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ÖZET: Birçok baklagilin gen merkezi olan Anadolu’da tarım alanları hala nadasa bırakılmaktadır. Baklagiller, 
kuru tarım alanlarında tahıl-nadas sisteminde tarlayı nadasa bırakmak yerine ekim nöbetine katılabilecek önemli 
bitkilerdir. Ülkemiz yemeklik baklagiller içerisinde ise en fazla ekimi yapılan bitki nohuttur. Nohut nadas alanları-
nın değerlendirilmesinde, buğday ve arpa ile ekim nöbetine giren önemli bir yemeklik baklagildir. Yüksek protein 
içeriğinden dolayı nohut besleyici bir üründür. Yörede nohut tarımının sorunları; nohudun ıslahı, agronomisi, iklim 
ve toprak koşulları, uygun ekim ve bakım teknikleri ve üreticinin sosyoekonomik yapısını içine alan tamamlayıcı 
yaklaşımlarla çözmek mümkün olacaktır.
Bu çalışmada, Erzurum yöresinde nohut üretiminin karşılaştığı mekanizasyon sorunları belirtilecek ve yörede na-
sıl bir nohut üretimi yapılması konusunda bilgi verilmeye çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Baklagil, nohut üretimi, mekanizasyon sorunları

ABSTRACT: The agricultural fields have still been fallowed in Anatolia which is gene center of a lot of legumes. 
Legumes are important crops used in crop rotation instead of cereal-fallow system in dry agriculture fields. Among 
food legumes in Turkey, chickpea is an important legume used in crop rotation with wheat and barley. It is a nutri-
tive food because of its high protein content. The problems in the chickpea production can be solved by comple-
mentary approaches which include chickpea breeding, chickpea agronomy, weather and soil conditions, suitable 
drilling and cultivation techniques and socioeconomic structure of farmers in the region.
In this study, mechanization problems in chickpea production in Erzurum region will be determined and inform 
about what kind of chickpea agriculture will be presented.
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GİRİŞ

Baklagiller içerisinde önemli bir yeri olan nohut, 
ilk çağlardan beri kültürü yapılarak insanlar tarafın-
dan tüketilen ve insan beslenmesinde büyük önem ta-
şıyan bir tarım ürünüdür (Kılıç, 1997). İnsanlar, pro-
tein gereksinimlerini bitkisel ya da hayvansal kaynak-
lı proteinlerden karşılamaktadırlar. Yetersiz ve denge-
siz beslenmenin inanılmaz boyutlara ulaştığı günümüz-
de, özellikle yemeklik baklagillerin önemi gün geçtikçe 
artmaktadır. Yemeklik baklagiller insan beslenmesinde 
tahıllardan sonra ikinci sırayı almakta, bitkisel prote-
inlerin % 66’sı tahıllardan, % 18.5’i baklagillerden ve 
% 15.5’i ise diğer bitkisel kaynaklardan sağlanmakta-
dır (Akçin, 1988). 

Baklagiller iyi bir ekim nöbeti bitkisi olup, kökle-
rinde bulunan nodozite bakterileri nedeniyle, toprağın 
fiziksel, kimyasal ve biyolojiksel özelliklerini iyileştir-
mekte, organik madde miktarını artırarak kendisinden 
sonra gelen bitkinin verimini olumlu yönde etkilemek-
tedir (Rupela and Saxena, 1987). Ayrıca bu bitkiler top-
rağı yormadıkları aksine yarar sağladıkları için çevreci-
lik ve sürdürülebilir tarımın popülaritesinin arttığı gü-
nümüzde önemi daha da artmaktadır.

Nohut tarımının 7000 yıl öncesinde, ilk olarak 
Ortadoğu’da yapıldığı ve nohut ve mercimeğin üretim 
ve tüketim merkezinin Akdeniz ve Hindistan yarımada-
sı olduğu belirtilmektedir (Anonim, 1999). Anadolu’da 
ise nohudun besin olarak ilk defa kullanımına M.Ö. beş 
binli yıllarda başlandığı bildirilmektedir (Pellet, 1988). 
Bu nedenlerle nohudun anavatanının Türkiye olduğu 
belirtilmektedir.

