotu, dokularında zararlı nitrat şeklinde biriktirme 

özelliğinde olduğundan, gübre kullanımında dikkatli olunmalıdır. Ot üretiminde 15-20, tohum 

üretiminde 5-10 kg/da azot önerilmektedir. Ot için hasat salkım gösterme devresinde 

yapılmaktadır. 

 


