
Ancak ver�m�n yanında kal�tede düşünüldüğünde, prote�n 

ver�m� açısından en uygun dönem Ot �ç�n hasat, b�tk�ler yaklaşık 

% 10 ç�çeklenme dönem�nde b�çmek gerekmekted�r.

Bölgen�n �kl�m faktörler�, toprak ver�ml�l�ğ�, uygulanan 

bakım �şlemler� ve kullanılan çeş�de bağlı olarak, b�r yılda 

yoncalıkta 3-10 arasında b�ç�m yapılab�lmekted�r. B�ç�m sayısı 

İç ve Doğu Anadolu'da 3-5, Karaden�z'de 6-7, Ege ve 

Marmara'da 7-8, Akden�z ve Güney Doğu Anadolu'da 8-10 

arasında değ�şmekted�r. 

Yonca hasadında b�ç�m zamanının yanında b�ç�m 

yüksekl�ğ� de öneml�d�r. Alçaktan yapılan b�ç�mlerde yen� 

sürgünler zarar görmekte, yüksek b�ç�mde �se ürün gereks�z yere 

tarlada bırakılmış olmaktadır. B�ç�m yüksekl�ğ� 5-10 cm 

olmalıdır. Fakat kıştan önce yapılan son b�ç�mlerde 15 cm kadar 

olması gerekmekted�r. Böylece b�tk�n�n kışı daha güvenle 

geç�rmes�ne ve �lkbaharda rahat b�r gel�şme göstermes�ne olanak 

tanınmaktadır. Normal şartlarda 1 dekar yoncadan 1 ton yaş veya 

250 kg kuru ot alınab�l�r. 

Yoncanın ekonom�k ömrü uygun koşullar altında 7-10 yıl 

arasındadır. Ancak, bazı durumlarda yoncalık daha erken 

seyrekleşmekte ve ekonom�k ömrü kısalmaktadır.

Yoncanın su �ht�yacı bulunduğu fizyoloj�k devreye, �kl�me, 

toprak yapısına, taban suyu düzey�ne ve araz�n�n eğ�m�ne göre değ�ş�r. 

Genel olarak b�ç�mden 7-10 gün önce ve b�ç�mden hemen sonra olmak 

üzere her b�ç�mde 2 sulama yapılmalıdır. 

Yüksek ver�m �ç�n mutlaka yeterl� sulama yapılmalıdır. Yoncanın 

suya olan gereks�n�m�, b�tk�n�n yaşı, büyüme hızı, toprağın bünyes� ve 

der�nl�ğ�, araz�n�n topoğrafik durumu, �nfiltrasyon oranı, sulama 

yöntem�, taban suyu der�nl�ğ�, yıllık yağış, gün uzunluğu, gel�şme 

süres�, toprak profil�ndek� tuz varlığı ve suyun kökler tarafından 

alınma oranı g�b� faktörlere bağlıdır. Bazı araştırıcılar yoncanın 

günlük su tüket�m�n�n, ser�n �kl�mlerde 5, ılık �kl�mlerde 6.25 ve sıcak 

�kl�mlerde 7.5 mm olduğunu bel�rlem�şlerd�r. Yoncadan yüksek ver�m 

alab�lmek �ç�n, kök s�stem�n� kapsayan toprak profil�ndek� yararlı su 

oranı % 50-60 arasına düştüğünde sulama yapılmalı ve yararlı suyu 

tarla kapas�tes�ne get�recek kadar su ver�lmel�d�r. En �y� sulama 

yöntem� �se yağmurlamadır.

7 - HASTALIK VE ZARARLILARI : 

Yoncanın en büyük düşmanı küsküt otudur. Küsküt kök s�stem� 

olmayan, ancak b�r takım em�c� tüyler aracılığı �le üzer�nde yaşadığı 

konukçu b�tk�n�n bes�n maddeler�nden yararlanan, paraz�t b�r b�tk�d�r. 