Dünyada nohut üretimi toplam baklagil üretimi-
nin %15.31’ini oluşturmakta ve 42 ülkede nohut üreti-
mi yapılmaktadır (Çizelge 1) (Faostat, 2000).
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Çizelge 1. Dünya baklagil üretimi (Faostat, 2000) 

Baklagiller            1996-2000
   Üretim(ton)  %

Fasulye   17 466 555  31.61
Bezelye   11 356 646  20.55
Nohut   8 459 232  15.31
Bakla   3 381 410  6.12
Börülce   3 005 063  5.44
Mercimek   2 870 409  5.20
Yem bezelyesi   2 705 082  4.90
Acı bakla   1 681 700  3.04
Burçak   1 086 105  1.97
Bambara fasulyesi   41 941   0.08
Diğer baklagiller   3 196 749  5.79
Toplam   55 250 892  100

Dünya nohut üretiminde ilk beş ülke; Hindistan 
5.47 milyon ton, Pakistan 868.2 bin ton, Türkiye 610 
bin ton, İran 310 bin ton ve Avustralya 116 bin ton olup, 
toplam dünya nohut üretiminin % 80-85’i bu beş ülke 
tarafından karşılanmaktadır. Dünya nohut üretiminde 3. 
sırada yer alan Ülkemiz, 938.46 kg ha-1 verim ortalama-
sı ile 2. sırada yer almaktadır (Foastat, 2005) . 

Ülkemiz ekili tarım alanları içerisinde baklagiller 
ortalama % 9.06 ekiliş oranı ile tahıllardan (% 77.02) 
sonra ikinci sırayı almaktadır. Baklagiller içerisinde ise 
nohut 671 000 ha ekiliş alanı (% 40.86) ile en çok eki-
liş alanına sahip bir üründür (Çizelge 2, Çizelge 3, Şe-
kil 1) (Anonim, 2003; Anonim, 2004).

Ülkemizde nohut üretimi yaygın olarak Orta Ana-
dolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz 
bölgesinde, kısmen de olsa Ege bölgesinde yapılmak-
tadır (Küsmenoğlu ve Meyveci, 1996). Kırsal Kalkın-
ma projeleri ve Nadas Alanlarının Daraltılması ve ya-
yım projeleri sayesinde baklagillerin üretim alanları 
gün geçtikçe artmaktadır. Nohut tarımı kışları ılık ge-
çen Güney ve Batı Bölgelerimizde kışlık, Orta Anado-
lu ve diğer Bölgelerde ise yazlık olarak yapılmaktadır. 
Nohut, ülkemizde yemeklik baklagiller (fasulye, mer-
cimek ve börülce) içerisinde ekiliş alanı ve üretimi en 
fazla yapılan kurak bölge bitkisidir (Şekil 1). İlk kültü-
re alınan bitkilerden biri olan nohut, tanesinde yüksek 
oranda (% 21.5-23.9) hazmolunabilirliği yüksek (% 76-
88) protein bulunduran önemli bir yemeklik baklagil 
bitkisidir (Akçin, 1988). Nohut, bitki ve toprak istekle-
ri bakımında çok hassas olmayan ve köklerinin havanın 
serbest azotunu tutması nedeniyle de tahıllar-yemeklik 
baklagiller ekim nöbetinde önemi çok büyük olan bir 
bitkidir. Doğu Anadolu Bölgesi, bitkisel ve hayvansal 
üretimde ülkemizin önemli bölgelerinden birisidir. Böl-
ge, ülkemiz toplam ekili tarla alanlarının % 9.69’una 
sahip olmakla birlikte, nadas alanlarının % 13.28’i bu 
yörede bulunmaktadır. Son verilere göre ülkemiz nadas 
alanları % 17.4 iken, Kuzey Doğu Anadolu Bölgesin-
de nadas alanları % 25 düzeyindedir (Anonim, 2010). 
Özellikle bu bölgedeki nadas alanlarının azaltılmasın-
da diğer baklagillerin yanı sıra nohut bölge için önem-
li bir bitkidir. Erzurum ve yöresi tarımsal alan bakımın-
dan incelendiğinde bölgenin ikinci büyük tarım alanı-
na (289703 ha) sahip bir yöre olma özelliğini taşımak-
tadır. Yıllık yağış miktarı ortalaması 445 mm olduğun-
dan yörede genellikle kuru tarım yapılmaktadır. Yörede 
hâkim tarım, tahıl üretimi olmakla birlikte baklagillerin 
ekim nöbetine girmesi ve nadas alanlarının azaltılması 
bakımından, baklagil üretimi de son yıllarda önem ka-
zanmaya başlamıştır (Çizelge 4). Nohut, ülkemiz gene-
linde en fazla üretim alanına sahip olan yemeklik bak-
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lagil olmasına rağmen Erzurum ve yöresinde henüz is-
tenilen düzeyde değildir (Şekil 2). Mercimekten sonra 
kuraklığa ve sıcaklığa en çok dayanan bitki olması, no-
hudu yarı-kurak ve kurak alanların en önemli bitkile-
rinden birisi yapmaktadır. Derinlere inebilen kök yapısı 
ve kuraklığa dayanması ile nohut, drenaj problemi ol-
mayan, geçirgenliği iyi, besin maddelerince zengin, ve-
rimli, nötre yakın (pH 6-8) topraklar için ideal bir bit-
ki olarak kabul edilir. Çok tuzlu topraklar nohut tarımı 
için uygun değildir. Bu makalede Erzurum yöresinde 
önemi gün geçtikçe artan baklagillerden, nadas alanla-
rının azaltılması için ekim nöbetine girecek bitkilerden 
biri olan, nohut üretimi üzerine yoğunlaşılmıştır. Nohut 
tarımında toprak işlemeden hasada ve hasat sonrasına 
kadar işlemler tek tek gözden geçirilmiş ve sorunların 
boyutları belirlenmeye çalışılmıştır. Özellikle baklagil 
tarımında, hasat öncesi hasat esnasında ve hasat sonra-
sında görülen ürün kayıplarının en düşük düzeye indi-
rilmesi gerekmektedir.

