
ALACATAÇOTU (Coronilla varia L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Taç otu cinsinin (Coronilla) yaklaşık 20 türünden biridir. Çok yıllıktır. Rizom oluşturan otsu 

bir bitkidir. Orta Avrupa, Küçük Asya ve Kuzey Afrika’nın doğal bitkisidir. Uzun süreli 

kuraklığa, aynı zamanda aşırı yağışlara dayanıklıdır. 

• -33°C’ye kadar varan soğukluklara dayanıklıdır. 

•  Kuru ot ve silaj bitkisi olarak kullanılmaya elverişlidir. Otu protein ve mineral 

bakımından zengindir. Yaprak, sap oranları yüksektir.  

• Meradaki bu bitkiyi otlayan hayvanlar pek tercih etmezler; ancak alıştıklarında 

severek otlarlar. 

•  Alaca taç otunun kuru madde sindirebilirliği yoncaya göre düşüktür.  

• Alacataçotu bitkisi dokularda bulunan alifatik nitro bileşikleri tek mideli hayvanlarda 

toksin etki yapar. Ancak geviş getiren hayvanlarda bu etki görülmez. Toksin bileşikler 

bitki yeşil olarak otlandığında toksin etki yapar. 

Bitkisel Özellikleri 

Alaca taç otu, çok yıllık sürünücü ve tırmanıcı büyüme formuna sahip bir bitkidir. Sapları 

köşeli, saplarının içi boştur. Doğal yetişme alanlarında 15-50 cm boylanmasına karşılık kültür 

koşullarında 1-1,5 m boylanabilir. Yapraklar yaprak sapına karşılıklı olarak sapsız bir şekilde 

oturan 11-21 çift yaprakçık ve yaprak sapının ucunda bulunan bir yaprakçıktan oluşur.  

Yaprakçıklar yumurta ve kama şeklinde olabilir. Toprağın derinlerine kadar inen kazık kök 

çok sayıda yan köklere sahiptir. Rizomlarla yayılırlar. Çiçekler leylak, beyaz ve pembe 

renklidir. Çanak 5 dişlidir. Meyvelere 3-7 silindirik bölmelidir. Tohumlarda sert tohumluluk 

oranı yüksektir. Tohumların 100 dane ağırlığı 4,1 gr.dır. 

Yetiştiriciliği 

Kurağa yüksek yağışa ve soğuğa dayanıklı bir bitkidir. Kaba ve orta tekstürlü topraklara iyi 

adapte olur. İnce tekstürlü topraklarda büyümesi iyi değildir. PH’sı 5-7,5 arasında değişir. 

Tuzlu ve alkali topraklara ve su basmasına toleranslı değildir. Gölgeye orta derecede 

dayanıklıdır. Verimli topraklarda yüksek verim sağlar. Mutlaka fosforlu gübreler verilmelidir. 

Toprakta K ve Ca eksikliği varsa gübreleme ile giderilmelidir. 

Ekim  

İyi hazırlanmış bir tohum yatağı ister. Tohumlar küçük, ekim derinliğinin 1-1,5 cm’den fazla 

olmalıdır. Ekim öncesinde tohumlarda sertlik giderme işlemi yapılması gerekir. Dekara 0,6-

1,1 kg tohum ekilir. Toprak sıcaklığı 15-25 °C olduğunda en yüksek çimlenme gösterir. Alaca 

taç otu, suni mera karışımlarında çayır salkım otu, domuz ayrığı, çayır kelp kuyruğu gibi serin 



mevsim buğdaygilleri ile karışım halinde ekilebilir. Kışı sert geçen yerlerde ilkbaharda, kışları 

ılık geçen yerlerde sonbaharda ekilebilir. Ekim öncesi toprağın yabancı otlardan çok iyi 

temizlenmesi gerekir. 

Hastalık ve Zararlılar 

Çok önemli bir hastalık ve zararlısı yoktur. 

Hasat ve Ot Verimi 

Yılda 2-3 biçim yapıldığında daha fazla sayıdaki biçimlere göre, daha fazla ot ürünü verir.  

Yapılan araştırmaya göre yılda 2 biçim yapıldığında 1000kg’da kuru madde elde edilmesine 

rağmen 3 biçim yapıldığında 800kg’da ve 5 biçim yapıldığında 490kg/da kuru madde verimi 

elde edilir. Yabancı tozlanan bir bitkidir. Burada tozlanma bal arıları ve bambus arıları ile 

olur. Deneme koşullarında 53kg/da tohum verimi elde edilmiştir. Geniş üretim koşullarında 

10kg/da tohum elde edilir. 

KARAPAZI (Atriplex) 

Karapazı cinsi (Atriplex), ıspanakgiller familyası (Chenopodiaceae), Chenopodioideae alt 

familyası Atripliceae oymağı içerisinde yer alan bir cinsidir. Bu cins, ılıman ve sıcak 

bölgelerde yayılım gösteren 150 türü kapsar. 

Türkiye’de 13 türü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları yabancı ot özelliği gösterir. Akdeniz 

kara pazısı (Atriplex halimus L.) yem bitkisi olarak üzerinde durulan başlıca karapazı türleri; 

dev karapazı (Atriplex nummularia Lindl.) dört kanatlı karapazı (Atriplex canescens (Pursh) 

Nutt.), bıldırcın karapazısı (Atriplex lentiformis (Torr.) S.Wats.) ve dalgalı yapraklı karapazı 

(Atriplex undulata (Moq.)D.Dietr.)’dır. 

Akdeniz Karapazısı (Atriplex halimus L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Çok yılık bir çalı bitkisi olan Akdeniz karapazısı birçok tropikal kurak bölgede kültürü 

yapılan bir bitkidir (Anonymous, 2000a). Bitki kurağa ve tuza çok toleranslıdır. Normal 

gelişimini sağladıktan sonra hiç yağmur almadan uzun yıllar canlılığını sürdürebilmektedir. 

Elektrik geçirgenliği 30-60 dS/m olan topraklarda kuru madde veriminde önemli bir azalma 

olmaksızın yetişebilir. İsrail’de ve Güney Afrika’da diğer bitkilerin yetişemediği yüzeysel ve 

eğimli topraklarda yetişmektedir (Anonymous 1990). 

Akdeniz karapazsısı genellikle yem bitkisi olarak kullanılır. Saplarında % 4.3 ham protein, % 

77.8 NDF ve % 6.9 kül (Corieto ve ark., 1994), yapraklarında ise % 13.1 ham protein, % 30.1 

NDF ve % 30.8 kül içerir. Ham protein açısından yonca’ya benzer bir yem sağlar. Lezzetliliği 

düşüktür, bu nedenle lezzetli türlerle karışım halinde yetiştirilir. 



Aşırı tuzlu topraklarda yapraklarından tuz salgılar, bu nedenle bitkiyi otlayan hayvanların bol 

miktarda suya gereksinimi vardır. Doğal koşullarda 100 kg/da kuru yaprak verimi sağlar. 

Kumul stabilizasyonunda ve tuzlu toprakların ıslahında kullanılır. Ayrıca, yakacak bitkisi 

olarak da kullanılmaktadır. 

Bitkisel Özellikleri 

Akdeniz karapazısı, fazla miktarda dallanan ve 3 m’ye kadar boylanabilen çok yıllık bir 

çalıdır. Yapraklar gümişi beyaz renkli, yuvarlak veya üç köşeli, yaprak kenarları düz veya 

dişlidir. Bitki iki evcikli bir bitkidir, erkek ve dişi çiçekler farklı bitkilerde bulunur. 

Yetiştiriciliği 

Akdeniz karapazısı Akdeniz iklimine adapte olmuş bir bitkidir. Yıllık yağışı 150-500 mm 

olan yerlerde yetişir, fakat 50 mm yağış alan yerlerde de yaşayabilir. Çok farklı toprak 

tiplerine adapte olabilen bitki, fakir ve yüzeysel toprağa sahip eğimli yerlerde de 

yetişebilmektedir. 

Akdeniz karapazısı normal gelişimini tamamladığında tuza çok dayanıklı bir bitki olmakla 

beraber, yüksek tuz konsantrasyonları çimlenmeyi önemli derecede engeller. 

Bu nedenle, doğrudan tohumların toprağa ekilmesi yerine, tohumlardan yetiştirilen fidelerin 

dikilmesi ile çoğaltılır. Tohumlar ekilmeden önce, tuzundan arındırmak için, musluk suyu 

altında iyice yıkanır. 

Tohumlar, saksı veya fideliklere 5-10 cm derinliğinde ekilir. Ekimden 3-6 ay sonra, 20-30 cm 

boya erişmiş olan fideler toprağa şaşırtılır. Fidelerin dikim aralığı, amaca göre 4*2 veya 3*2 

m olabilir. 

Mera olarak kullanıldığında, Akdeniz karapazısı şeritleri arasında daha lezzetli otsu bitkiler 

ekilir. Otlatmaya, bitkinin normal gelişimini tamamladığı ve 1.5 m bitki boyuna eriştiği 2. 

veya 3. yılda başlanır. 

Nohut Geveni (Astragalus cicer L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Kapalı tohumlular içerisindeki en büyük cinslerden biri olan geven (Astragalus) cinsinin 

ülkemizde yaklaşık 380 türü bulunmaktadır. Biryıllık ve çokyıllık otsu türler ile dikenli veya 

dikensiz türleri içeren geven cinsi içerisinde bazı türler yem bitkisi olarak önem taşırlar. 

Bunlardan en önemlisi nohut gevenidir. Çok yıllık rizomlu otsu bir bitki olan nohut geveni, 

orta ve doğu Avrupa’nın doğal bitkisidir. 

Ülkemizde özellikle doğu Anadolu bölgesindeki meralarda yaygın olarak bulunur. Soğuğa 

çok dayanıklıdır ve sulu koşullarda yetiştirilebileceği gibi, yağışı 400 mm’den fazla olan 

yerlerde kıraç koşullarda yetiştirilebilir. Çok farklı toprak tiplerinde yetişebilir. Asitliğe hafif, 



alkaliğe orta derecede toleranslıdır. Özellikle ABD, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinde yem 

bitkisi, mera bitkisi, erozyon önleyici örtü bitkisi ve bozuk alanların ıslahı amacıyla kullanılan 

bir bitkidir. 

Nohut geveni otunun ham protein içeriği çoğu zaman yoncadan daha yüksektir. Bunun 

nedeni, nohut geveninde yaprak/sap oranının yoncadan %40 daha fazla olması ve otun 

kurutulması ve balyalanması sırasında daha az yaprak kaybı olmasıdır. Nohut geveni 

ilkbaharda yoncaya göre daha geç büyümeye başlar ve biçimden sonra yeniden büyümesi 

yoncadan daha yavaştır. Bu nedenlerle sulu koşullarda yoncanın ancak %75-80’i kadar verim 

verir. Saf olarak yetiştirildiğinde kuru ot elde edilmesi diğer baklagillere göre daha zordur. 

Çünkü, çiçeklenme sırasında sap ve yaprak büyümesi devam eder ve bu nedenle ot hasadı 

sırasında otun nem içeriği yüksek olur. Buğdaygillerle karışım halinde ekildiğinde kuru ot 

yapılması daha kolaylaşır. Saf olarak veya buğdaygillerle karışım halinde mera bitkisi olarak 

yetiştirildiğinde hayvanlarda şişmeye neden olmaz ve oldukça yüksek canlı ağırlık kazancı 

sağlanabilir. 