Bu zararlı hem tohumla, hem de gövde parçalarıyla çoğalır. Tohumlan 

8-10 yıl süreyle canlılığını koruyab�l�r. Küsküt, �nce sarı sülükler� �le 

yoncanın gövdes�n� sararak bes�n�n� alır, zayıf düşmes�ne yol açar. 

Küsküt görüldüğü zaman tohum bağlamadan yonca b�raz d�pten 

b�ç�lmel� veya küsküt az �se elle toplanıp yakılmalıdır. Küskütle 

savaşımda esas olan bulaşmayı engellemekt�r.

Küsküt yoncalıklara aşağıdak� yollarla bulaşmaktadır:

-Küskütle karışık yonca tohumlarıyla, Küskütle bulaşık otlarla, 

-İnsan, hayvan ve cansız eşyalarla, 

-Hayvan gübreler�yle, 

-Sulama sularıyla, 
Yoncanın en öneml� �k� zararlısı yaprak b�t� (Püseron) ve yonca 

hortumlu böceğ�d�r

8- HASAT VE DEPOLAMA : 

Yoncadan esas olarak ot üret�m� amacıyla yararlanılır. Yonca 

kuru otunda % 17-18 ham prote�n bulunur. Yararlanma sırasında, en 

yüksek oranda ot ver�m�, otun kal�te ve yem değer�n�n üstün olması, 

uzun yıllar aynı ver�m�n alınab�lmes� �sten�r. Bu �stekler�n 

gerçekleşmes�nde, en uygun b�ç�m zamanı ve b�ç�m yüksekl�ğ� önem 

kazanır.

Yoncadan en yüksek faydayı sağlayab�lmek �ç�n, yan 

tomurcuklanma veya �lk ç�çek dönem�nde b�çmek gerekmekted�r. 

Ancak yen�den gel�şme �ç�n kullanılan yedek bes�n maddeler�, köklere 

ç�çeklenme başlangıcından �t�baren taşınmaya başlamaktadır. Bu 

nedenle ana b�tk�y� sürekl� güçlü tutab�lmek, d�ğer b�r dey�şle 

yoncadan daha uzun süre yararlanab�lmek �ç�n, ot ver�m� açısından en 

uygun b�ç�m zamanının köklerde en çok bes�n maddes� b�r�kt�ğ� 

ç�çeklenme zamanıdır. 

DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ



Yurdumuzda ad� yonca veya kısaca yonca olarak tanınan bu 
b�tk�, dünyada en çok yet�şt�r�len yem b�tk�s�d�r.   Yem b�tk�ler�n�n 
kral�çes� olarak adlandırılan yonca, tarımı yapılan hemen tüm yem 
b�tk�ler�nden daha yüksek b�r yem değer�ne sah�pt�r. B�r�m alana 
prote�n ver�m� de yüksek olan yoncanın kuru ve yeş�l otu her türlü 
hayvan �ç�n lezzetl� ve besley�c�d�r. Otlatılmaya da oldukça 
dayanıklıdır. Otu v�tam�nlerce çok zeng�nd�r. İçer�s�nde en az 10 
v�tam�n bulunduğu b�l�nmekted�r.

Özell�kle karot�n (prov�tam�n A), tokoferol (V�tam�n E), 
v�tam�n K, p�l�ç der�ler� ve yumurta sarısı reng�n� �y�leşt�ren 
Ksantofil (Xanthophyll), maddeler� yönünden zeng�nd�r. Ayrıca, 
yonca otunda et, süt ve döl ver�m�n� artıran b�rçok madde bulunur. 
ABD'nde süt sığırlarının beslenmes�nde yonca otu+mısır s�lajı 
komb�nasyonu yaygın olarak kullanılır. Otu yeş�l veya kurutularak 
hayvanlara yed�r�ld�ğ� g�b�, s�lo yem�ne ve pelet yeme karıştırılab�l�r. 
Yonca, örtücü b�tk�, yeş�l gübre veya toprak ıslah ed�c� b�tk� olarak 
ek�leb�l�r. 