NOHUT ÜRETİM AŞAMALARI

Doğu Anadolu Bölgesinde kışların uzun ve sert 
geçmesi nedeniyle tarımsal ürünlerin yazlık ve kışlık 
ekilmesi zorunluluğu iklim koşullarına bağlı olarak de-
ğişmektedir. Erzurum yöresinde buğday kışlık ekilir-
ken bir başka tahıl olan arpa yazlık ekilmektedir (Gü-
ler, 1998). Nohut bitkisel özelliği nedeniyle sert kışla-
ra dayanamamakta ve fazla nemi de sevmemektedir. 
Yörede iklim koşullarının ağır olması nedeniyle nohut 
yazlık ekilmektedir. Yörede nohudun yetişme periyodu 
ise iklim koşullarına bağlı olarak 100-125 gün civarın-
da olmaktadır.

Toprak İşleme ve Tohum Yatağı Hazırlığı

Erzurum yöresinde çeşitli tarım ürünleri yetiştiril-
mesine rağmen herhangi bir ürüne ilişkin belirli bir top-
rak işleme yöntemi bulunmamaktadır. Üretici elindeki 
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mevcut tarım alet makinasına göre toprak işleme yap-
maktadır. Bu nedenle nohut üretimi yapan işletmeler, 
sonbaharda 15-20 cm derinlikte kulaklı pullukla toprağı 
işlemekte, bitki artıklarının toprağa gömülmesi ve ka-
rışması sağlanmaktadır. Nohut, yazlık ekildiği için er-
ken ilkbahara kadar tarla bu şekilde dinlenmeye bırakıl-
maktadır. Yörede nohut daha çok elle serpilerek ekildi-
ği için tohum yatağı hazırlığı yapılmamaktadır. Tohum-
lar ilkbaharda elle tarlaya serpildikten sonra kültüva-
tör veya diskli tırmık çekilerek tohumların kapatılma-
sı sağlanmaktadır. Erzurum ve yöresinde nohut ekimin-
de az da olsa ekim makinası kullanılmaktadır. Erzurum 
ve yöresinde uygun bir nohut tarımı yapabilmek için 
işe öncelikle toprak işlemeden başlamak gerekmek-
tedir. Tahıl hasadından sonra yazlık ürünler için top-
rak işlemede en uygun yöntem birinci sınıf toprak iş-
leme aletleriyle sonbaharda ilk yağışlarla yabancı otla-
rın çıktığında yapılmasıdır. Bu işlem için 15–20 cm’lik 

