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1-Proje Özeti:  

Projemiz, baklagillerde ürün verimliliğini arttırmak için tasarlanmıştır. Baklagil ekili tarlaya 

azotlu gübrenin atılmasına gerek olmadığına göre tasarlanmıştır. Baklagiller azot ihtiyaçlarını 

topraktan almazlar. Köklerindeki nodüllerin içinde yaşayan Azot bağlayıcı bakteriler 

tarafından, atmosferdeki azot gazından üretirler. Bu nedenle azot bakterilerinin üretilip 

çoğaltılması için tasarlanmıştır.  

Bakteriler ile baklagil kökleri birbirine fayda verecek şekilde işbirliği (Simbioz) halinde 

yaşar. Baklagil kökü, Bakterilere yaşam ortamı verir. Bakteri de bitkiye Azotlu gübrenin 

verebildiği nitrat ve amonyum iyonu verir. Bu azot bağlayıcı bakteriler bitkinin tüm azot 

ihtiyacını karşılar. Yapılan araştırmaya göre  [1] Bir dekara ortalama 25 Kg Azot verdikleri 

görülmüştür.  

Projemiz, nohut köklerinde yaşayan Azot bakterileri ile yapılacaktır. Azot bakterileri ile nohut 

tohumunu karıştırma işlemine aşılama diyoruz. Bizim hedefimiz sürekli azot bakterisi üretip 

pazarlanması ve tohumluk baklagillerin aşılanması üzerinedir. Türkiye de  sürekli üretim 

yapan bir işletmeye rastlamadık. 

 

Nohut fidesi ile yaptığımız çalışmada baklagillerin kökünde bulunan nodül sayısı ne kadar 

fazlaysa bakterinin ürettiği azot miktarı bir o kadar da fazladır. Dolayısıyla nohut hızla 

büyümektedir. Bahçedeki karıklara ektiğimiz Azot bakterisi ile aşılanmayan nohudun 

kökünde nodül oluşumu çimlendikten sonraki 10. gün civarında başladığını gördük.  

Her baklagilin farklı bir nodülü ve o nodülün içinde farklı bir Azot bağlayıcı bakteri vardır. 

Ancak ürettikleri nitrat  ve amonyum iyonu aynıdır.  

 

Rhizobium bakterilerinin  bitkiye azot sağladığını biliyorduk. Fakat bu bakterilerin Herhangi 

bir şekilde üretilip, tarımda kullanıldığına rastlamadık ve bu nedenle  projeye başladık. Biz Bu 

projemizi  Mart ayında bir fikir ve meraktan dolayı araştırmak ihtiyacı duyduk. Yabancı Tez  

sitelerinden Yararlandık ve fikrimizle ilgili dünyada çeşitli çalışmaların yapıldığını öğrendik. 

Fakat Azot bakterilerini üretip pazarlamak ve aşılamak fikrine rastlamadık.   

 

Bizim için en önemli husus bakterileri çok miktarda üretip, baklagil tohumlarını aşılayacak 

duruma getirmektir. Okulda yaptığımız tekli Autopot sistemiyle yapılan denemeler de 

Bakterilerle aşılanan nohudun verimi  aşılanmayan nohuda göre 3- 4 kat fazla olmuştur. 
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Bunun sebebi Aşılanan Baklagilin kökünde hemen nodül oluşurken, aşılanmayan baklagil 

tohumunda nodül oluşumu 10-15 gün sürmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhizobium Bakterisi ( Azot bağlayıcı bakteri nodülleri) 

 

 

Halkımız bu nodüllere kanser gözüyle bakmaktadır. Faydasını bilmemektedir. Amacımız Bu 

nodülleri hasat edip kurutup, toz haline getirip içindeki bakterileri elde edip, baklagilleri 

aşılama aşamasına getirmektir. Aşılanan tohumları deneme ekimi için gönüllü çiftçilere 

dağıtmaktır. 

 

Sergileyeceğimiz prototipimizde Hidroponik tarım sistemlerinden biri olan  Autopot sistemini 

kurarak tertemiz saf nodül elde edeceğiz. Nodül hasadında topraklı tarım kullanılmayacaktır.  

Yapılan araştırmalarda [1] Dünyada yetiştirilen bütün baklagillerin köklerinde yılda 170 

milyon  ton azot bağlandığı hesaplanmıştır.  (Sarıoğlu ve ark 1993)   

Çiftçilerimizin Azot bakterisinden yararlanmaları için öncelikle baklagil tohumunu aşılamayı 

öğrenmeleri gerekir. 

 

Bunun  için, 

Arap zamkını sıcak suda eritip soğutuyoruz. 

Toz haline getirdiğimiz nodüllerle karıştırıyoruz.  

Ekmek istediğimiz baklagil tohumlarını bakterili arap zamkı ile kaplayarak aşılıyoruz.  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379717317230?via%3Dihub#b0005
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Arap zamkı: Akasya ağacından elde edilir. Tohumları pellet haline getirmekte kullanılır.  