Yonca çok yıllık otsu b�r b�tk�d�r. Boyu 50-80 cm d�r. Der�n b�r 
kök s�stem� vardır. Uygun koşullarda 8-10 metre der�ne g�der. Etk�l� 
kök der�nl�ğ� 120-180 cm d�r.  Kökler�n�n çok der�nlere kadar �nmes� 
neden� �le der�nlerdek� su ve b�tk� bes�n maddeler�nden kolayca 
yararlanır.D�ğer b�rçok b�tk�n�n alamadığı b�tk� bes�n maddeler�n� 
üst katmanlara taşır. Kend�s�nden sonra ek�len yüzlek köklü b�tk�ler 
�ç�n organ�k madde ve azotça zeng�n, su tutma kapas�tes� �y� b�r tarla 
toprağı bırakır. Yonca, kökler�ndek� yumrucuklar �le toprağa fazla 
m�ktarda azot b�r�kt�rme özell�ğ�ne sah�p b�r b�tk�d�r.

1- İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ :
Çok değ�ş�k �kl�m ve toprak koşullarına uyab�len yonca 

ekot�pler� bulunmaktadır. İkl�m �stekler� ve yet�şme koşulları 
yönünden yoncalar genel olarak, sah�l ekot�p� ve karasal ekot�p 
olmak üzere �k� kısımda �nceleneb�l�r. Yonca üzer�nde yapılan 
çalışmalar, çok değ�ş�k �kl�m ve toprak koşullarına uyab�len t�p ve 
çeş�tler ortaya çıkarmıştır. Kış soğuklarının -50 °C 'ye ulaştığı 
Alaska ve S�b�rya g�b� soğuk bölgelerde ve yaz sıcaklığının 60 °C 'ye 
çıktığı Kal�forn�ya'nın ölüm vad�s� g�b� yerlerde yet�şeb�len yonca 
çeş�tler� vardır. Den�z sev�yes� �le 3000-3500 m yüksekl�ğe kadar 
olan alanlarda yet�şt�r�leb�len yonca çeş�tler� bulunmaktadır. Karasal 
ekot�pe g�ren yoncalar soğuklara ve kuraklığa çok toleranslıdırlar. 
Ancak bunların ot ver�mler� ve b�r mevs�mdek� b�ç�m sayılan daha 
azdır. Sah�l ekot�p�ne g�ren yoncalar �se, soğuk ve kuraklara fazla 
toleranslı olmamalarına karşın, b�ç�m sayısı ve ot ver�mler� 
yüksekt�r. Ülkem�z�n yerl� ekot�pler� olan Kayser�, Karaağaç, 
Bayındır ve Doğu Anadolu yoncaları karasal ekot�pe g�rmekted�r. 
Bunlar aşırı kurak ve sıcaklarda uyku devres�ne g�rmeler� ve kuvvetl� 
g e l � ş e n  k ö k  s � s t e m l e r �  a r a c ı l ı ğ ı y l a  b u  k o ş u l l a r a 
dayanab�lmekted�rler. 

Yonca alkal� topraklara b�r m�ktar toleranslıdır. Ancak, yüksek 
alkal� topraklarda �y� gel�şemez. Yüksek ver�m almak �ç�n en uygun 
toprak reaks�yonu pH"nın 6.5-7.5 arasında olduğu ortamlardır PH sı 
5.5-6.0 olan topraklar k�reçleme �le yonca yet�şt�r�c�l�ğ�ne uygun 
duruma get�r�leb�l�r. Yonca durgun taban suyundan hoşlanmaz. 
Özell�kle b�tk�n�n hızlı gel�şme dönemler�nde, toprak 3 gün kadar su 
altında kalsa b�le, b�tk�ler büyük zarar görmekted�r. Yonca en �y� 
kumu çok olmayan k�ll�, yeter düzeyde k�reçl� ve der�n topraklarda 
yet�ş�r.

