
Düzenli sulama yapılmazsa çiçek ve 

meyveleri dökülür. İklim koşulları da göz önünde 

bulundurularak 4-5 günde bir sulama 

yapılmalıdır. 

 

Gübreleme 

Dekara 2-3 ton yanmış çiftlik gübresi 

vermek bitkinin verimini artırmaktadır. Ticari 

gübre verilmesi için öncelikle toprak analizi 

yapılması gerekir. Toprağa verilecek ticari gübre 

nitrojen bakımından zengin olmalı ve 2-3 seferde 

olacak şekilde verilmelidir. Taban gübresi tohum 

ekiminden 2-3 hafta önce toprağa bir defa 

karıştırılmalıdır. 

 

Askıya Alma 

Sırık fasulyede bitkide kol uzamaya 

başlayınca yanlarına 2-3 m boylarında sırıklar 

dikilerek bitkiler askıya alınır. Bölgemizde 

fasulyede askıya alma işlemi yaygındır. 

 

Hasat 

Fasulyede en uygun hasat zamanı baklaların 

hangi çeşit karakterini gösterdiği büyüklüğün 

1/3’nü aldığı devredir. Normal büyüklüğün 

yarısını asla geçmemelidir. Aksi taktirde 

fasulyelerin selülozlaşması neticesinde sertleşme 

ve içindeki danelerin lezzetinin kaybolmasına 

neden olur. Verim miktarı çeşitlerin sırık veya yer 

çeşidi, çeşit özelliği, toprağın yapısı, yetiştirme ve 

bakım şartları gibi etki eder. Ortalama olarak yer 

fasulyesinde dekardan 500-600 kg, sırık 

fasulyesinden dekardan 750-1250 kg ürün elde 

edilmektedir. 
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Fasulye Yetiştiriciliği 

 

Fasulye, ılık iklim sebzesi ve tek yıllık bir 

bitkidir. Kuru olarak tohumları ve taze olarak 

yeşil kısımları tüketilmektedir. İnsan sağlığı için 

çok önemli bir besin kaynağıdır. Özellikle 

vücudun dirençli olmasını sağlar. Ayrıca şeker 

hastalığını önler, kandaki şeker oranını dengeler. 

Kalbe ve böbreklere faydalıdır. Kalp 

çarpıntısına iyi gelir. Bitkisel protein ve vitamin 

açısından zengindir. 

 

 

İklim İstekleri 

Çiçeklenme dönemindeki fazla nem boş 

bakla oluşmasına neden olur. 300C’nin üstündeki 

sıcaklıklarda ve düşük nem koşullarında döllenme 

olsa bile baklalar zayıflar. Donlardan etkilenirler. 

Isı 2-30C’ye düştüğünde bitki zarara uğrar. 

Bitkinin büyümesi için sıcaklığın en fazla 18-

250C arasında olmalıdır. Kuru rüzgârlar; 

çiçeklenme ve döllenmeye, kuvvetli rüzgârlarda 

sırık fasulyelerin yatmasına neden olmaktadır. 

 

Toprak Hazırlığı 

Fasulye; derin, geçirgen, su tutma kapasitesi 

yüksek ve organik maddeler bakımından zengin 

kumlu-tınlı toprakları sever. Toprak pH’sı 5.5-6.7 

olan yerlerde verimli ürün alınmaktadır. Fasulye 

ekimi yapılacak toprağın sonbahar ayında derin 

bir şekilde sürülmesi ve nisan ayının ilk 

haftalarında çiftlik gübresi atılıp toprağa 

karıştırılmalıdır. Daha sonra tırmıkla sürüm 

yapılarak toprak ekime hazırlanmış olur. 

 

Ekim Zamanı 

Tohum ekimi sıra ya da ocak olarak iki 

şekilde yapılmaktadır. Ekim dönemi olarak toprak 

ve iklim koşullarına göre Nisanın ilk haftaları için 

uygundur. Sırık ve yer çeşitlerinin vejetatif 

büyüme süreleri farklı olduğu için bölgenin iklim 

koşullarına göre tohum ekiminin zamanının 

seçiminde dikkat edilmelidir. 

Sıraya ekimde; sırık çeşitlerde sıra arası 

mesafe 50-60 cm, sıra üzeri mesafe 20-30 cm 

olmalıdır. Yer çeşitlerinde sıra arası mesafe 40-50 

cm, sıra üzeri mesafe 15-20 cm ve 4-5 cm 

derinliğinde açılan yerlere ekim yapılır. 

 

Çapalama 

Fasulyeler 10-15 cm kadar uzadıklarında; 

toprağın havalandırılması, yabancı otların 

temizlenmesi, kaymak tabakasının kırılması 

amacıyla çapalama yapılır. 2-3 hafta sıklıkla çapa 

yapmak bitkinin sağlıklı büyümesine katkı sağlar. 

Çapalama ile aynı zamanda su karığı da açılmış 

olur.  

 

 

Sulama 

Bitkiler çiçek açıp meyve vermeye 

başladıktan sonra düzenli sulama yapılmalıdır. 