3 yıl sürdürülen bir araştırmada, nohut geveni merasında otlayan kuzularda 224 g/gün, 

danalarda yapılan bir araştırmalarda ise nohut geveni merasında otlayan danalarda ise 420 

g/gün canlı ağırlık kazancı sağlanmıştır. Ancak, gerek kuzularda ve gerekse danalarla yapılan 

otlatma denemelerinde, saf nohut geveni merasında otlayan hayvanlarda kanda klorofilin 

parçalanma ürünü olan phyllocrythrin (fikoeritrin, kırmızı alglere rengini veren fotosentetik 

bir pigment) seviyesinin yükselmesi sonucu ışığa karşı duyarlılık (Photosensitization: ışığa 

karşı duyarlı olma hali) sorunu ortaya çıkmıştır. 

Bitkisel Özellikleri 

Çokyıllık, yatık veya yarı yatık büyüyen, içi boş saplara sahip olan ve 0,6-1 m boylanan bir 

bitkidir. Yapraklar mızrak şeklindeki 8-12 çift yaprakçık ve yaprak sapının ucunda yer alan 

bir yaprakçıktan oluşur. Yaprakçıkların alt kısmı hafifçe tüylüdür. Kulakçıklar üçgen 

şeklindedir. Bitki dallanmış bir kazık köke sahiptir ve rizomlarla yayılır. Çiçek durumu, 

saman sarısı renkte ve 60 kadar varan sayıdaki çiçekten oluşan bir başaktır. 2n=64 

kromozomlu diploid bir bitkidir. Tozlanma büyük ölçüde bambus arılarıyla olur. Ancak, bal 

arıları ve yaprak kesici arılar da tozlanma sağlayabilir. Siyah renkli şişkin baklalar 9-15 adet 

oval, sarı renkli tohum içerir. Tohumların ortalama bin dane ağırlığı 3,8 g’dır.  

Yetiştiriciliği  

Nohut geveni çok farklı toprak ve iklim koşullarına adapte olabilen bir bitkidir. Kireçli 

toprakları tercih eder. Siltli tınlı ve ince killi topraklarda da yetişebilir. Kumlu topraklara 

adaptasyonu zayıftır. Yıllık yağışı 400 mm den fazla olan yerlerde yetişebilir. Soğuğa 



dayanaklıdır, ancak gölgeye ve su basmasına dayanıklı değildir. Taban suyu seviyesi 1 m’ye 

yaklaşan yerlerde yetişebilir. 

Nohut geveni ekilecek toprağın iyi hazırlanmış ve bastırılmış olması gerekir. Ekimin hemen 

öncesinde, tohumlarda tohum sertliğinin giderilmesi ve etkin bir Rhizobium leguminosarum 

ırkı ile aşılanması gerekir. Tohum sertliğini giderme işlemi yapılan tohumlar bekletilirse 

canlılıkları hızla azalır. Tohumların çimlenmesi için minimum toprak sıcaklığının 18 oC 

olması gerekir. Kışı sert geçen yerlerde ilkbaharda, kışı ılık geçen yerlerde sonbaharda 

ekilebilir. Ekim derinliğinin 1,5-2 cm olması en iyisidir. Ekimden sonra merdane çekilerek 

toprağın bastırılması gerekir. Saf ekimde 0,9 kg/da tohum, buğdaygillerle karışık ekimde 0,6 

kg/da tohum ekilir.  

Kılçıksız brom, kamışsı tilki kuyuruğu (Alopecrus arudinacea) ve ayrık (Agropyron sp.) ile 

karışım halinde ekilebilir. Karışım halindeki ekimlerde, karışımı oluşturan türler aynı sıraya 

veya çapraz sıralar ekildiğinde birinci yılda buğdaygillerle rekabet edemez. Alternatif sıralara 

ekimde nohut geveni daha iyi gelişir. Nohut geveni fidelerinin zayıf gelişmeleri nedeniyle 

yabancı otlarla rekabet edemez. Bu nedenle ekimin yabancı otlardan temizlenmiş bir tohum 

yatağına yapılması gerekir. 

Yabancı ot mücadelesi için; çıkış öncesi trifluralin, çıkış sonrası 2,4 –DB uygulanabilir. 

Mevcut merada bitki örtüsünü bastırmak amacıyla glyphosate uygulandıktan sonra, uygun 

mibzer ile anız içine ekim yapılarak mera baklagilce zenginleştirilebilir. Önemli bir hastalık 

ve zararlısı yoktur. 

Yetişme koşullarına bağlı olarak yılda 2-3 biçim yapılabilir. Kıraç koşularda 400-500 kg/da, 

sulu koşullarda 800-1000 kg/da kuru ot verimi sağlayabilir. Biçimden sonra yeniden 

büyümesi büyük ölçüde bitki üzerinde kalan yaprak alanına bağlıdır. Bu nedenle biçim 

yüksekliğinin 10 cm den daha aşağıda olmaması gerekir. Otlatma amacıyla kullanıldığında, 5-

6 hafta dinlenme periyodu olan nöbetle otlatma sistemine göre otlatılmalıdır. 

Tohum için yetiştirildiğinde, sulu koşullarda 90 cm sıra aralığı ile kurak koşullarda ise daha 

geniş aralıklarla ekilir. Çiçeklenme sürekli olduğu için tohum hasadı güçtür. Biçilen bitkiler 

kurutulduktan sonra, kuruyan bitkiler biçerdöver veya harman makinasına verilerek tohum 

hasadı yapılır. Tohum verimi 50 kg/da’dır. 

REPKO (Brassica pekinensis) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Brassica türlerinden olan repko Dünyanın bir çok yerinde yembitkisi olarak kullanılmaktadır. 

Özellikle Kuzey Avrupa, Asya ve Okyanus’ un bazı bölgeleri ile Kuzey Amerika da 

yembitkisi olarak önem kazanmıştır. Hızlı büyüyen soğuğa dayanıklı yıllık bitkilerdir. Önemli 



iki periyotta (yaz ortasında geç, sonbahar ve kış döneminde erken) kaliteli yumru ve yaprak 

üretirler. Uygun şartlarda depolandıklarında, yüksek besin değerlerini saklayabildiklerinden 

kış döneminde kaliteli yem temin edilmiş olmaktadır. Toprak üstü aksamının protein miktarı 

%17-24, yumrularının ise %12-15 civarındadır yüksek sindirilebilirliğe sahiptir. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Soğuğa çok dayanıklı olan bitkinin toprak üstü aksamı -6, -9 oC’ye, yumruları ise -12, -15 

oC’ye kadar dayanabilmektedir. 

Bitkisel Özellikleri 

Repko yıllık bir bitkidir. Toprak üstü aksamı yem şalgamına benzemesine rağmen yumruları 

yem şalgamından daha küçüktür. Tohumları yem şalgamına göre daha iridir. 

Ekim Zamanı 

Repko ikinci ürün olarak kış döneminde, yem açığını kapatmak amacıyla sonbaharda 

ekilmektedir (Akşener, 1985). Ot üretimi için en uygun ekim zamanı, özellikle daha ılıman 

iklimlerde aralık başı olarak saptanmıştır (Soya ve ark., 1989). 

Ekim Şekli 

Sıraya ekim yapılabildiği gibi serpme ekimde yapılabilir.  Sıraya ekimlerde tohumluk miktarı 

3,5-5,5 kg/ha’dır. Serpme ekimlerde bu miktar arttırılmaktadır. 

Ekim Sıklığı 

Ege bölgesinde yapılan araştırmalarda 40 cm sıra arası en iyi yem verimi elde edilmiştir. 

Ayrıca repkoda sıra arası mesafenin azalması ile birlikte tohum veriminin arttığı belirlenmiştir 

(Gençkan ve ark., 1989). 

Hasat 

Olgunlaşan bitkiler günlük ihtiyaç kadar sökülerek hayvanlara verebileceği gibi hasat edilen 

yumrular yapraklarından ayrılarak depolanabilir. Reid et al., (1994) Repko ile yaptıkları 

çalışmada ekimden 90 gün sonra yapılan hasatta hektara 5.26 ton yaprak, 1.57 ton yumru 

verimi almışlardır. 

Şahtere (Fumaria officinalis L.) 

Otu; Şahtere, Erdrauch, Famaria officinalis L., Safra otu, Şifalı Şahtere, Sarılık otu, Yer 

çiçeği, Tilki Kişnişi, Yer safrası, Tavuk Ayağı otu 

Familyası; Gelincikgillerden, Mohngewâchse, Papaveraceae 

Drugları; Şahtere otu: Fumariae herba, Şahtere otu çay, tentür ve natürel ilaç yapımında 

kullanılır. 

 

 



Önemi ve Kullanım Alanları 

Şahterenin bilinen 50 türü mevcuttur ve bunlardan sadece Şifalı şahtere; Fumaria officinalis 

L. olarak bilinen tür tıbbi maksatla kullanılır. Bundan başka çok yaygın olarak yetişen Küçük 

çiçekli şahtere; F. parviflora, Soluk Şahtere; F. vaillantii, Sürünen Şahtere; F. schleicheri, 

Duvar şahteresi; F. muralis ve Sarmaşık şahtere; F. capreolata’yı sayabiliriz. Latince 

«Fumus» Yer kokusu anlamına gelir, Türkçede kişnişe benzediğinden Tilki kişnişi, safrayı 

iyileştirdiğinden Safra otu, sarılığı iyileştirdiğinden sarılık otu diye de anılır. Tarihte M.Ö 

başta Safra ve Karaciğer rahatsızlıklarına karşı kullanılmış ve günümüzde yapılan 

araştırmalarda etkisi ispatlanmıştır. 

Akdeniz kökenli, ama bütün dünyada yaygın olarak yetişen tek yıllık bir türdür. Mayıs ayında 

çiçeklenir ve tıbbi amaçla toprak üstü kısımları toplanarak gölgede kurutulur. Alkoloidlerce 

çok zengindir. Halk arasında sivilce ve cilt hastalıklarına, basura, ödem ve bağırsak 

tembelliğine iyi geldiği söylenir. Ama asil kullanıldığı yer kalp rahatsızlıklarıdır. Kalbi 

rahatlatan, kanı temizleme ve nabzı düzenleme etkisi vardır.  

Bitkisel Özellikleri 

Yaprakları; ana yaprakları saplı üzerinde dizili yan yapraklardan oluşur ve geriden kanat 

yaprak görünümünü andırır. Çiçekleri sapların üst kısmında topluca bir arada salkım şeklinde 

bulunurlar. Kupası 2-3 mm büyüklüğünde yumurta veya mızrak şeklinde mavimsi yeşil 

renkte, taçları borucuk şeklinde 5-10 mm uzunluğunda pembe veya kan kırmızısı uç kısmı ise 

koyu kırmızıdır. Meyveleri küre şeklinde yeşil renkli 2-2,5 mm çapında ve 3-4 mm 

uzunluğunda bir sapı vardır.  

Yetiştirilmesi 

Vatanı Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya, Türkiye, Horasan ve Türkistan bölgeleri olan 

bitki günümüzde Kuzey Amerika ve Avustralya’da da yetişmektedir. Bahçe veya tarlalara 

ekilen tohumları fazla bir bakıma gerek kalmadan gelişir. 