2- YONCA TOHUMLUĞU :

Ek�lecek yonca tohumluğu fiz�ksel, b�yoloj�k ve genet�k değerler� 
yönünden üstün olmalıdır. Tohumluk taze, d�ğer b�tk�ler ve yabancı ot 
tohumları �le hastalık ve zararlı etmenler�nden tem�z olmalıdır. 
Özell�kle küsküt tohumunun bulunmamasına özen göster�lmel�d�r. 
Eğer mümkünse sert�fikalı tohumluk kullanılmalıdır

3- TOPRAK HAZIRLAMA
Yoncalık kurulacak alan drenajlı ve tesv�yel� olmalıdır. Çünkü 

yüksek taban suyu ve durgun su yoncada ver�m düşüklüğüne ve 
g�derek de seyrekleşmeye neden olmaktadır. Yonca toprağının ek�me 
hazırlanmasında �lk olarak araz�de yabancı ot mücadeles� 
yapılmalıdır. Çünkü yonca fideler� yavaş gel�şt�ğ� �ç�n d�ğer yabancı 
ot fideler� yoncayı bastırır. Yonca b�tk�s� tohumlarının küçük ve 
embr�yosunun naz�k olması neden�yle çok özenle hazırlanmış b�r 
tohum yatağı �stemekted�r. Bunun �ç�n tarla b�rkaç kez sürülüp 
d�skaro çek�lmel� ve �nce tırmık �le toprağın �y�ce ufalanması 
sağlanmalıdır. Bu uygulamalardan sonra toprağın yüzey� merdane 
çek�lerek bastırılmalıdır. 

4- GÜBRELEME :
Yonca b�r yılda b�rkaç kez b�ç�ld�ğ�nden ve her b�ç�mde fazla 

m�ktarda yeş�l yem alındığından, topraktan yüksek düzeyde bes�n 
maddeler� kaldırır. 2 ton yonca kuru otu �le topraktan yaklaşık 55 kg 
K, 39 kg Ca, 6.6 kg Mg, 5.8 kg P ve 5.5 kg S kaldırılmaktadır Yonca 
tohumu aşılanarak ek�lm�şse veya daha önce aynı tarlada yonca 
yet�şt�r�lm�şse, ek�mle b�rl�kte dekara 2-3 kg kadar N ver�l�r. Bu 
başlangıç gübres�n�n dışında genell�kle azotlu gübreleme yapılmaz. 
B�tk�ler N gereks�n�mler�n�n ger� kalan kısmını, Rh�zob�um 
bakter�ler�n�n sağladığı azottan karşılarlar. Fosfor da yonca �ç�n çok 
öneml� b�r bes�n element�d�r. Yonca kuru otunda % 0.2-0.4 oranında 
fosfor bulunmaktadır. P yoncada gel�şen hemen hemen tüm 
metabol�k ve fizyoloj�k olaylarda etk�n görevler yapmaktadır. Gübre 
olarak ver�len fosforun ortalama % 59'u b�ç�len yonca otuyla 
topraktan ger� alınmaktadır. Ülkem�zde yapılan araştırmalarda, 
yonca yet�şt�r�c�l�ğ�nde genell�kle dekara 10-15 kg P ver�lmes� 
öner�lmekted�r.Ülkem�z topraklan genell�kle K yönünden zeng�nd�r. 
Ancak K eks�kl�ğ�n�n görüldüğü kaba yapılı, kumlu topraklarda, 
dekara 10-25 kg arasında potasyum ver�lmes� öner�lmekted�r. Ayrıca 
yonca, Ca, Mg, B, Mo, Zn, S g�b� bes�n elementler�ne de b�r çok 
b�tk�den daha çok gereks�n�m duymaktadır. Bu elementler�n 
eks�kl�ğ�n�n görüldüğü yerlerde gübre olarak ver�lmeler� gerek�r.