Anahtar Kelimeler: Nodül, Rhizobium bakterisi, Azot bağlayıcı bakteri, Aşılamak, Autopot, 

Nitrat gübresi, Kotiledon  (Tohumdaki çenekler) , Arap zamkı  (Gumarabik), Pellet, EC 

metre, pH metre 

 

2-Problem/Sorun: 

Bahçedeki karıklara ektiğimiz nohut köklerinde yaptığımız sayımlarda nodül miktarı  yok 

denecek kadar az idi. Süre olarak incelediğimizde bitki büyüdükçe nodül artış hızı yavaş 

olmaktaydı. 

Aynı durum, seraya topraksız tarım sistemine ekilen aşılanmamış Nohut köklerindeki 

nodüllerin  sayılarının da artmadığı görüldü. Tohum çimlenir çimlenmez Nodül oluşumunu 

hızlandırmamız gerekir.  

Çiftçilerimiz, Azot bağlayıcı bakterilerin bitkiye Nitrat verdiğini bilmediğinden tarlaya boş 

yere Nitratlı gübre attıkları için hem kendileri hem ülke ekonomisi zarara uğramaktadır. 

Çiftçilere baklagil tarlalarına azotlu gübre atmamalarını hatırlatmalıyız.  

 

3-Çözüm : 

Tarladaki karıklara ve autopot  seralara ekilen aşılanmamış nohut tohumunda nodül oluşumu 

10-15 gün sürüyordu. Aşılama işlemiyle, nodül oluşumunu hızlandırdık. 

[1] Aşılamada kullanılan üstün azot bakterileri ile yapılan aşılama nodül sayısını, nodül 

ağırlığını ve bitkideki azot miktarını önemli ölçüde artırmaktadır (Chaverra ve Graham, 

1992).  aşılamada kullanılan Azot bakterilerin etkinliğine bağlı olarak dekara 20-40 kg 

arasında azot bağlandığı, bu nedenle etkinliği güçlü Azot bakteriler  İle yapılan aşılamanın 

baklagil verimini artırmadaki en önemli uygulamalardan biri olduğu bildirilmektedir 

(Provorov ve ark., 1994) 

 

Aşılamada kullanılacak bakterinin saf olarak elde edilmeleri gerekir. (EK:1 ve EK:2 )Bu 

saflık için en uygunu Autopot veya Sel-Taşkın topraksız tarım sistemleridir. Bu sistemde 

hasat olgunluğuna gelen içi bakteri dolu nodülleri elle toplayacağız.  Projemiz zamanla 

yaygınlaşırsa makinalı hasat yapabileceğiz 
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4-Yöntem 

Azot bakterisi üretiminde, Topraksız tarım sistemlerini kullanacağız. Bu sistemlerde bakteri 

nodülü çoğaltma işlemi yaparken, diğer tarafta baklagil tarımını da yaparız.  Yani bir bitkiden 

hem baklagil ürünü alırken, Köklerinden de azot bakterisi üretiriz.  

Projemizde, topraksız tarım sistemlerinden olan Autopot sistemini kullanacağız.  Aşılanmış 

ve aşılanmamış nohut tohumlarını kullanacağız. Bu sistemin avantajı sistem kapağını 

açtığımızda köklerdeki nodülleri görmemize imkan vermesidir.  

 

Baklagilleri Autopot sistemindeki saksılara ekeceğiz. Sulama suyu,(Damlama halinde değil) 

saksının üst kısmından verilecek. Böylece su köklerden sicim gibi akacak. Kökler su akış 

yönüne doğru büyüyecektir.  

 

Su hızla aşağı doğru akacağından yan köklerde nodül artışının önüne geçeceğiz. Kök su 

yönüne büyüyecek. Kapaklar sayesinde kökler ışık görmeyecek. Azot bağlayıcı bakteri 

nodüllerini sistemin yan kapaklarını açıp makas veya el ile hasat  ederiz.  

 

 Tasarım: 

Yapacağımız autopot sisteminde  2 adet saksı bulunmaktadır. Her saksının içerisine büyütme 

ortamı olarak su tutmayan, cocopeat, kaya yünü, perlit  gibi büyütme ortamlarını koyuyoruz. 

Toprak koymuyoruz çünkü toprak kökleri çürütür. 

[2]Autopot sisteminin Birinci 9 lu saksı kısmındaki her göze aşılanmamış 2 adet nohut 

ekiyoruz. Toplam 18 nohut. 

[2] Diğer dokuzlu kısma azot bakterisi ile aşılanmış nohudu ekiyoruz. Toplam 18 nohut. 

Aşılanmış ve aşılanmamış nohut ekmemizin nedeni,  nodüllerin oluşma süresini bilmek ve 

kalitesini kontrol etmektir.  