Hasat Zamanı 

Mayıstan Ekime kadar Şahtere otu toplanarak gölgede kurutulur ve kaldırılır, şayet tentürü 

yapılacak ise taze olarak işlenir. Maalesef şifalı bitkiler toplama, kurutma, paketleme ve 

depolama işlemleri sırasında çok yanlışlar yapılmaktadır. Bitkinin şifalı kısmı yaprak veya 

çiçekleri ise asla Güneş altında kurutulmaz ve mutlaka gölgede kurutulmalıdır. Ayrıca 

örneğin bitki 5 günde kurudu ise, 2 gün daha kurumada bırakmak mahzurludur, çünkü 

birleşimindeki eterik yağları kaybettiğinden kalitesi düşer. Sadece bitki kökleri Güneşte 

kurutulur ve kurur kurumaz hemen paketlenip depolanması gerekir. Şifalı bitkilerin 

Aktarlarda açıkta satılması kalitesini kısa sürede düşürür ve etkisini oldukça azaltır. 



Birleşimi 

Birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayabiliriz. 

a) Alkoloitler % 0,5-1,5 arasında olup en önemlileri; Protopin (=Fumarin), Fumaricin, (+)-

Fumarilin, Fumaritin, Fumarofin, (-)-Scoulerin, Sinactin, Fumarophycin ve Cryotopin. 

b) Organik asitler; Fumarasit (=Maleinasidi=Maleikasit), Kaffeeasit ve Chlorogenasit. 

c) Flavonolglikozitler; Rutosid (Quercetin-3-rhamnosit), Quercetin-3,7-diglukozit, Quercetin-

3-glukozit ve Kâmpferol-3-arabinozit’ i sayabiliriz. 

d) Ayrıca Müsilaj, Reçine, Tanin, Mineraller ve Vitaminler içerir. 

Araştırmalar 

Berlin Charite üniversitesi Deri hastalıkları kliniğinde Prof. Dr. W. Sterry’inin gözetiminde ve 

12 diğer Alman üniversitelerinin ortak çalışmaları sonucunda Şahtere birleşimindeki 

Fumarasidin Sedef hastalığına karşı etkili olduğu tespit edilmiştir. Özelliklede Fumar asitten 

elde edilen Fumarasitesterlerin daha etkili olduğu belirlenmiştir. Bir başka araştırma alanı ise 

şahtere ekstresinden elde edilen Draje ile tedavi denemeleri yapılmış Safra kesesi, Safra 

yolları ve karaciğer rahatsızlıkları olan hastaların iyileştiği görülmüştür. Bu araştırmalardan 

bazıları; 

1) 85 Karaciğer rahatsızlıkları; Safra yolları rahatsızlıkları ve safra taşı olan hastalar üzerinde 

W.Hunold ve ekibi Şahtere Drajesi ile yaptıkları Tedavi denemesinde %82 oranında başarı 

elde etmişlerdir. 

2) L.Zaduwsky (1974) ve ekibi Safra akışı yetersizliği ve de fazlalığı olan 64 hasta üzerinde 

Şahtere drajesi ile tedavi denemesi yapılmış ve hastaların %75 oranında iyileştiği 

görülmüştür. 

3) Safra yolları rahatsızlıkları olan 27 hasta üzerinde şahtere ekstresinden elde edilen draje ile 

Zacharewics ve ekibi 1974’�de (Viyana) yaptıkları tedavi denemesinde %81,5 oranında 

başarı elde etmişlerdir. 

4) D. Widman ve ekibi 1980�’de Şahtere drajesi ile yaptıkları Tedavi denemesinde safra 

yolları rahatsızlıkları ve safra kistleri olan 29 hasta tedavi edilmiştir. 

Tesir Şekli 

Safra yollarını açıcı, safra akışını düzenleyici, metabolizmayı düzenleyici, terletici, idrar 

artırıcı, mikropları öldürücü, tonik (Vücudu kuvvetlendirici) ve kanı temizleyici özelliklere 

sahiptir.  

 

 

 



Kullanılması 

a) Araştırmalara göre hem sedef hastalığına hem de safra kesesi, safra yolları iltihapları, 

taşları ve kistine karşı etkili safra akışını düzenleyicidir. Bu özelliklerinin yanında karaciğer 

rahatsızlıklarına karşı da etkilidir. 

b) Komisyon E 18.09.1986 tarih ve 173 nolu Monografi bildirisine göre Şahtere otu başta 

Safra kesesi, safra yolları ve de mide bağırsak kramplarına karşı etkilidir. 

c) Halk arasında başta safra kesesi ve safra yollarının krampları, ağrıları, iltihaplanması, 

tıkanması, fonksiyon bozuklukları, taş ve kistlerine karşı ve de karaciğer ve Safra kesesi ve 

safra yoları rahatsızlıkları nedeni ile ortaya çıkan Deri hastalıklarından Ekzema, Akne, 

şişmanlık ve idrar yolları rahatsızlıklarına karşı kullanılır.  

Amerika’da yapılan araştırmalarla Şahtere otunun birleşimindeki Fumarasitten elde edilen 

Fumarasit eterle Sedef hastalığına karşı etkili neticeler elde edilmiştir. Diğer taraftan 

Almanya’da 12 üniversitenin kliniklerinde yapılan araştırmalarda şahtere ekstresinden elde 

edilen drajenin alınması ile Safra kesesi, safra yolları ve karaciğer rahatsızlıklarına karşı etkili 

neticeler elde edilmiştir. Bilindiği gibi Alıç yaprak ve çiçeğinin çayı veya ilaçları tansiyonu 

ayarladığını, Eğri kökünün ise Mide asidini düzenlediğini görmüştük. Şimdi ise Şahterenin 

safra akışını görmekteyiz.  

Genellikle ilkbaharda çimlenmesine rağmen az da olsa uygun olan ortamlarda son baharda 

çimlene bilmektedir. Kültürü, geniş alanlarda ve yaygın yapılan bir bitki olmadığından 

yabancı ot olarak yetiştiği bahçe ve tarlalardan toplanılarak küçük işletmelerde süt sığırları, 

koyun ve kümes hayvanları gibi hayvanlar için yem kaynağı olarak kullanılır. 

YEMLİK KOLZA Brassica napus (L) 

Sistematiği 

Rhoedales takımından, Crucifarae familyasından, Brassica cinsinden, Brassica napus (L.) 

türünden bir bitkidir. 

Bugüne kadar doğada kolzanın yabani formuna rastlanmamıştır. Yağ şalgamı (Brassica rapa) 

ve lahananın (Brassica oleracea) doğal melezlenmesi sonucu ortaya çıktığı tahmin 

edilmektedir. 

Önemi 

Tohumlarında ortalama % 40-50 oranında yağ, % 25 protein, % 20 polisakkaritler ve % 3 

glukozinulat ihtiva etmektedir. 

Yoğun olarak yürütülen “kalite ıslahı” temel kolza ıslahının genişletilmesinde belirleyici bir 

etkiye sahiptir. 



Çünkü, Curicifereae familyasına ait bitkilerden elde edilen yağlar, diğer bitkisel yağlardan 

farklı olarak yüksek miktarda “Erusik asit” ve “Eicosenik asit” içerirler. Bu tip kolzalara “E-

tipi” kolzalar denilmektedir. 

Bu asitler, kalp hastalıklarına ve anemiye sebep olmaktadır. 

1970-1980 yılları arasında Kanada ve Batı Avrupa tohum ıslahçıları çok büyük gayretlerle % 

50’den % 2’lerin altına düşürmüşlerdir. 

Bugün “sıfır erusik asit”li çeşitler bulunmaktadır. Bu tip kolzalara “z-tipi“ kolzalar 

denilmektedir. Bunların erusik asit oranları % 0,3-2 arasındadır. 

Kanada bu tip kolzanın yepyeni bir tür olduğunu, eskisiyle ilişkisi olmadığını vurgulamak için 

bu yeni türlere “KANOLA” adını vermiştir. 

Ancak E-tipi kolza küspesinde bulunan glukozinulatlar dolayısıyla bu küspe 

değerlendirilemiyordu. Çünkü fazla dozda verildiğinde hayvanlarda büyüme engelleniyordu. 

Islah çalışmalarıyla, yeni çeşitlerde glukozinulat miktarları da düşürülmüş ve bu çeşitlere “çift 

sıfırlı” çifte kullanımlı anlamında ZZ- tipler denilmektedir. 

Bitkisel Özellikleri 

Kök: 

Kazık köklüdür. Kök sistem 100-120 cm derinlere ve 50-80 cm yanlara kadar gelişebilir. 

Sap: 

Sapı yuvarlak, selüloz oranı yüksek odunsu bir yapıya sahiptir. Bitki boyu ise yetişme 

şartlarına göre (ekim zamanı ve bitki sıklığı) 55-195 cm arasında değişim göstermektedir. 

Dal ve Yaprak: 

Bitki sıklığına göre değişmekle birlikte dal sayısı 3-10 arsında değişim gösterir. Dallanma 

istenen bir özelliktir. Yapraklar alt kısımlarda geniş, derin yırtmaçlı ve sapa veya dala bir 

yaprak sapı ile bağlanmıştır. Üst yapraklar daha az yırtmaçlı, sapları kavramış ve uçları 

daralmış durumdadır. 

Çiçek: 

Kolza, % 12-47 oranında yabancı döllenen bir bitkidir. Çiçek yapısı seyrek salkım 

şeklindedir. Her dalda ve sap ucunda 10-15 cm uzunluğunda bir bölümde çiçekler teşekkül 

eder. 

Meyve (Harnup): 

Meyve harnup şeklindedir. Meyve ortası plasenta zarı ile ayrılmış iki karpelden (meyve gözü) 

oluşmuştur. Her gözde 1-12 adet tohum bulunur. Harnuplar olgunlaştıklarında çatlarlar ve 

dökülürler. 

 



Tohum: 

Tohumlar çok küçüktür. Tohum kabuğu düzdür ve olgunlaştıkça renk koyulaşır (kahverengi 

ve siyah). Yağ oranı çeşide ve çevre şartlarına bağlı olarak % 35-50 arasında değişir. Ayrıca, 

ortalama % 20 protein, % 18 karbonhidrat, % 7,3 su, % 5,9 selüloz ve % 4,2 kül ihtiva eder. 

Yem Sanayinde Kolza 

Kolza küspesi Batı Avrupa’da yıllardır kullanılmaktadır. Yem sanayi karma yemlerde her 

zaman yan ürünleri kullanma fırsatı bulmuştur. Kolza küspesi de bunlardan biridir. “OO” 

olmayan kolza çeşitleri yüksek oranda glukosinalat içeriği, troid bezi büyümeleri, gut 

iltihaplanmaları ve karaciğer rahatsızlıklarına neden olduğu için kanatlı rasyonlarında 

kullanılmadır. Ancak geviş getirenlerin rasyonlarında %25 ve domuz rasyonlarında  %4-5’e 

kadar kullanıldı. “OO” kolza çeşitlerinin geliştirilmesinden sonra, küspesinin domuz ve 

kanatlı rasyonlarında kullanımı artmaya başladı. 

“00” Kolza Küspesinin Günümüzde Kullanımı 

“00” Kolza çeşitlerinin küspeleri de “00” olmayanların küspesi gibi “Sinagine” ihtiva eder. 

Bu madde renkli kabuklu yumurta sarılarında trimetilanin birikimini teşvik eder. Sonuçta 

%5’ten fazla kullanılır ise yumurtalar ve broyler etleri balık tadı alırlar. Fakat beyaz kabuklu 

yumurta tavuklarında %7- 8 kullanımı herhangi bir etkiye neden olmamıştır. 

