
 

 

Sulama 

Fasulye toprağında susuzluk belirtileri 

gösterdiği zaman sulanmalıdır. Fasulye çiçekli 

bir bitki olduğundan salma sulama ile 

sulanmalıdır. Yapraklara ve çiçeklere zarar 

verilmediği takdirde yağmurlama sulamada 

yapılabilir. Damla sulamada tercih edilebilir.  

 

Hasat ve Depolama 

Hasat elle yapılır. Kuru fasulyeler hasat 

olgunluğuna geldiğinde alt baklalar tamamen 

kurumuş ve sarı rengi almıştır. Bakla içindeki 

fasulye taneleri beyazlaşmıştır. Üstü baklaların 

bazıları yeşilken topraktan yolunur ve kurumaya 

bırakılır. Bakım ve beslenmeye bağlı olarak 

dekardan 300-400 kg verim alınır. 
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Kuru Fasulye Yetiştiriciliği 

Kuru fasulye insan beslenmesinde önemli 

bir protein kaynağıdır. Kuru fasulye buğday için 

önemli bir ön bitkidir. 

 

İklim ve Toprak İsteği 

Fasulye sıcak iklim bitkisidir. Uygun 

çimlenme sıcaklığı 18-20˚C olup, toprak 

sıcaklığının 8-10˚C olması istenir. En uygun 

büyüme sıcaklığı 20-25˚C’dir. Büyüme 

evresinde 15˚C altında ve 35˚C üstünde gelişme 

durur. Çiçeklenme zamanında aşırı sıcaklardan 

rahatsız olur ve verim düşer.  

Toprak isteği olarak fasulye tınlı, kumlu-

tınlı ve derin yapıdaki organik maddece zengin 

toprakları sever. Tuzluluk problemi olan 

topraklarda yetiştirilmez. Geçirgenliği zayıf ve 

drenaj problemi olan toprakları sevmez. 

 

Toprak Hazırlığı 

Sonbaharda sürülen tarla baharda yabancı 

ot durumuna göre işlenerek ekime hazır hale 

getirilir. Kazık köklü olan fasulyenin derinlere 

kök salabilmesi için toprak çok 

sıkıştırılmamalıdır.  

 

Ekimi 

Çimlenmenin iyi olabilmesi için toprak 

ısısı en az 8-10˚C olmalıdır. Bundan daha yüksek 

sıcaklıkta tohumların çimlenme ve çıkışı daha 

hızlı olur. Toprak ısınmadan yapılan ekimde 

tohumlar toprak ısınıncaya kadar 

çimlenememekte ve çıkış gecikmektedir.  

Bölgemizde 1-15 Mayıs arası en uygun 

ekim zamanıdır. Ekim havalı mibzerle 45 cm sıra 

arası, çeşit özelliğine göre 8-10-12 cm sıra üzeri 

mesafe ile toprakta tav seviyesinden 5 cm derine 

yapılmalıdır. Tohum iriliğine göre dekara 6-10 

kg tohum gerekir. Ekimden 7-10 gün sonra çıkış 

olur. 

Ekimden 3 gün sonra tarlanın değişik 

yerlerinde tohumlarda burunlama yani ilk 

kökçüğün kendini gösterip göstermediği kontrol 

edilir. 

 

Fasulyede Bakteri Aşısı 

Fasulye bir baklagil bitkisi olması 

sebebiyle kendi azotunu kendisi üretir. 

Köklerinde fasulye ile birlikte ortak yaşayan 

bakteriler havanın azotunu alarak fasulyeye 

verirler. Köklerinde oluşan urlar fasulyeye  

 

İhtiyaç duyduğu azotu kazandırdığı gibi 

kendisinden sonra gelen bitkiye de azot bırakır.  

Aşılama için gölge bir yerde 100 kg fasulye 

tohumu 1 litre şekerli su ve 1 kg bakteri aşısı ile 

karıştırılmalıdır.  

 

 

Gübreleme 

Gübrelemeye başlarken ilk olarak toprak 

tahlili yaptırılmalıdır. Fasulye bakteri aşılaması 

yapıldığı takdirde ilk 2-3 hafta dekara 2-4 kg saf 

azotlu gübreleme, dekara 7-8 kg saf fosforlu 

gübre ile birlikte verilmelidir. Topraktan 12-15 

kg saf azot kaldıran Fasulye bitkisi eğer bakteri 

aşısı yapılmamış ise geriye kalan azotlu gübre 

üst gübreleme olarak verilmelidir. 