iş derinliğinde kulaklı pulluğun kullanılması iyi bir ya-
bancı ot kontrolü sağlamaktadır. Bu işlemin yapılması 
ile ilkbaharda tarlayı ekime hazırlamak kolaylaşacak, 
toprağın tava gelmesi için uzun süre beklenilmeyecek 
ve ikinci sınıf toprak işleme aletleriyle yüzlek bir top-
rak işlemenin ardından ekim yapılabilecektir. Özellik-
le yazlık ekimlerin erken yapılması ve topraktaki mev-
cut tavla çıkış yaptırılması isteniyor ise bu çok önem-
lidir. Hasat sonrası birinci sınıf toprak işlemede kulla-
nılacak alet ve makina seçimi, bölgenin toprak yapısı-
na ve tarlada toprak işleme sırasında bulunan toprak ta-
vının durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilmek-
tedir. Yabancı otların toprağa karıştırılması ve temizle-
nebilmesi bakımından en uygun alet ve makina olarak 
görülen kulaklı pulluk tüm bölgelerde olduğu gibi yöre-
de de en yaygın olarak kullanılan tarım alet ve makina-
sıdır. Yapılan gözlemlerde; toprağın sonbaharda kulak-
lı pulluk ile sürülmesi ve ilkbaharda kazayaklı kültüva-

Şekil 1. Farklı yıllara ilişkin bazı baklagillerin ekiliş oranları (Anonim, 2003).

Çizelge 4. Erzurum iline ilişkin yıllara göre ekili tarla alanları ve oranları (Anonim, 2003)
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tör ve kombinasyonları ile yapılan toprak hazırlığından 
sonra ekim makinasıyla yapılacak ekim, verimi önemli 
ölçüde etkilemektedir. 

İlkbaharda toprak tava geldiğinde tarla yü-
zeyinin hasada uygun olarak düz olabilmesi için 
kültüvatör+tapan veya bir tırmık kombinasyonuyla 
(kombikürüm) tohum yatağı hazırlığı yapılmalıdır. Bu 
işlem sadece hasat makinalarının kayıplara neden ol-
mayan bir ortamda çalışmasına olanak sağlamayacak 
aynı zamanda, ekimden önce tarlada oluşan yabancı ot-
ların yok edilmesini ve ekimin uygun bir ortamda ya-
pılmasını sağlayacaktır. Tohum yatağı hazırlığı işle-
mi için erozyona neden olmayan birçok alet ve maki-
na kullanılabilinmektedir. Bu aletlerden tel kafesli dö-
ner bir tırmıkla, dişli tırmık kombinasyonunun topra-
ğın ufalanmasını ve düzeltilmesini, özellikle killi top-
raklarda ise ağır bir dişli merdane ve ağır döner tırmık-
ların kesekleri kırarak uygun bir çalışma derinliği sağ-
ladığı ve yüksek bir tarla düzgünlüğü elde edildiği be-
lirtilmektedir (Diekmann ve ark., 1993). 

Tohumluk, Ekim ve Gübreleme

Uygun tohumluk kullanımı yüksek bir verim için 
gerekli koşullardan biridir. Yöredeki nohut üreticileri-
nin, diğer bitkisel ürünlerde olduğu gibi nohutta da ser-
tifikalı tohumluk kullanma alışkanlığı bulunmamakta-
dır (Kantar, 2007). Çiftçi, üretmiş olduğu ürününden 
tohumluğu almakta ıslah edilmiş çeşit kullanmamakta-
dır. Bölgede yaygın olarak yetiştirilen nohut, hastalıkla-
ra hassas (özellikle Antraknoza), verimi düşük ve kuru-
yemiş sanayinde dane iriliği bakımından kabul görme-
mektedir (Kantar ve ark., 1998a).

Elle serpme ekim, yöredeki tüm nohut üreticileri-
nin uyguladığı bir ekim yöntemidir. Yörede nohut eki-
mi Nisan ayı sonlarına doğru ekilmekte ortalama bir ye-
tişme periyodu (120 gün) sonunda hasat edilmektedir.

İlkbaharda elle tarla yüzeyine serpilen tohumların 
üzerinden kaz ayaklı kültivatör geçirilerek ekim işle-
mi tamamlanmaktadır. Makinayla ekim çok az olmakla 
birlikte yörede uygulanan bir ekim şeklidir. Makinay-
la ekim yapılmak istendiğinde hazırlanmış tohum ya-
tağına pnömatik hassas ekim makinasıyla veya üniver-
sal ekim makinalarıyla ekim yapılmaktadır. Elle serp-
me ekimin en büyük dezavantajı, gereğinden fazla to-
humluk kullanımının yanında, bitki için uygun yaşam 
alanının sağlanamayışı ve böylece birim alandan elde 
edilen verim azalmasıdır.