Yumurta tavuklarının rasyonlarında %5, broyler tavuklarının rasyonlarında ise %8’e kadar 

kullanımı tavsiye edilebilir. “00” kolzanın küspesi düşük seviyede glukusinalat içerir ancak 

tamamen ari değildir. Bugün Avrupa Birliği yasalarında 20 mikromol altındaki değerler “00” 

veya kanola olarak kabul görmektedirler. Bu değer küspede 40 mikromole ulaşmaktadır. Bu 

değerler ile kanola küspesi hiçbir damızlık kanatlı rasyonunda kullanılmamalıdır. 

Glukosinalat seviyesi tam olarak bilinmelidir. 10 mikromolün altında değere sahip olanlar 

broyler bitiş rasyonlarında ve yumurta tavuklarının rasyonlarında % 15-20 oranında 

kullanılabilirler. Mikromol oranı arttıkça rasyon içindeki oranı azalmalıdır. Genç hayvanlar 

glukosinalata duyarlı olduğu için broyler başlangıç ve büyütme rasyonlarında kullanımına pek 

rastlanmaz. 

Emniyet açısından bitiş rasyonlarında %7, büyütme rasyonlarında ise %3 oranında kullanımı 

uygundur. Geviş getiren rasyonlarında formülasyon maliyetini kabul edilebilir oranda 

düşürmediği için kullanımı sınırlıdır. Yüksek verimli geviş getirenlerce sevilerek 

tüketilmemesi günlük kuru madde tüketimi sınırlamaktadır. 



 

TARIMI 

Toprak ve İklim İstekleri 

Kışlık ve yazlık olarak yetişebilmektedir. Buğdayın yetiştiği her toprakta 

yetiştirilebilmektedir. Genel olarak kar örtüsü altında -15 ºC hatta -20 ºC sıcaklıklara kadar 

dayanabilirler.  

Kolza sonbaharda yeterli vegetasyon süresi bulmalıdır ki, kışa kuvvetli bir rozet fazda 

girebilsinler. Kışa girerken sapa kalkma devresine girmemiş olmalıdırlar. İlkbaharda ve daha 

sonraki devrelerde yağışı yeterli olan yerlerde sulanmadan yetişir. Erkenci ve yazlık çeşitler 

100-110 günde, kışlık çeşitler 120-150 günde yetişmektedir.  

Ülkemizde yazlık çeşitler iyi sonuç vermediğinden kışlık çeşitlerin ekilmesi tercih edilmelidir. 

Kolza, humusça zengin, derin profilli, nötr veya alkali reaksiyonlu, biraz ağırca buğday ve 

arpa topraklarını sever. En iyi gelişmeyi 12-30 oC arasında göstermektedir. 

Toprak Hazırlığı 

Tohumları çok küçük olduğu için toprak hazırlığı çok dikkatli yapılmalıdır. Ayrıca 

çimlendikten sonra toprak yüzeyine çıkış gücü de, tahılların aksine, düşük olduğundan toprak 

hazırlığının önemi artmaktadır. Kolza ekimine karar verildiyse Buğday hasadından sonra tarla 



ürün artıklarından temizlenir ve çoklu pullukla gölge tavında 10-15 cm derinden sürülür. 

Ekimden önce tarla ikincil işleme aletleriyle karıştırılarak ekime hazır hale getirilir. 

Burada kritik olan unsur kışlık ekim zamanında yağmurların gecikmesi tarla hazırlığını 

geciktirmekte, dolayısıyla bitki kışa rozet döneminde giremeyeceğinden, soğuk ve don 

zararından dolayı ürün kaybı artacaktır. 

Ekim Nöbeti 

Kolza tahıllar içerisinde özellikle buğday için iyi bir ön bitkidir. Tahıllara göre tarlada 2-3 kat 

daha fazla hasat artığı bıraktığından toprağı organik maddece zenginleştirir. Özellikle lahana 

kök uru mantarı nedeniyle aynı tarlaya 3-4 yılda bir kolza ekilmelidir. 

Ekim 

Ekim zamanı gecikir ve 2 yapraklı (kotiledon) olduğu dönemde don olayı meydana gelirse 

büyük zarar görür. Bu nedenle kışa 4-6 yapraklı olduğu (Rozet) dönemde girmelidir. Rozet 

döneminde iyi bir kök yapısı oluştuğundan -15 ile -230C arasındaki kısa süreli soğuklara 

dayanabilir. 

Kolza ekimi, pnomatik mibzerlerle ekilebilir. Mibzerle ekim için sıra arası mesafesi 20-25 cm 

olabilir. Dekara atılacak tohum miktarı ise geçit bölgelerinde 1 kg, sahil bölgelerinde ise 800 

gr dır. Ekim derinliği 2,5 cm veya daha az olmalıdır.  

Bakım 

Genelde kışlık ekildiği için sulama yapılmamaktadır. Fakat ilkbaharda yeterli yağış olmazsa 

1-2 sulama gereklidir. Kolza tohumları küçük olduğu için çıkış esnasında yavaş geliştikleri 

için yabancı otlarla mücadele edilecek durumda değildir. 

Gübreleme 

Derine inen kök sistemine rağmen kolzanın besin elementi isteği oldukça fazladır. Dekara 12-

20 kg saf azot tavsiye edilmektedir. Azot verimi arttırmakta, yağ oranını düşürmektedir. Fakat 

verimdeki artış bu kaybı telafi edilmektedir. Fosfor olarak; dekara saf 10-15 kg P2O5 tavsiye 

edilmektedir. Potasyum olarak; dekara saf olarak 15-30 kg K2O tavsiye edilmektedir. pH 

6,5’den düşük ise bu durumda toprağa Ca verilmelidir. 

Hasat 

Havaların sıcak veya yağışlı gitmesine göre, çeşidin erkenciliğine bağlı olarak çiçeklenmeden 

40-50 gün sonra hasada gelir. Meyveler farklı zamanlarda olgunlaştığı, kolayca dağılma 

gösterdiği ve tohumlar küçük olduğu için hasada başlamadan önce biçerdöverin ayarları çok 

iyi yapılmalıdır. 

Hasat kayıplarını en aza indirebilmek için tohumların tam olgunlaşmasını beklemek ve 

bulutlu havalarda hasat etmek gereklidir. 



Dekardan alınan verim; iklim koşullarına, çeşit özelliğine ve toprak verimliliğine bağlı olarak 

200-450 kg/da arasındadır. 

YEM KARPUZU Citrillus lanatus (Thunb.) matsumura&nakai var. citroides (Balley) 

Mansf. 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Cucurbitaceae familyasından, tek yıllık bir bitki olan yem karpuzunun, yemeklik karpuzla 

kromozom sayısı aynıdır. Polenleri benzer olmakla birlikte içerik, görüntü ve kullanım 

bakımından farklıdır. Yem karpuzunun meyvesi yem olarak taze tüketiminin yanında sorgum 

ve mısırla birlikte silaj yapımında kullanılmakta kuru otla veya samanla karışık olarak 

verilmektedir.  

Meyvelerinin uzun süre bozulmadan depolanabilmesi ayrı bir üstünlük olup, bir yıllık süre 

içinde kullanımını sağlamaktadır. 

Bitkisel Özellikleri 

Yem karpuzu bir yıllık, kuvvetli kök sistemine sahip, kuraklığa kısmen dayanıklı bir bitkidir. 

Önce kazık kök daha sonra da yan kökler meydana gelir. Toprağın yapısına bağlı olarak 100–

150 cm derine inebilmektedir.  

Gövde ve sapları yerde büyür, toprak üzerine yayılır ve sürünücü, tırmanıcı özelliğe sahiptir. 

Yemeklik karpuzundan daha güçlü ve kalın sık tüylü saplara sahiptir. Etrafa doğru 2-5 m veya 

daha fazla uzunlukta kol (sap) atabilir. 

Bitkideki kol sayısı beslenme durumuna bağlı olarak 4–9 arasında değişmektedir. Gövde 

rengi açık yeşil veya yeşil renkte olur. Yapraklarının kenarları farklı büyüklüklerde parçalıdır. 

Meyve taslağı sık tüylüdür. Yem karpuzu yabancı döllenir. Meyvelerinin şekli yuvarlaktan 

ovale ve silindir şekle kadar değişmektedir. Konya’da ekilen yemlik karpuz uzun silindirik 

görünümdedir.  

Meyveleri yemekliklerden farklı olup, kabuğu kalın (1–2,5 cm) sert ve sıkı yapılı, meyve iç 

rengi (meyvenin etli kısmı) beyaz-sarı tonlarda veya açık yeşil renkte olmaktadır. Yem 

karpuzu meyve etinin elastiki, lifli, sert olması ve daha az şeker içermesi ile de yemeklik 

çeşitlerden ayrılmaktadır.  

Meyvenin kabuk renginde farklılıklar görülmekle birlikte, açık yeşil. Sarı-beyaz renkli ve 

yeşil çizgili veya çok az belirsiz açık yeşil çizgili veya lekeli ya da çizgisiz olabilmektedir. 

Yemlik çeşitlerin hepsinde meyve eti sıkı yapıdadır. Yemeklik karpuzlarda olduğu gibi, bir 

süre bekledikten sonra meyve etinde hemen sulanma görülmez. Meyveler düz, pürüzsüz bir 

yüzeye sahiptir. 



Tohumları meyve etine gömülü şekilde bulunur, kabuğu serttir ve ucu çıkıntılıdır. İrilik 

bakımından farklılıklar görülür. Tohum kabuk rengi değişmekle birlikte, Türkmenistan 

çeşitlerinde yeşil yada yeşilin tonları şeklindedir. 1000 tane ağırlığı 130-250 gr arasında veya 

daha az ya da fazla olabilir. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Yem karpuzu ılık ve sıcak iklimleri sever. Soğuklardan zarar gördüğünden donlu günlerden 

sonra ekilip yetiştirilir. İyi gelişmesi için 20-25 oC sıcaklık idealdir. Fazla serin yerlerde 

yetiştirilmesinin uygun olmadığı ifade edilmektedir.  

Daha çok tınlı-kumlu, milli-kumlu ve alüviyal topraklardan hoşlanır. Taban suyundan iyi 

faydalanabilmektedir. Yem karpuzu toprak pH’sının nötr olmasını arzu eder. Bununla beraber 

toprak asitliği pH 5,0 civarında olduğunda, kireçleme ile 6,0–6,5’e çıkartılmasında yarar 

vardır. Toprak isteği bakımından yemeklik karpuza göre daha az seçicidir. 

Ekim Zamanı  

Toprak sıcaklığı 10-14 oC olduğu zaman tohum ekimi yapılır. Bu nedenle, donlu günlerden 

sonra yetiştiriciliğine başlanır. Bölgelere göre değişmekle birlikte nisan sonu veya mayıs 

aylarında ekimi yapılmaktadır. 

Ekim şekli ve sıklığı  

Ekimi çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Bunlar: serpme, ocak usulü, sıraya ekimdir. 

Günümüzde daha çok sıraya ekilmekte olup, sıra arası 1,5-2 m ve sıra üzeri 0,5–0,8 m olacak 

şekilde ayarlanır. Tohumlar 2–4 cm derinliği atılır. Sıraya mibzerle ekilebildiği gibi karık 

açıcılarla açılan karıkların sırt kısımlarına tekli veya ikili mibzerler kullanılarak da ekilebilir.  