Yoncada ek�m dönem� ve ek�mden sonrak� dönemler olmak üzere 2 

t�p gübreleme yapılır. Ek�m dönem�nden önce, toprak �şlemes� 

sırasında 12-16 kg/da saf fosfor (P2O5) ver�lmes�, ek�m sırasında 2-3 

kg/da saf azot ve 12-20 kg/da saf potasyum ver�lmes� uygundur. Ek�m 

sonrası dönemde, �lke olarak azot gübrelemes�ne gerek yoktur. Ancak 

yoncalığın son yararlanma yılında 5-6 kg/da saf azot gübres� 

ver�lmes� yararlı olacaktır. Yonca fazlaca m�ktarda fosfora �ht�yaç 

duymaktadır. Fosfor yoncada kal�tel� ürün alımını sağlamaktadır. Her 

yararlanma yılı �ç�n genel olarak 6-8 kg/da fosfor sonbahar 

dönem�nde ver�lmel�d�r.

5- EKİM    : 
2Ek�m serpme ve sıraya yapılmalıdır. İlk ek�m yılında 300 b�tk�/m  

2d�ğer yararlanma yıllarında 150-200 b�tk�/m  en �deald�r. Bunun �ç�n 

safiyet� tam tohumluktan serpme ek�mlerde 3-5 kg/da, sıraya 

ek�mlerde 1.5-3 kg/da kullanılması yeterl� olmaktadır. Yoncanın 

uygun ek�m der�nl�ğ� 1-2 cm'd�r. Ancak, ağır topraklarda b�raz daha 

yüzlek, hafif topraklarda b�raz daha der�n ek�m yapılmalıdır. Ot 

üret�m�nde daha sık, tohum üret�m�nde daha seyrek sıra aralığında 

ek�m yapılır. Ot üret�m� �ç�n, sulu koşullarda 18-20, kıraç koşullarda 

30-40 cm sıra aralığı �le ek�m yapılmalıdır. Tohum üret�m�nde, �kl�m 

ve toprak koşullarına bağlı olarak 30-60 cm sıra aralığı 

uygulanmaktadır. Kullanılacak tohumun safiyet� yüksek olmalı ve 

h�çb�r yabancı b�tk� tohumu (özell�kle küsküt) bulunmamalıdır. 

Çevre koşulları, sulama durumu, yet�şt�r�lecek yonca t�p� g�b� 

faktörlere bağlı olarak, hemen hemen her mevs�mde yonca ek�m� 

yapılab�l�r. Yonca genel olarak Akden�z �kl�m�n�n egemen olduğu 

yörelerde sonbaharda, d�ğer ser�n �kl�m yöreler�nde �se �lkbaharda 

ek�lmel�d�r. Ek�m zamanının bel�rlenmes�nde toprak sıcaklığı ve 

nem� etk�l�d�r. Marmara, Ege, Akden�z Bölgeler� Sah�l Kuşağı ve 

Güneydoğu Anadolu''nun bazı yerler�nde Ek�m-Kasım aylarında, 

d�ğer bölgelerde �se N�san-Mayıs aylarında ek�m yapılmalıdır. Doğu 

Anadolu g�b� kışları çok sert geçen bölgelerde, en güven�l�r ek�m 

zamanı erken �lkbahardır. Son donlardan hemen sonra toprak 

sıcaklığı 10-12 °C'ye çıkınca yonca ek�m� yapılmalıdır. Ek�m 

gec�kt�r�l�rse, özell�kle �lk yıl ver�m öneml� ölçüde azalır. Çok erken 

ek�mlerde �se, genç fideler soğuktan zarar görür. İkl�m� ılıman olan 

kıyı bölgeler�m�zde �se, eylül ayından başlamak üzere sonbaharda 

yonca ek�m� yapılab�l�r. Kışları çok sert olmayan ve sulama olanağı 

olan geç�t bölgeler� �le İç Anadolu'nun uygun yerler�nde, ağustos-

eylül aylarında yaz ek�m� yapılab�l�r.

6- SULAMA :

Yonca kurak ve yarı kurak �kl�m b�tk�s�d�r. Bu nedenle doğal yet�şme 

ortamında kuraklığa dayanıklıdır. Ancak gel�şme mevs�m�n�n 

uzunluğu, hızlı büyümes� ve yıl �ç�nde b�rden fazla hasat ed�lmes� 

neden�yle d�ğer kültür b�tk�ler�ne oranla suya �ht�yacı daha yüksekt�r.
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