Sertifikalı tohumluk kullanıldığında üretim artışı 
olacağı bilinmektedir. Yörede Doğu Anadolu Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü tarafından iklim koşullarına adap-
te olmuş, hastalığa dayanıklı, verimi yüksek, sertifikalı 
çeşitlerden Aziziye-94 tavsiye edilmektedir (Kantar ve 
ark., 1998b). Aziziye–94 nohut çeşidi bitki özellikleri 
açısından incelendiğinde, bitki boyu ortalama 33.3 cm, 
yarı dik tipli, ilk baklanın yerden yüksekliği 18.4 cm, 
Antraknoza dayanıklı-toleranslı, bin dane ağırlığı 500 g 
olan bölgeye en uygun bir sertifikalı bir nohut çeşididir.

Nohudun makinalı hasadı için mutlaka ekim işle-
minde sırasal ekim makinalarının kullanımını artırmak 
gerekmektedir. Ekimde kullanılacak tohumluğun bin 
dane ağırlığı, ekim sıklığı ve ekim normu gibi özellik-
lerinin bilinmesi yüksek bir verim için önemli olmak-
tadır. Dekara atılacak tohumluk miktarı, ekim yönte-
mine, sıra aralığına, ekilecek çeşidin bin dane ağırlığı-

Şekil 2. Erzurum ilinde yıllara ilişkin bazı baklagillerin ekiliş oranları (Anonim, 2003).
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na ve tohumun çimlenme gücüne göre değişmektedir. 
Eğer serpme ekim uygulanacak ise, dekara 15–25 kg 
tohumluk atılmalı, bu miktar, çok iri taneli çeşitlerde 
biraz daha artabilmektedir. Ekimin makina ile yapılma-
sı durumunda ise sıra üzeri ve sıra arası uzaklıklar art-
tıkça doğal olarak ekim normu değeri de azalmaktadır. 
Ekim derinliği kumlu topraklarda daha fazla (8-15 cm), 
killi topraklarda ise daha az (5-8 cm) olmalıdır. 

Erzurum koşullarında, bazı nohut genotiplerinde 
ekim sıklığı ve gübre doz uygulaması araştırıldığı bir 
çalışmada, üç nohut çeşidi (Aziziye–94, Flip84-144C 
ve Erzincan yerel) dört farklı ekim sıklığında (20, 30, 
40, 50 tohum m-2) denenmiş ve en yüksek verim Azi-
ziye–94 çeşidinde 40 tohum m-2 ekim sıklığında elde 
edilmiştir (Ağsakallı, 1995). Ankara’da yapılan bir ça-
lışmada bu değer 80 tohum m-2, Ege Bölgesinde ise 50 
tohum m-2’dir (Tosun ve Eser, 1975; Güner ve Sepetoğ-
lu, 1994). Van yöresinde bitki sıklığının verime etkisi 
üzerine yapılan diğer bir araştırmada ise 42 tohum m-2 

ekim sıklığında en yüksek verim elde edilmiştir ( Ku-
laz ve Çiftçi, 1999).

Nohut ve benzeri büyüklükteki tohumlar üniver-
sal ekim makinaları tarafından ekilebilmektedir. Tohu-
mun iriliği ekim makinasının ekici düzeni tarafından 
işlenebilecek oranda olmalıdır. Aksi durumda tohum-
luk zedelenebilmektedir. Bu ekim makinalarında klape 
ya elle ayarlanmalı veya yaylı klape kullanılarak eki-
ci makara ile klape arasındaki genişlik ayarlanmalıdır. 
Nohut tarımında sıra arası uzaklık bitkinin yaşam alanı 
düzgünlüğüne etki etmektedir. Yabancı otlarla mücade-
le edebilmek için nohudun sıraya ekilmesi, yabancı ot 
kontrolü açısından bir avantaj sağlamaktadır.

Ülkemizde, 20–30 cm’den 45–70 cm’ye kadar de-
ğişen sıra aralıklarında ekim yapılmaktadır. Geniş sıra 
(45-70 cm) aralığında ekim yapmak, yabancı ot mü-
cadelesinin mekanik olarak yapılmasına olanak sağ-
lamaktadır. Dar sıra aralıklarında (20–30 cm) yapılan 
ekimlerde, yabancı ot gelişimi engelleneceği için ay-
rıca bir mücadeleye gerek duyulmayacaktır. Mevcut 
imkânlar da göz önünde tutularak, 20-70 cm arasında 
değişen sıra aralıkları kullanılabilir. Sıra üzeri uzaklık 
ise, birim alana atılacak tohum miktarına bağlı olarak 
ortalama 5-12 cm’ye ayarlanması en uygunu olacaktır.