Ocak ekimi, genellikle küçük arazilerde açılan her ocağa 2-3 tohum bırakılarak ve boğazları 

doldurularak yapılmaktadır. Karığa ekim yapıldığında, bu karıklar daha sonra sulama ve üst 

gübrelemede kullanılmaktadır. 

Bakım  

Ekim sonrası toprakta kaymak tabakası oluşmuşsa; çıkışı kolaylaştırmak için bunun kırılması 

veya yağmurlama sulama ile yumuşatılması gerekir. 

Çıkış sağlandıktan sonra ve bitki 2–4 yapraklı olunca, özellikle ocak usulü ekimde bitkilerin 

seyreltilmesi gerekir. Bitkiler 5–10 yapraklı olunca ot çapası ile birlikte boğaz kısmı 

doldurulabilir. Yabancı ot mücadelesi kimyasal yolla da yapılabilmektedir.  

Ot çapası ihtiyaca göre 2 veya daha fazla ve bitkiye zarar vermeden yapılmalıdır. Kurak 

yerlerde ekim öncesi toprağı tavlandırmak için sulama yapılabilir. Sulama ihtiyaca göre 

değişmekle birlikte İç Anadolu için 4–6 defa olabilmektedir. 



Sulama sayısı toprak özelliklerine ve iklime göre değişmektedir. Yem karpuzunun organik 

gübreye tepkisi iyi olup, ekim öncesi mümkünse organik gübre (yanmış ahır gübresi) 

verilmelidir (1-5 ton/da). Daha çok hafif topraklarda daha iyi yetiştiğinden; gübreleme 

önemlidir. Özellikle vejatatif gelişme döneminde azotlu generatif dönemde ise fosforlu ve 

potaslı gübre ihtiyacı fazladır.  

Toprağa göre değişmekle birlikte, dekara saf 10-15 kg N, 15-20 kg K ve 10-15 kg P2O5 

kullanılmakta ve gübre, yetiştirme sistemine göre serpilerek, ocağa veya karışık içine olacak 

şekilde verebilmektedir. Yem karpuzları hastalıklara karşı daha dirençlidir. Yine de hastalık 

veya zararlıların görüldüğü durumlarda, kimyasal mücadele hasat tarihi dikkate alınarak 

yapılmalıdır. 

Hasat  

Yemeklik karpuzlarda hasat birden fazla farklı zamanlarda yapılmasına karşın yem 

karpuzlarında bir defada yapılmaktadır. Hasat zamanı yem karpuzunun erkenci ve geçci 

çeşitlerine göre değişmektedir. Türkmenistan’da bu süre 90 ile 130 gün arasında olmakta 

Ağustos sonu ile Eylül ayları içinde yapılmaktadır. Konya’da ise eylül ayı içinde hasadı 

yapılmaktadır. Yem karpuzunun depolanarak yararlanılan kısmı meyvesidir.  

Hasatta, meyvesi römorklara sıra sıra toplandıktan sonra, diğer toprak üstü yeşil aksamı da 

diğer silajlık bitkilerle birlikte parçalanarak silaj olarak değerlendirilebilmektedir. 

Meyve veriminin çeşide ve yetişme şartlarına göre ortalama 3500–8500 kg/da arasında 

değiştiği tespit edilmiştir. Yem karpuzunun meyve özelliği itibariyle taşınması kolaydır ve 

uzun süre bozulmadan saklanabilmektedir. Konya’da olgunlaşmış meyveleri 1-1.5 yıl 

bozulmadan kalmıştır. Bu özelliği, yem karpuzunun meyvelerinin 1 yıl boyunca sulu taze yem 

ihtiyacını karşılamada kullanılabileceğini göstermektedir. Özellikle süt sığırları için 

önerilmektedir.  

ÇAYIR DÜĞMESİ (Sanguisorba minor) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Rosales takımından ve Gülgiller familyasından olan çayır düğmesi otsu, çok yıllık, uzun 

ömürlü, kışa ve kurağa dayanabilen bir yem bitkisidir. Kuzey Afrika, Asya, Avrupa, 

İskandinav ülkeleri, Kanada ve Kuzey Amerika ülkelerinde yetişmektedir. Ülkemizin her 

tarafında kolay yetiştirilebilir. Ekiminden itibaren, bakım şartlarına göre en az 3-4 yıl ot elde 

edilir. Kısa boylu (20-60 cm) iyi yetişme şartlarında 120 cm’ye kadar boylanabilen, tohum ve 

bölünme ile (vejetatif olarak) üreyebilen serin mevsim yembitkisidir. 

Yetişme ortamı ve yetiştirme şartlarına göre, bir dekardan 800-1000 kg yeşil ot alınır. Bitki 

besin maddeleri bakımından yonca ve korungaya benzerlik göstermektedir. Yeşil otu ortalama 



%10.5 ham protein ihtiva eder. Hayvanlarda şişkinlik yapmaz ve iyi bir silaj bitkisidir. 

İlkbaharda erken gelişme göstermesi ve yaz boyunca yeşilliğini sürdürmesi nedeniyle; yem, 

yeşil alan bitkisi ve mera bitkisi olarak önemlidir. 

Çayır düğmesi, çit bitkisi, süs bitkisi ve tıbbi bitki olarak kullanımı yanında yembitkisi olarak 

toprak oluşumu, ıslahı ve erozyon önlemede örtü bitkisi ve mera alanlarında yangın 

tehlikesine karşı koruyucu bitki olma gibi özelliklere sahiptir. Dünyanın gelişmiş bazı 

ülkelerinde Çayır düğmesi baharat ve tıbbi amaçlarla da yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bitkisel Özellikleri 

Kök: Oldukça derinlere gidebilen ve uzun yıllar yaşayan kuvvetli bir kök sistemi vardır. 

Gövde: Kök tacından her yıl 30-100 cm ve daha fazla boyda birkaç sap çıkan, üzerinde 

kırmızımsı sert damarlar ihtiva eden çok dallı, otsu bir yapıdadır. 

Yaprak: Bol yapraklıdır. Yaprakları ince ve yumuşaktır. Bileşik yapraklı olup yaprak dizilişi 

alternatiftir. Yaprakların kenarları derince dişlidir. 10 kadar veya daha fazla yaprakçık 

karşılıklı olarak yaprak sapı üzerinde bulunur ve yaprak sapı bir yaprakçıkla son bulmaktadır. 

Tabanda yaprak kümesi vardır. Bitkide yapraklar elips veya ters yumurta şeklindedir. Yaprak 

kenarlarında 3-10 adet diş vardır, alt ve üst yüzeyleri hafif tüylü ya da tüysüzdür. Yapraklar, 

yaprakçıkların karşılıklı olarak bir eksen boyunca dizilmesi ile meydana gelmiştir. Yaprakçık 

sayısı 9-25 arasındadır. Genç yapraklar bitkinin merkezindeki taçtan gelişir. 

Kulakçık: İri ve dişlidir. 

Çiçek Durumu: Çiçekler küçüktür 5-20 mm uzunluktadır. Çok küçük beyazdan kırmızıya dek 

rengi değişen çiçek 4 adet taç yaprağı içerir. Dişicik tepesi, karmen kırmızısı rengindedir. 

Bitkide çiçek topluluğu kömeçtir. 

Mayıs-Ağustos ayları arsında çiçek açar ve yeşilimsi renkteki kömeçler 1-3 cm’lik yarıçapa 

sahiptirler. Çayır düğmesinde çiçek kömeçlerinin boyları eko tiplere göre değişiklik gösterir. 

Kömeç 10-50 dişi (sadece dişi organı olan) ve erselik (hermafrodit: Dişi ve erkek organları 

olan) çiçeklerin kısa bir eksen boyunca bir araya gelmeleri ile oluşmuştur. 

Dişi çiçekler kömecin üst kısmında bulunmasına karşın, erselik çiçekler kömecin daha çok alt 

kısmında yer alır. Dişi çiçeğin çanak borusu yumurta şeklindedir ve 4 köşelidir. Bitkide 

erselik çiçekler yapı olarak dişi çiçeklere çok benzemektedirler. 4 çanak yaprağı, 5-51 adet 

erkek organ ve fırça şeklinde 1-3 tepecikli bir dişi organ bulunmaktadır. 

Meyve ve Tohum: Kahve renkli olan meyvesinin üzeri girintili-çıkıntılı ve 4 köşelidir. 

Kalınlığı 1.4-2.3 mm ve uzunluğu 4-5 mm’dir. İçinde bir veya iki tohum bulunur. Her 

kömeçte 50 kadar tohum bulunabilir. Ülkemizde ekimi yapılan populasyonlar dışında 

‘‘Bünyan-80’’ adında tescilli bir çeşit vardır. 



Yetiştiriciliği 

İklim İstekleri: Soğuğa ve kurağa dayanıklı olan bu çok yıllık bitki ılıman iklim bölgelerinde 

iyi yetişebilmektedir. Serin ve nemli bölgelerde iyi gelişir. Gölgede yetişebilir ancak en az 6 

saat güneş ışığı alan yerlerde verimini en üst düzeye çıkarabilir. 

Toprak İstekleri: Çayır düğmesi kıraç alanlarda 1-2, daha uygun yetişme şartlarında 2-3 defa 

biçilebilen bir yem bitkisidir. Rizomlu, stolonlu ve yumrulu tipler vardır. Kireçli toprakları 

sever. Kumlu, hafif killi ve tınlı ve iyi drene edilmiş topraklarda yetiştirilebilir. Toprak pH 

isteği 6.0-7.5 arasında olup biraz asitli ve nötr topraklarda iyi yetişmektedir. Yurdumuzun 

bütün bölgelerinde tabii olarak bulunmakta ve deniz seviyesinden 2000 m yüksekliğe kadar 

yayılmaktadır. 

Toprak Hazırlığı: Sonbaharda tarla derince sürülerek bırakılmalı, kıştan çıkışta kültivatör 

geçirilerek kesekler parçalanmalı, arazi düzeltilmeli ve bastırılmalıdır. İyi hazırlanmış tohum 

yatağı ekimi ve çıkışı kolaylaştırır. Mera alanlarında sonbahar veya özellikle erken ilkbaharda 

direk ekim yapan mibzerlerde doğrudan ekim yapılır. Mibzerle ekim yapılamayan alanlarda 

gübre ile karıştırılıp yüzeye serpilip tohum mera üzerine verilmeli ve arkasından hızlı bir 

şekilde koyun geçirilerek tohumun toprağa karışması sağlanır. 

Ekim Zamanı ve Şekli: Orta Anadolu ve benzeri bölgeler için en iyi ekim zamanı yazlık 

ekimdir. İlkbahar son donlarında yaklaşık 6 hafta önce ekilmelidir. Ekim erken ilkbahar 

(mart-nisan) veya erken sonbaharda (eylül-ekim) yapılmalıdır. Çimlenme süresi 3 hafta 

kadardır. Dekara 2-2.5 kg tohum (meyve) kullanılır. Ekimde sıra aralığı kıraçta 70 cm, sulu 

şartlarda 35-40 cm olmalıdır. Ot için ekimde sık ekilmeli tohum için ekimde seyrek 

ekilmelidir. Yeşil ot, silaj ve otlama amacı ile ekimde karışım halinde ekilmesi tavsiye edilir. 

