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Bilindiği gibi önemli protein kaynakları olan hayvansal ürünlerin maliyetlerinin yüksekliği, 

çabuk bozulmaları ve saklama güçlüğünün bulunuşu günümüzde daha ucuza elde edilen ve uzun 

zaman bozulmadan saklanabilir nitelikteki, bitkisel protein üretimini artırma olanaklarını 

zorlamaktadır. Bitkisel üretimde; yemeklik tane baklagiller beslenme, ekim nöbeti ve ekonomik 

yönden önemli bir yere sahiptirler  

Bu çalışma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi koşullarında pamuk-baklagil (Kırmızı mercimek, 

nohut) veya mısır-baklagil (Kırmızı mercimek, nohut) ekim nöbetinde, doğrudan sırta ekim 

sisteminin uygulanabilirliği ve sırta ekimde en uygun tohum miktarının belirlenmesi amacıyla 

yürütülecektir.  

Araştırmada, Çağıl kırmızı mercimek çeşidi ve Diyar–95 nohut çeşidi materyal olarak 

kullanılacaktır. Denemeler Tesadüf Blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulacaktır. 

Araştırma kırmızı mercimek bitkisinde beş farklı ekim sıklığında geleneksel ekim ve sırta ekim 

şeklinde iki ayrı deneme,  Nohut bitkisinde de beş farklı ekim sıklığında geleneksel ekim ve sırta 

ekim şeklinde iki ayrı deneme olmak üzere toplam 4 ayrı deneme şeklinde yürütülecektir. 

 Sürdürülebilir tarım açısından nohut ve kırmızı mercimekte doğrudan sırta ekim yönteminin 

araştırılması ile kırmızı mercimek ve nohutta büyük bir sorun olan geniş yapraklı yabancı otlar ile 

mekanik mücadele yöntemlerine olanak sağlamak, ekimde kullanılan aşırı tohumluk miktarını 

azaltmak, bitkilerde kök hastalıkları ile yatmanın önüne geçmek, tane verimi ve kalitesini yükseltmek 

hedeflenmiştir. 

 

 Summary of Project 

As it is known due to high costing, perishable and storage problems of animal products which 

are an important protein resource, it is inevitable to canalize for increasing herbal protein production 

which are including high protein content, imperishable and cheaper cost. The food legumes have been 

taking an important place in herbal production because of their nutrition, rotation and economic 

specialties. 

This study will be carried out to determine applicability and the most suitable amount of 

seeds for bed planting in cotton-legumes (lentil, chickpea) or corn-legumes (lentil, chickpea) rotation 

system under Southeastern Anatolia Region ecological condition.   

Çağıl (red lentil) and Diyar-95 (chickpea) will be used as material. The experiments will be 

conducted as randomized complete block design with three replications. For red lentil; the study will 

be carried out as two separate experiments as conventional and bed planting with five different 

sowing times. For chickpea; will be carried out the same as the red lentil experiments, totally four 

separate experiments will be conducted.   

Exploration of bed planting method in red lentil and chickpea in terms of sustainable agriculture will 

enable to mechanical combat against broad-leafed weeds which are so important problem in red lentil 

and chickpea cultivations, reducing usage of excessive seed amount during sowing time, preventing 

root diseases and lodging, increasing grain yield and quality is among expected targets of this project 
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