Nohut bir baklagil bitkisi olduğundan, azot gerek-
siniminin büyük bir kısmını köklerinde oluşan Rhizo-
bium bakterilerinin oluşturduğu nodüllerden sağlamak-
tadır. Bu nedenle nohudun azotlu gübre gereksinimi az-
dır. Nohudun ekimi, ekim makinasıyla yapılacaksa to-
humla beraber taban gübresi (Diamonyum fosfat) ve-
rilerek azot ve fosfor gereksinimi sağlanabilir. Serpme 
ekim yapılacak ise tohum tarlaya elle serpildikten son-
ra, taban gübresi serpilir, ardından kazayağı veya disk-

li tırmık çekilerek toprağa karışması sağlanabilir. Eğer 
tarlada Rhizobium bakterisi bulunmuyorsa, bu bakteri-
nin aşılanması olumlu sonuçlar vermektedir. 

Erzurum’da yapılan bir araştırmada nohutta en 
yüksek verim alabilmek için dekara 3 kg N ve 6 kg P2O5 
verilmesi gerektiği bildirilmiştir (Ağsakallı, 1995).

Yabancı ot kontrolü
Yörede küçük alanlarda ve serpme ekimle üretim 

yapıldığı için, üreticiler yabancı ot kontrolünü elle yo-
larak yapmaktadırlar. Elle yolma işlemi zor, yorucu ve 
zaman alıcı bir işlemdir. Serpme ekim yapılan bir tar-
lada mekanik mücadele yapılamamakta, bunun yerine 
kimyasal mücadele tercih edilmek zorundadır. Yabancı 
ot kontrolü bitki çıkışından önce veya bitki çıkışından 
sonra uygulanabilmektedir. Özellikle seçici kimyasal 
ilaç kullanıldığında yabancı otsuz temiz bir tarla elde 
edilebilinmektedir.

Nohut bitkisi ister sıraya veya ister serpme ekim-
le ekilsin her iki yöntemde de yabancı otla mücadele 
yapılması yüksek bir verim için gereklidir. Maksimum 
verim, maksimum harmanlama ve temizleme etkinliği 
ve yüksek saman kalitesi için iyi bir yabancı ot kontrolü 
yapılmalıdır. Nohut, ekim makinası ile ekildiğinde, sı-
ralar arası geniş olduğu takdirde, yabancı ot mücadelesi 
mekaniksel olarak yapılabilmektedir. Kimyasal ve me-
kanik yöntemler ayrı ayrı veya kombinasyonları da uy-
gulanabilmekte, çıkıştan önce kimyasal mücadele ya-
pıldıktan sonra oluşan yabancı otlar, mekanik yöntemle 
de yok edilebilmekte böylece etkin bir yabancı ot kont-
rolü sağlanarak daha yüksek dane verimi elde edilmek-
tedir (Zimdahl and Brahli, 1990). 

Hasat-harman ve yöntemleri
Baklagillerin geleneksel hasat yöntemi; elle yol-

ma, yolunan ürünün kuruması için tarlada yığında bek-
letme, harmanlama alanına taşıma, harmanlama, savur-
ma ve temizleme işlemlerinden oluşmaktadır (Erskine, 
1993). Erzurum yöresinde de nohut hasadı genelde elle 
yolunarak yapılmaktadır. Hasat edilen bitkiler yığınlar 
halinde tam olarak kuruyuncaya kadar bekletilir daha 
sonra sap döver harman makinalarıyla veya diğer har-
manlama yöntemlerinin biriyle harmanlama yapılmak-
tadır. Yörede hasat için biçerdöver kullanımı gün geç-
tikçe artmaktadır.

Nohutta hasat zamanını belirleyen en önemli kri-
ter danenin nem içeriği, dal ve baklaların rengidir. No-
hutta dane dökme problemi olmadığından dal veya bak-
la rengi sarıdan kahverengine döndüğünde, bu evrede 
tohumdaki nem oranı % 15-18 civarında olmaktadır. 
Bu nemin altında yapılan hasatlarda danenin zedelen-
me imkânı söz konusu olabilmektedir. Uygulanacak ha-
sat yöntemine göre hasat zamanı belirlenebilmektedir. 