Bakım: Tohum üretimi amacıyla yetiştirilen alanlarda daha çok bakım işlemine ihtiyaç 

duyarken, ot için yetiştirildiğinde ve mera alanlarında yabancı ot mücadelesi, gübreleme ve 

sulama gibi bakım işleri daha az yapılır. 

Yabancı Ot Mücadelesi: Traktörle çekilen çapa makinesi ile ara çapa yapılabilir veya ot için 

yetiştirilen alanlarda, erken biçim, otlatılan alanlarda ise erken otlatma yapmak yabancı ot 

mücadelesine büyük katkı sağlar. Yabancı ot mücadelesi mutlaka yabancı otlar tohumlarını 

dökmeden önce yapılmalıdır. 

Gübreleme: Gübrelemenin toprak analizine göre yapılması en doğru olanıdır. Ekimle birlikte 

dekara 10-12 kg DAP verilmeli, P ve K sonbaharda, N’lı gübrelerde ilkbaharda gelişme 

dönemi öncesinde dekara 3-5 kg verilmelidir. 

Sulama: Sulanabilen alanlarda 2-3 kez sulandığında fazla verim alınabilmektedir. 

 



Hasat 

Ot İçin Hasat: Ot için en iyi biçim zamanı %50 çiçeklenme dönemidir. Bitkilerin 

kömeçlerinin yarısına yakınının oluştuğu dönem ot için biçim zamanıdır. Kurutma 

kayıplarından dolayı kuru ot olarak kullanımı tavsiye edilmez. Kurak ortamlarda yılda bir 

sulanabilen ve yağışlı yerlerde 2-3 defa biçilebilir. Biçim yüksekliği 5-6 cm’dir. Kıraçta 900-

1300, sulu şartlarda 7-8 ton yeşil ot alınabilmektedir. 

Tohum İçin Hasat: Kömeç şeklindeki çiçek topluluğu yeşil renkten kahverengine dönüştükçe 

olgunlaşma artmaktadır. Hasat zamanı kömeçteki ilk çiçeklerin tohumlarının olgunlaşma 

zamanı olarak belirlenmelidir. Olgunlaşma Orta Anadolu Bölgesinde yaklaşık olarak Haziran 

ayı sonları veya Temmuz ayı başlarıdır. Tohumlar (meyveler) iyice olgunlaştıktan sonra 

doğrudan biçerdöverle veya özel hasat-harman makineleri ile yapılır. Dekara 50-100 kg 

tohum alınır. 

Tarla kültürü içerisinde ve meralarda yembitkisi olarak önemi yanında çayır düğmesinin 

dünyanın pek çok ülkesinde farklı şekillerde kullanıldığı özellikle beslenme ve tıbbı alanda 

daha çok kullanıldığı görülmektedir. Yeşil görünümü nedeniyle süs bitkisi olarak park ve 

bahçelerde kullanılmaktadır. Uzun süre yeşil kalması ve kök yapısının uygunluğu nedeniyle 

erozyon önleme ve toprak ıslahı amacıyla da kullanılmaktadır. 

Gıda olarak, beslenme alanında ve mutfaklarda (özellikle İtalyan, Alman ve Fransız 

mutfaklarında) farklı amaçlarla kullanılmaktadır. 

Çay yapımında, taze salatalık (hıyar) kokusu verdiğinden salatalarda, mayonez, buzlu 

içecekler, süzme peynir, tereyağı, krem peynir ve sirke imalatında kullanıldığı bilinmektedir. 

Bileşiminde C vitamini ve tanenler bulunmaktadır. İçerisinde bulunan tanen, glikozitler ve 

çeşitli bileşikler nedeniyle antimikrobiyal olarak bitkilerin korunmasında da çayır düğmesi 

kullanılmaktadır. 

• Çocuk emziren kadınlarda süt artırıcı 

• Kan yapıcı 

• Şeker düşürücü 

• İdrar söktürücü 

• Kansere karşı koruyucu  

• Böbrek taşı düşürücü 

• Kesilmelere karşı kan durdurucu ve iyileştirici 

• Yanık ve deri hastalıklarına 

• Güneş çarpmalarına 



• Astım, bronşit, hemoroit ve soğuk algınlığı gibi birçok hastalığa karşı 

kullanılmaktadır. 

LEUCEANA (Leuceana leucocephala (Lam.) de Wit.) 

Leucaena cinsi (Leucaena sp.), baklagiller familyası (Fabaceae), Mimosoideae alt familyası 

Mimoseae oymağı içerisinde yer alan ve türü içeren bir cinstir. 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Çok yıllık bir baklagil çalısı olan leuceana’nın anavatanı Güney Meksika’dır. Çok yönlü 

kullanım alanına sahip olan leuceana, yüksek kaliteli yem üretmesi yanında yakacak ve 

kereste üretiminde, toprak muhafaza ve toprak verimliliğinin arttırılmasında yaygın olarak 

kullanılan bir bitkidir.  

Meksika yerlileri tarafından uzun yıllar insan besini ve tıbbi bitki olarak kullanılmıştır. 16. yy. 

da İspanyollar tarafından, Filipinlere hayvanlar için yem olarak kullanılmak üzere 

getirilmiştir. Buradan Dünya’nın tropik ülkelerine yayılmış ve gölge bitkisi olarak 

kullanılmıştır. Halen, Güneydoğu Asya, Afrika ve Pasifik ülkelerinde 2-5 milyon ha üretim 

alanına sahiptir. 

Leuceana’nın hayvanlar tarafından otlanan kısımlarının besleme değeri oldukça yüksektir ve 

kimyasal içeriği yoncaya yakındır. Leuceana yapraklarının %25,9 ham protein içermesine 

karşılık, yonca yapraklarının ham protein içeriği %26,9’dur. 

Leuceana bitkisi özellikle tropik bölgelerdeki yetiştirme sitemlerinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bir baklagil bitkisi olması nedeniyle iyi bir ekim nöbeti bitkisidir. Leuceana 

bitkisi büyük miktarda ve orta hafiflikte, düşük nemli ve yüksek ısıtma değerine sahip odun 

üretir. Odunu kağıt sanayi içinde uygundur. 

Tohumlarından kolye yapılır, taze baklaları içindeki taze tohumlar insan besini olarak 

tüketilir. Ayrıca, hastalık ve zararlı stresi altındaki leuceana bitkileri reçine benzeri bir madde 

salgılar ve madde reçine olarak kullanılır. Leuceana bitkisi yukarıda sayılan özellikleri 

nedeniyle, 1970-1980’li yıllarda mucize bitki olarak tanımlanmıştır. 

Bitkisel Özellikleri 

Leucenana; dikensiz, çok yıllık, 7-20 m boylanan bir baklagil çalısı veya ağacıdır. Yapraklar, 

15-20 cm uzunluğundaki yaprak eksenine dizilmiş, her biri 10 cm uzunluğundaki 6-8 bileşik 

yaprakçıktan oluşan çift kademeli bileşik yapraktır. Bileşik yapraklar, 7-10 mm uzunluğunda, 

2-3,5 mm genişliğindeki 11-17 yaprakçık çiftinden oluşur. 

Çiçek durumu, krem renkli, yuvarlak şekilli, 2-5 cm çapındaki bir çiçek kömeci formundadır. 

Leucaena leucucephala’nın farklı büyüme formlarına sahip 3 değişik formu vardır. Bunların 



birincisi, 5 m’den daha az boylanan küçük çalı formunda ve bol miktarda tohum oluşturan 

çalımsı Hawai formudur. 

İkinci form, 15 m’ye kadar boylanan ve dallanan Peru formudur. Tarımı yapılan Peru ve 

Cunningham gibi çeşitler bu formdadır. Üçüncü tip ise 20 m’ye kadar boylanan dev Hawai 

formudur. Bu form daha fazla yem ve odun üretir. Tarımı yapılan K8 ve K636 çeşitleri bu 

forma aittir. 

Yetiştiriciliği 

Tropik orjinli bir baklagil bitkisi olan leuceana’nın optimum büyüme sıcaklığı 22-30 oC’dir. -

10 oC’ye kadar olan düşük sıcaklıklara dayanabilir. Çukurova bölgesinde yapılan 

gözlemlerde, kışın bitkinin yaprak döktüğü, ilkbaharda yeni yapraklar çıkardığı, kış 

döneminde donun ortaya çıktığı yıllarda ise bitkinin kurduğu ve ilkbaharda kök tacından yeni 

sürgünler verdiği gözlenmiştir. 

Leuceana fidelerinin ilk gelişmesi çok yavaş olduğu için yabancı otlarla rekabet edemezler. 

Bu nedenle, ekimin iyi hazırlanmış tohum yatağına yapılması gerekir. Ekim işlemi mayıs-

haziran aylarında tamamlanmalıdır. Leuceana bitkisi ekimden 5-6 ay sonra biçilir ve 

otlatılabilir. Optimal büyüme koşullarında bitki boyu 1-1,5 m’ye eriştiğinde, 10 cm anız 

kalacak şekilde otlatma veya biçim yapılır. 

Tohum hasadı, baklalar olgunlaştığında el ile toplanan baklalardan tohumlar çıkarılarak 

yapılır. Tropik ülkelerde leuceana’nın en önemli zararlısı Heteropshylla cubanapsylli’dir. 

Çukurova koşullarında 25 yıldır sürdürülen çalışmalarda ise bitkiye zarar veren böcek ve 

hastalık türü gözlenmemiştir. 

YEM ŞALGAMI (Brassica rapa L.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Kuzey Avrupa ülkelerinde yetiştirilen ve hızlıca büyüyen bu bitkinin hem yumruları, hem de 

yapraklarından faydalanmak mümkündür. 

Bu ülkelerde buğday hasadından sonra ekilen yem şalgamı, 3 ay içinde hasat edilebilecek 

olgunluğa gelmektedir. 

Ülkemizde Ege Bölgesinde kış döneminde Pamuk-Pamuk veya Buğday-Pamuk ekim 

sisteminde boş devrede değerlendirilecek bir bitkidir. 

Orta Anadolu Bölgesinde de, sulanan bölgelerde arpa hasatından sonra ikinci ürün olarak 

yetiştirilebilir. Süt ve besin sığırları tarafından sevilerek tüketilmektedir. Yumruları, az 

miktarda şeker içermeleri yanında %10-15 ham protein içermekte yapraklarda bu oran %15-

20’leri bulmaktadır. Yem şalgamının toprak işlemesiz, az işleme veya geleneksel toprak 



işleme uygulanan çayırlık alanlarda iyi performans gösterdiği bulunmuş soğuğa hassas olan 

şeker mısır ve buğday gibi bitkilerle münavebeye girdiğinde yılda 2 ürün şansı doğmuştur. 

Bitkisel Özellikleri 

Yem şalgamı yıllık veya 2 yıllık bir bitkidir. Genelde 2. yılında tohum verir. İlk yılda fide 

döneminde 8-12 yaprak oluşturur. 1,5 m kadar boylanabilir. Yapraklar genelde açık yeşil 

renkte ince ve seyrek tüylüdür. Yaprak sapının merkezinden beyazdan kırmızıya değişen 

renkte, geniş küresel veya konik yumru oluşturur. 

Sap dallanır ve çiçekler çiçek salkımı ucunda kümelenmiştir, uç sürgünler üstünden yükselir. 