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379717317230?via%3Dihub#b0005
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379717317230?via%3Dihub#b0005
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5-Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Türkiye de halen yapılmayan bir sistemdir. Baklagil verimini arttırdığı için mutlaka araştırılıp 

düzenlenmesi gereken bir projedir.  Azot bakterileri ile aşılanan tohum çimlenir çimlenmez 

köklerde nodül artışı görülmektedir. Bu sistemle yılda 5-6 defa nodül hasadı yaparız.  

Nodüllerde elde edilen Azot bakterilerinin faydalı olarak kullanılmaları için, çiftçilerin 

ekeceği baklagillerin  aşılanmaları gerekir.  

 

Sistemimiz sürekli nodül verdiği için devamlı Azot bakterisi üretimi yapılarak, ticari olarak 

satılabilir. Çiftçilerimizin tarlaya azotlu gübre atmayacakları ve boş yere gübre parası 

vermeyecekleri için maddi olarak avantajlı hale gelecek. Nohut, mercimek gibi baklagiller 

kıraç bitkisidir. Bu nedenle Gece atmosferden absorbe ettiği suyu nodüllerinde depo eder.  

Kıraç: Tarlaya ekilen nohut ve mercimek susuz tarlalarda da yetişir. Böyle tarlalara iç 

Anadolu da kıraç tarla denir. 

 

6-Uygulanabilirlik 

Saf azot bakterisi üretmek için topraksız tarım sistemlerinin kullanılması gerekir. Coğrafi 

olarak tarıma elverişsiz olsa bile her yerde Topraksız sera sistemini kurabiliriz. Baklagil 

tarımı yapan her çiftçi kendi bakterisini kendisi üretebilir.  
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7- Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Malzeme listesini  verdiğimiz projemizin 2 saksılı sisteminin maliyeti TOPLAM: 3000.00TL 

– 3500.00 TL arasındadır. Projemiz, kurulumunun başlangıç yılında kendini amorti eder. 

Diğer yıllarda kara geçilir. Aşağıda verdiğim malzemeler sadece birinci yıl alınacak ve 5-6 

sene kullanılacaktır.  

 

Malzemeler 

2 saksılı Autopot sistemi, 450.00tl 

Besleyici çözeltiler. 200.00tl 

Akvaryum hava pompası, 200.00tl 

Sıcaklık ölçer,  100.00tl 

Akvaryum su pompası, 200.00tl 

EC metre, 250.00tl 

pH metre, 250.00tl 

Makas,  

Kurutma kağıdı,  

Nebulizer buhar kristali. 220.00tl 

Sistemin saksı sayısına göre kaya yünü.100.00tl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Baklagil tarımı yapan çiftçiler. Tarım ile uğraşan insanlara bu bakterilerin tanıtımı için ziraat 

odaları. Azot bakterisi üretimi yapıp ticaretini yapmak isteyen üreticiler. Diğer tarım 

kuruluşları hedef kitlemizdir. Ziraat fakülteleri. 
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9-Riskler 

Nodül içindeki azot bakterisi üretimi sırasında  oluşacak olan riskler şunlardır. 

Autopot  sisteminde Su sıcaklığı sabit olmayabilir.  

Kökler ışık görebilir 

Hasat sırasında kazık köklere zarar verilebilir. 

pH değeri, EC değeri değişebilir. 

Kök hastalıkları gerçekleşebilir. 

 

10-Kaynaklar 

[1] BAKLAGİLLERDE SİMBİYOTİK AZOT FİK5ASYONUNA ETKİ EDEN BAZI 

FAKTÖRLER 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/34468 Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 32 (2), 

197-205, 2001 

[2]-U.KARADAVUTveS.ÖZDEMİR 

https://arastirma.tarimorman.gov.tr/etae/Belgeler/AnadoluDergisi/2001/RHIZOBIUM%20AS

ILAMASI%20VE%20AZOT%20UYGULAMASININ%20NOHUTUN.pdf 

[3]-Sulama suyunun manyetik arıtımı: Sebze mahsulü verimi üzerine etkileri ve su verimliliği 

https://www.researchgate.net/publication/46488616_Magnetic_treatment_of_irrigation_water

_Its_effects_on_vegetable_crop_yield_and_water_productivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/46488616_Magnetic_treatment_of_irrigation_water_Its_effects_on_vegetable_crop_yield_and_water_productivity
https://www.researchgate.net/publication/46488616_Magnetic_treatment_of_irrigation_water_Its_effects_on_vegetable_crop_yield_and_water_productivity
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EK:2 

 

 

Burada nohut kökünde nodül oluştuktan sonra nodül tarafından çevredeki bakterilerin 

algıladığı sinyal gönderilir. Çevredeki bakteriler nodülün çıkıntılarında toplanır. Bir müddet 

sonra nodülün uzantısındaki kanaldan nodülün içerisine girerler. Sonuçta nodülün içerisinde 

çoğalmaya başlarlar. 

Biz aşılama yöntemiyle, Nodülün sinyal gönderip bakterilerin toplanma süresini azaltıyoruz. 

 