Erzurum Yöresinde Nohut Tarımının Mekanizasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri

 Cilt / Volume: 1, Sayı / Issue: 4, 2011 97

Makinalı hasada uygun olmayan çok kısa boylu veya 
gelişmesini tam olarak tamamlayamadığı için kısa kal-
mış bazı çeşitler, elle yolunarak veya elle biçilerek har-
man makinalarında harmanlanarak hasat tamamlanabi-
lir. Harmanlama sırasında danenin kırılmaması ve çat-
lamaması ve dolayısıyla zedelenmemesine dikkat edil-
melidir. Bitki fazla yatık değilse biçerdöverle de hasat 
edilebilmektedir. Özellikle ıslah edilmiş uzun boylu çe-
şitler biçerdöverle kolaylıkla hasat edilirler, ancak tar-
la yüzeyinin düzgün ve taşsız olması hem hasat kalite-
sini artırmakta, hem de kolay hasat yapılmasına olanak 
vermektedir. Bazı yemeklik baklagiller için özel olarak 
yapılmış hava emişli hasat-harman makinalarıyla hasat 
etmek mümkündür. Geniş alanlarda nohut tarımı yapı-
lıyor ise en uygun hasat yöntemi biçerdöverle hasattır. 
Ancak hasat tırpanla veya parmaklı çayır biçme maki-
nasıyla veya kendi yürür biçme makinalarıyla da yapı-
labilir. Daha sonra biçilen ürün kurutulur ve sap döver 
harman makinasıyla harmanlanır. Harmanlama sonun-
da elde edilen ürün eleklerden veya selektörden geçiri-
lerek içindeki taş, toprak ve yabancı ot tohumları gibi 
yabancı maddeler temizlenir.

Hasat edilen ürünün normal şartlarda depolanabil-
mesi için, danenin nem oranı en fazla % 13-14 olmalı-
dır. Bunun üzerindeki nem oranları depolamada sorun 
yaratırken, bu değerin altındaki nem oranları ise, de-
polama süresini artırmakta ve tohumun çimlenebilir-
lik düzeyi azalmaktadır. Ürün neminin düşük, sıcaklı-
ğın yüksek olması danenin canlı kalma süresini azalt-
maktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Nohut tarımında en önemli girdiler; tohumluk, 

gübre, kimyasal ilaç ve işgücü olmaktadır. Yüksek ve-
rimli kaliteli ürün elde etmek için sertifikalı tohumluk 
kullanmak gerekmektedir. Serpme ekimde birim alana 
atılan tohumluk miktarı gereğinden fazla olduğu için 
maliyeti yükseltmektedir. Nohut bitkisi havanın serbest 
azotunu köklerinde bağlama özelliğine sahiptir. Ancak 
bu durum Rhizobium bakterilerinin toprakta bulunma-
sına bağlıdır. Eğer toprakta mevcut değilse aşılama ya-
pılması gerekebilir. Aşılama ile bitkinin gereksinimi 
olan azotun büyük bir kısmı karşılandığından maliyet 
azalabilir. Hastalık ve zararlılara dayanıklı, yüksek ve-
rimli çeşidin üretimi yapıldığında kimyasal ilaç kullanı-
mı da en az düzeye indirileceğinden mücadele maliye-
ti düşecektir. Serpme ekim yapılan alanlarda tarım alet 
ve makinasıyla mekanik mücadele yapılamayacağı için 
yabancı ot kontrolü elle yolmayla veya kimyasal müca-
deleyle olacak ve işçilik maliyeti artacaktır.

Erzurum yöresinde nohut tarımının mekanizasyon 
sorunları; tohum yatağı hazırlığından başlayıp, tohum-
luk kullanımı, ekim yöntemi seçimi, yabancı ot kontro-
lü ve hasat aşamalarına kadar devam etmektedir. Bu so-

runların bazılarını üreticinin uyguladığı tarım şeklinde 
küçük değişiklikler yaparak çözmek mümkündür. An-
cak, bazılarını ise tamamen değiştirmek sorunların çö-
zülmesini sağlayacaktır. Elle serpme ekim yapıldıktan 
sonra, kültüvatörle tohumların kapatılması sırasında or-
taya çıkan sırtların ve karıkların önlenmesinde, kültü-
vatör arkasına tapan ilavesiyle, hasat makinalarının ça-
lışabilmesi için uygun bir tarla yüzeyi sağlamak müm-
kün olacaktır Ancak, böyle bir uygulama elle serpme 
ekimin dezavantajlarını ortadan kaldırmamaktadır. Uy-
gun bir tohum dağılım ve ekim derinliği düzgünlüğü, 
tarla filiz çıkışlarında üniformluk ve tüm ürünün aynı 
zamanda olgunluğa ulaşabilmesi için ekim makinasıyla 
ekimin yapılması zorunlu olmaktadır.