Çiçekler küçüktür ve 4 adet açık sarı taç yaprağa sahiptir. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Serin ve ılıman bitkisi olan yem şalgamı -5 oC altındaki sıcaklıklarda zarar görmektedir. 

Yetiştirme sürecindeki yüksek sıcaklıklarda tohuma kalkmada artış, liflenme, koflaşma ve 

odunlaşma gibi olumsuzluklar ortaya çıkar. 

Yüksek sıcaklıkla birlikte su yetersizliği de yaşandığında yumrular küçülür. Yem şalgamı 

tipik bir yumru bitkisi olduğundan derin, tınlı-kumlu, organik maddece zengin ve süzek 

topraklardan hoşlanır. 7,5 ph altındaki topraklarda verimi daha yüksektir. 

Ekim Zamanı 

Ana ürün olarak ilkbaharda veya buğday hasadından sonra 2. ürün olarak ekilebilir. Ege 

bölgesinde Ağustos-Kasım başı arasında ekimi mümkün olup, erken ekim verimi artırmakta, 

ancak sulama masrafı yaratmaktadır. 

Altınok ve Karakaya’nın Ankara koşullarında iki farklı ekim zamanı ile yürüttükleri 

araştırmalarında, 15 Temmuz ekimlerinden, başlangıçta düzenli sulama koşulu ile 15 

Nisan’da yapılan ekimlere göre hem yaprak, hem de yumru verimi olarak daha yüksek 

sonuçlar elde edilmiştir. 

Ekim Şekli 

Serpme veya sıraya ekilebilir. 

Ekim Sıklığı 

250-500 g/da tohum, 15 cm sıra üzeri ve 20-40 cm sıra aralığında uygulanabilir. Tohumlar 

küçük olduğundan ekim derinliği 1 cm geçmemelidir. Taban gübresi olarak 10 kg/da N 

verilmelidir. Yem şalgamında çapalama ve sulama işlemleri çok önemli olup, yeterli ve 

zamanında yapılmadığından verim düşmektedir. 

Hasat 

Yumruları ve yaprakları değerlendirilebilen bu bitkinin yaprak + yumru verimi 5-6 ton/da 

olabilmektedir. Ege Bölgesinde yapılan çalışmada 12 ton/da’ın üzerinde verimlere 



ulaşılmıştır. Bu verim, yumrunun daha iyi gelişmesine olanak sağlayabilecek hafif ve alüvial 

topraklarda daha yüksek olmaktadır. Bitkinin yumruları günlük ihtiyaç kadar topraktan 

sökülüp verilebileceği gibi, sökülüp yaprakları ayrılarak depolanabilmektedir. 

Çorum’da süt sığırcılığı yapanların kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla, Tarım İl 

Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarda 60-70 gün gibi bir yetiştirme döneminde 8-9 ton/da yem 

verimi (yaprak+yumru) elde edilmiştir. Yaprak oranı yüksek çeşitlerde otlatmada yapmak 

mümkündür, ancak bu uygulama münavebeli yapılmadığından çimlenmeden dolayı kayıplar 

çok olabilmektedir.  

Bursa koşullarında tohum üretimi için yapılan sonbahar ekimleri sonucu, 35 cm sıra arası ve 

200 tohum/m²’de en iyi sonuçlar elde edilmiştir. 

ARI OTU (Phacelia tanacetifolia Bentham.) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Phacelia tanacetifolia Benth. Hydropbyllaceae familyasından, baklagil olmayan, tek yıllık, 

otsu bir bitkidir. Orijini ABD’nin güney batı bölgesi ve Meksika olan Arı otu, hem örtü bitkisi 

hem de arı merası olarak Avrupa da yaygın şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca, Kaliforniya 

eyaletinde de giderek artan şekilde bağlarda kullanılmaktadır. 

Arı otu bal arıları için bol miktarda polen ve nektar kaynağı olan, çiçekli ilk 20 bitki arasında 

yer almaktadır. Bambus arıları ve yaprak bitinin avcısı olarak bilinen Syrphid için çekici 

çiçekleri vardır. Arı otunun gerek çiçeklenme şekli, gerekse çiçeklenmenin uzun sürmesi ile 

birlikte yüksek kalitede polen ve nektar üretmesi hem arıların hem de diğer yararlı böceklerin 

sayısı ve çeşitlilik bakımından artmasını sağlamaktadır. Nektar salgısı 0,80-0,85mg/çiçek/gün, 

bal potansiyeli 30-100kg/da, polen verimi ise 0,5mg/çiçek düzeyinde olmaktadır.  

Arı otu ilk kez 1978 yılında Prof.Dr. Turan SAĞLAMTİMUR tarafından Türkiye’ye 

getirilmiş ve Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde yapılan araştırmalar sonucunda, 

Akdeniz sahil kuşağında başarıyla yetiştirilebileceği saptanmıştır. Daha sonra Türkiye’nin 

değişik bölgelerinde çiftçi koşullarında denenmiş ve Türkiye’nin her yerinde, bölgeye uygun 

ekim zamanında ekildiği taktirde yetiştirilebileceği kanısına varılmıştır. Bu sonuçlara 

dayanılarak Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde tohum çoğaltılmış ve ülkemizin 

birçok bölgesinde tanıtımı yapılarak yaygınlaşması sağlanmıştır. Sahil kuşağında, sonbaharda 

yapılan ekimlerde, çiçeklenme baharda ve Nisan ayı içerisinde gerçekleşmektedir. 

Bitkisel Özellikleri 

Arı otu, dik olarak gelişen, 60-120cm kadar boylanan otsu bir bitkidir. Sapın üzeri dikenimsi 

tüylerle kaplıdır. Yapraklar sap üzerinde almaşıklı olarak dizilmişlerdir. Çiçek salkımları, 

sapın üst boğumlarından çıkmaktadır. Bir çiçek salkımında çiçeklenme, salkımın alt kısmında 



başlamakta ve üste doğru yaklaşık 1 hafta sürmektedir. Çiçeklenme süresi, bir bitki için 

yaklaşık 1 ay, bir tarla için ise 2 aydır. 

Bu derece geniş bir çiçeklenme seyri çoğu tarla bitkilerinde görülmektedir. Arı otu uzun gün 

bitkisi olup, çiçeklenmenin teşvik edilmesi için 13 saatlik bir gün uzunluğu istemektedir. 

Çiçekler, genellikle mor renklidir, ancak beyaz çiçekli olanları da vardır. 

Arı otu ayrıca, baharda fazla atık bırakmadan tarlayı terk eden kışlık bir örtü bitkisi olarak da 

uygundur. Arı otu bol miktarda kitle üretim potansiyeline sahiptir, ancak sıfırın hemen 

altındaki sıcaklıklarda ölmektedir. Avrupa’da patates öncesi sonbahar/kış dönemi örtü bitkisi 

olarak önem kazanmıştır. 

Birlikte üretim şeklinde mısır ve şeker pancarı ile, bağlarda ve elma bahçelerinde alt bitki 

olarak yetiştirme şeklinde ve domates tarlalarında bitki anızında malç olarak kullanma 

şeklinde çok olumlu sonuçlar vermiştir. 

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

Arı otunun yetişmesi ve çiçeklenmesi hızlıdır. Kuru topraklarda iyi gelişir. Avrupa 

ülkelerinde erken sonbaharda ekilerek, aşırı azot gübrelemesi sonucu ortaya çıkan nitrat 

yıkanmasının sınırlandırılmasında kullanılmaktadır. -7 C’de kış ölümleri ortaya çıkmaktadır. 

Arı otu ayrıca, buğdayla karışım olarak yetiştirilebilmekte ve buğdayın verimini düşürmeden 

ikincil bitki olarak da yararlanılabilmektedir. 

Arı otu yetiştirilmesi, diğer kışlık ara ürünlerin yetiştirilmesinde olduğu gibidir. Ancak 

tohumları küçük olduğundan, daha özenli ve iyi bir tohum yatağı hazırlığına gerek 

duyulmaktadır. Ekim, 20-70cm aralıklı sıralara yapılmalıdır 

Dekara 5-6 kg saf azot ve fosfor gelecek şekilde taban gübrelemesi tavsiye edilir. Ekimden 

önce karıncaya karşı tohumluk ilaçlanmalıdır. Arı otu hastalık ve zararlılara kaşı son derece 

dayanıklı bir bitki olduğundan yetiştirme mevsiminde herhangi bir şekilde ilaçlanmasına 

gerek yoktur. Bu nedenle ve biyolojik bal üretimine uygunluğu nedeniyle, elde edilen bal 

Avrupa piyasalarında yüksek fiyata satılabilmektedir. 

Ekim Zamanı 

Ekim için toprak sıcaklığı geniş sınırlar arasındadır (3-20 OC). Ekim Çukurova ve sahil 

kuşağında sonbaharda yapılmalıdır. 500m’den yüksek olan veya kışın kar yağan yörelerde, 

erken ilkbaharda ekilmesi uygun görülmektedir. Ekimden, tohumluk miktarı 1,0-1,5kg/da’dır. 

Ekim derinliği 1,0-2,0cm arasında tutulmalıdır. Serpme ekimde, tohumluk miktarı biraz daha 

arttırılmalıdır. 

Çukurova ve sahil koşullarında kış ayları boyunca gelişme göstermekte ve Mart sonu Nisan 

ayı başından itibaren çiçeklenmeye başlamaktadır. Çiçeklenme başlangıcında, silaj üretimi 



amacıyla biçim yapılabilir. Ancak, tarlada gelişmeye bırakılıp 1,5-2 ay süreyle arı merası 

olarak yararlanılması ve çiçeklerin iyice azaldığı dönemde biçilmesi daha ekonomik 

olmaktadır. Arı merası olarak kullanıldıktan sonra, bitkilerin biçilerek katkı maddelerinin de 

eklenmesiyle ve diğer bitkilerle de karıştırılarak silajı yapılabilir. 

Arı otu merasında bal verimi her kolonide 2-3 katına çıkabilmektedir. Arı otundan elde edilen 

bal son derece kalitelidir. Tohumluk üretimi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde 

yapılmakta ve istendiği taktirde üreticilerimize gönderilmektedir. Ekili alanlardan bir kısmı 

tohumluk olarak ayrıldığında da gerekli tohumluk üretilmiş olmaktadır 

Tohum Amacı ile Hasat 

Çiçek salkımları kahverengine döndüğünde ve bitki gövdesi daha yaş iken tohum hasadı 

yapılır. Düz ve sert bir zemin üzerinde yığın haline getirilerek kurutulur. Pratikte, dövülerek 

veya üzerinde traktörle gezilerek sap ve samanından ayrılır. Tohumluk temiz ve serin yerlerde 

muhafaza edilmelidir. 

Arı merası olarak kullanılacaksa, birbirini izleyecek ekim veya diğer çiçekli bitkiler ile ardıl 

ekim önerilebilir. Çukurova Bölgesinde arı otunun arı merası olarak kullanımı konusunda 15 

Eylül, 30 Ekim ve 15 Kasım’da yapılan ekimlerde ve çiçeklenmenin en üst düzeyde olduğu 

dönemde, sırasıyla 5950, 6216, 4733, 8933 ve 9250 ad/m çiçek ve 91, 66, 201 ve 183ad/m bal 

arısı bulunduğu saptanmıştır. 

KEÇİBOYNUZU (Ceratonia siliqua L.) 

Morfolojik Özellikleri  

Uzun ömürlü ve boyu 10 m. kadar olan maki türü bir ağaçtır. Sert ve koyu yeşil yapraklıdır. 