Tohumluk sorunlarının çözülmesinde tek alterna-
tif, bölgede araştırma yapan kuruluşların önerdiği ıs-
lah edilmiş ve yöre koşullarına adapte olmuş sertifika-
lı çeşit kullanımı olacaktır. Etkili bir yabancı ot kontro-
lü için ekimin mutlaka makinayla yapılması, sıra arala-
rının işlenebilmesi için de traktör iz genişliğine uygun 
olacak şekilde ayarlanması gerekmektedir. Dar sıra ara-
lığında ekim yapıldığında ise, ekimden önce ve çıkıştan 
sonra uygun herbisitler kullanarak kimyasal yöntemle 
yabancı ot kontrolü yapılmalıdır. 

Sonuç olarak, başarılı bir nohut tarımı mekanizas-
yonu için, düzgün bir tohum yatağı hazırlığı, ıslah edil-
miş, hastalık ve zararlılara dayanıklı ve makinalı hasa-
da uygun, yüksek boylu, dik yapılı sertifikalı tohumluk 
kullanarak, ekim derinliğinde, tohum dağılımında düz-
günlük sağlanması ve etkili yabancı ot kontrolünün ya-
pılması ve biçerdöverle hasat gerçekleştirilmelidir.

Ülkemiz açısından ekonomik, Doğu Anadolu Böl-
gesinde ise nadas alanlarının azaltılmasında, büyük bir 
öneme sahip olan nohut tarımı, yörede gün geçtikçe 
yaygınlaşacaktır. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için 
özellikle baklagil tarım politikamızda ihmal edilen des-
teklerin yeniden ve artarak uygulanması gerekmekte-
dir. Çünkü destekleme alımının TMO tarafından yapıl-
ması üreticilerimize bir güvence olmakta ve ürünün sa-
tış fiyatını dengede tutmaktadır. Bu nedenle nohut üre-
timinde, girdileri en az düzeyde tutabilmek ve yüksek 
bir verim elde edebilmek için, yörede uygulanan nohut 
üretimi de göz önüne alınarak aşağıdaki öneriler sunul-
muştur: 
-  Birinci sınıf toprak işleme yaparken, tarla tesviyesi-

ni bozmayan alet ve makinalar kullanılmalı,
- Tohum yatağı hazırlığı yapılırken, düzgün tarla yü-

zeyi sağlayacak alet ve makinalar kullanılmalı,
- Araştırma kuruluşları tarafından önerilen, yöre ko-

şullarına adapte olmuş dik yapılı, hastalık ve zararlı-
lara dayanıklı, makinalı hasada uygun, sertifikalı ıs-
lah edilmiş tohumluk kullanılmalı,

-  Elle serpme ekim yerine, ekim makinasıyla bitki is-



İbrahim Ethem GÜLER

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.98

teklerine uygun ekim yapılmalı, ekimde sıra arası 
uzaklık, kimyasal veya mekanik yöntemle yabancı 
ot kontrolüne uygun şekilde ayarlanmalı,

-  Erozyona neden olan düz merdane kullanımından 
kaçınarak, keseklerin kırılması, taşların bastırılma-
sı ve düzgün bir çalışma derinliği için dişli veya hal-
kalı merdane kullanılmalı,

-  wDane kayıplarının büyük bir oranı harmanlama sı-
rasında oluştuğundan uygun batör devri ve kontrba-
tör aralığı tercih edilmeli, biçme ve harmanlama ka-
litesi yüksek olan makinalarla hasat yapılmalıdır. 

Sorunsuz bir nohut tarımı yapabilmek için; hasta-
lık ve zararlılara dayanıklı, makinalı hasada uygun, ve-
rim ve kalitesi yüksek, yurtiçi ve yurtdışı tüketicilerin 
isteklerine uygun çeşitlerin geliştirilmesi ve uygun ye-
tiştirme teknikleri ve mekanizasyonun uygulanmasıy-
la üretimin sağlanması, birim alan verimini ve baklagil 
üreten dünya ülkeleriyle rekabet gücümüzü artıracaktır. 
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