Yaprakları, karşılıklı dizilmiş bileşik yapraklar olup boyları 10-20 cm. uzunluğunda olup 

damla uçludur. Çiçekleri; 6-12 cm. uzunluğunda olup açık yeşilimsi kırmızı, küçük ve çok 

sayıdadır. Ağacın meyveleri (legümen) ise 15-20 cm. kadar olabilen ve ilk zamanlar yeşil ama 

olgunlaştığında kahverengileşmektedir. Ağaç Meyvesinin mezokarpı (orta tabakası), taze iken 

yumuşak ve tatlıdır. Her bir meyvenin (bakla) içerisinde on beş kadar sert kabuklu yassı 

tohumlar bulunur. Tohumlar Trigosol adı verilen bir madde içerir. 

Yayılışı  

Akdeniz kıyılarında, Kıbrıs adası, Libya ve ABD'nin Kaliforniya bölgesinde bulunur. 

Türkiye'de Antalya'nın Alanya, Manavgat, Gazipaşa ilçeleri ile Mersin'in Anamur, Bozyazı, 

Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçeleri ile Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri dolaylarında 

küçük veya büyük gruplar halinde yetişmektedir. 
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Kullanımı  

Keçiboynuzu meyveleri öksürük ilaçlarında kullanılır. Çiğneme tütününe tat vermek için 

katılır. Keçiboynuzu meyvesinden pekmez de yapılır. Tohumlarından elde edilen balsam, 

tekstil endüstrisinde apreleme için kullanılır. Ayrıca çikolata imalatında tatlandırıcı olarak da 

kullanılmaktadır. Afrodizyak özelliğiyle cinsel gücü artırdığına da inanılmaktadır. 

Tarihsel Önemi 

Yunanca'da keration, İngilizce'de carob, Arapça'da ise harub veya harnub olarak anılır. 

Keçiboynuzu tohumu yüzyıllar boyunca elmas ölçmek için kullanılmış, elmaslar keçiboynuzu 

tohumu ile tartılarak satılmıştır. Bu yüzden, kırat ya da karat denilen ölçüye adını vermiştir. 

Prof.Dr. Aydın Akkaya konuyu şöyle açıklıyor: 

"Keçiboynuzu çekirdeği, doğada ağırlığı değişmeyen bir tohumdur. Bütün tohumlu 

bitkilerden yalnız keçiboynuzu uzun süre suda bekletildikten sonra filiz verebilir. Bu hem çok 

kuruduğu ve meyvesinden çıktıktan sonra son ve sabit ağırlığını aldığı için, hem de içine su 

alma olasılığı çok az ve çok uzun zamana bağlı olduğu içindir. Bu nedenle Araplar, 

Selçuklular ve Osmanlılar döneminde ağırlık ölçüsü olarak kullanılmıştır. Onaltı tanesi bir 

dirhem eder. Dirhem, değişmekle birlikte 3 gr. ağırlığı temsil etmektedir. Satıcı iki dirhemlik 

(32 çekirdek) bir şey satarken lütfedip 1 çekirdek fazla tartarsa bu, malı alanın itibarını 

gösterir. Olağandan fazla giyinen, süslenen vb. kişilere iki dirhem bir çekirdek denmesi 

bundan kaynaklanmaktadır." 

Bir rivayet  

Lokman Hekim, günlerden birinde Anadolu'nun güneyindeki insanların dertleriyle ilgilenmek 

üzere yola çıkar. Toros Dağları'ndan aşağıya inip Akdeniz'e doğru ilerlerken limon ağaçlarını 

görür. Orada yaşayan insanların daha sağlıklı olabileceğini düşünerek ilerlerken yolunun 

sağının solunun keçiboynuzu ağaçlarıyla örtülü olduğunu görür. Orada durup yanındakilere 

"Buranın insanlarının bana ihtiyacı olmaz." deyip geri döner. 

Faydaları 

Kolestrol içermez. Kafein yoktur. Ca'sı boldur; süte oranla yaklaşık 3 kat. A, B ve E 

vitaminleriyle P (fosfor) içerir. Vücuda yiyecekler aracılığıyla giren radyasyonu dışarı atar. 

Yüksek oranda çinko içerir. 450 ML kaynamış ve ocaktan alınmış suda 7 tane ezilmiş keçi 

boynuzunu 15-20 dk bekletip günde 1 su bardağı içmek testestoron seviyesini arttırır. Astım 

hastalığına, nefes darlığına iyi geldiği söylenmektedir. 
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MISIR BÖRÜLCESİ (Dolichos lablab I) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Afrika ve Madagaskar adalarının doğal bir bitkisi olan Mısır börülcesi, yazlık bir yıllık veya 

kısa yaşam süreli çok yıllık bir bitkidir (skerman ve ark.,1988). 

Hem insan besini ve hem de hayvan yemi olarak kullanılır. Güney, Güneydoğu Asya ve Doğu 

Afrika’da daneleri insan gıdası olarak kullanılır. Ayrıca, çiçek ve taze baklaları sebze olarak 

kullanılır. 

Yaz yağışlarına sahip tropik bölgelerde kuru ot ve mera bitkisi olarak, ayrıca yeşil gübre 

bitkisi ve örtü bitkisi olarak kullanılır. Daneleri kesif  yem olarak kullanılır (Cooc ve ark., 

2005): yaprakları % 21-38, sapları % 7-20 ve daneleri % 20-28 ham protein içerir. Yaprak 

kuru maddesinin sindirim oranı  %55-76’dır. 

Daneleri A,B ve C vitaminlerince zengindir. Yapraklar tanin içermez, bu nedenle zaman 

zaman yaprakları otlayan hayvanlarda şişmeye neden olur (skerman ve ark., 1988)  Mısır ve 

sorgum gibi bitkilerle karışık olarak yetiştirildiğinde hayvanlarda şişme problemi ortadan 

kalkar.  

Mısır börülcesi ile beslenen ineklerin sütlerinde arzu edilmeyen bir aroma ortaya çıkar. Ancak 

pastörizasyon ve homejinizasyon sütteki bu arzu edilmeyen aromayı ortadan kaldırır. Mısır 

börülcesinin taneleri, taninleri ve fıtat ile tripsin gibi engelleyiciler içerir. Bu maddelerin 

tanedeki konsantrasyonu çeşitlerine göre değişir. Tanelerin su içinde bekletilmesi ve 

pişirilmesi bu bileşiklerin etkinliğini azaltır.  

Bitkisel Özellikleri 

Yazın büyüyen, sarılıcı bir yıllık ve kısa yaşam süresine sahip çok yıllık bir bitkidir. Sapları 

sağlamdır ve 3-6 m’ye kadar boylanabilir. Yapraklar üç yaprakçılıdır. Yaprakçıkların üst 

kısmı tüysüz, alt kısmı kısa tüylüdür. Yaprak sapları uzun ve incedir. Çiçek durumu gevşek 

salkımdır. Kısa çiçek sapına sahip olan çiçekler beyaz, mavi veya mor renklidir. Baklalar 4-5 

cm uzunluğundadır ve her biri 2-4 tohum içerir. Tohumlar parlak ve soluk kahverengi 

renklidir. Tohumların bin dane ağırlığı 200- 500g’dır. 

Yetiştiriciliği 

Ortalama sıcaklığı 18-30 °C, yıllık yağışı 650-3000 mm arasında değişen tropik bölgelerde, 

deniz seviyesinde 2000 m’ye kadar olan yükseltilerde yetişebilir. Ülkemizde Akdeniz ve Ege 

bölgelerinin sulanabilen ova kesimlerinde yetiştirilebilir. Çukurova bölgesinde sulu koşullarda 

çok iyi yetiştiği gözlenmiştir. 3 °C’a kadar olan düşük sıcaklıklara kısa süreli olarak tolerans 

gösterir. Orta ağır düzeydeki gölgeye toleranslı değildir.  



Normal gelişimini tamamladıktan sonra kurağa tolerans gösterir fakat uzun süren 

kuraklıklarda yapraklarını döker. Drenajı iyi olması koşuluyla, kumlu ağır killiye kadar 

değişen ve pH’sı 4.5-7.5 olan topraklarda yetişebilir. Tuza ve su basmasına toleranslı değildir. 

Kumlu topraklarda 4-8 kg dekar fosfor ve gerekli ise bir miktar da uygulanması önerilir. 

Yalın olarak ekildiğinde, 80-120 cm sıra aralığı ve 30-50 cm sıra üzeri mesafe ile ekim 

yapılır. Ekim derinliği 3-10 cm olmalıdır. Dekara 1,2-2 kg tohum atılır. Tohumlarda tohum 

kabuğu sertlik oranı çok düşüktür. Bu nedenle, ekim öncesi tohum kabuğunda sertlik giderme 

işlemine gerek yoktur. İlk defa yetiştirildiği yerlerde tohumların özel Rhizobium tür ve ırk ile 

aşılanması gerekir.  

Mısır ve sorgum ile almaşık sıralara ekilerek silaj amacıyla yetiştirilir. Sorgum veya mavi 

zenci darısı ile karışım halinde yetiştirilerek, yaz sonu-sonbahar döneminde hayvanlarla 

otlatılır. Bu tip karışımlarda 0,5-0,8 kg/da Mısır börülcesi tohumu kullanılır. 

Ot için biçim çiçeklenme öncesinde 25 cm anız kalacak şekilde yapılır ve 2 biçim alınabilir. 

Yıllık yeşil ot verimi 2,5-4 t/da arasındadır.  

Aç hayvanlar Mısır börülcesi merasından otlatılmaz, aksi halde hayvanlarda şişme ortay çıkar. 

Brezilya’da sürülen otlama denemelerinde, üç ay boyunca mısır sapı, kuru buğdaygil ve yeşil 

Mısır börülcesi otlayan sığırlar 350/baş/gün canlı ağırlık kazancı sağlamıştır (Skerman ve ar., 

1988). Yeşil Mısır börülcesi otlamayan hayvanlar ise canlı ağırlık kaybetmiştir. Çeşitlere 

bağlı olarak, 100-250 kg dane verimi alınabilir. Küçük ekstantif işletmelerinde daha yüksek 

dane verimi elde edilebilmektedir. Mısır ile karışık yetiştirildiğinde 50 kg/da dane verimi 

alınabilir. 

Baklaları delerek zarar yapan Adisura atkinsoni böceği tohum veriminde azalmaya yol açar. 

Heliothis armigera, Exlastis atomosa, Maruca testulalis böcekleri de bitkinin diğer 

zararlılarıdır. Callosobruchus spp böceği danenin büyümesi sırasında ve depoda daneye zarar 

verir. Helicotylenchus dihsytera, Meloidogyne hapla ve M. İncornita nemotodları bitkinin 

köklerine zarar verir. Colletotrichum lindemuthianum mantarı antraknoz hastalığına, 

Cercospara dolichi yaprak leke hastalığına ve Leveillula taurica neden olur. Macrospora 

küllenme hastalığı ile Sclerotinia sclerotiorum sap çürüklüğüne neden olur. 

SESBANİA (Sesbania sesban Merr.) 

Sesbania, baklagiller familyası (fabaceae), Fabaoideae alt familyası, Robinieae oymağı 

içerisinde yer alan bir cinstir. Yaklaşık 70 türü içeren cins içinde, bir yıllık otsu türler ve çok 

yıllık çalı ve ağaç türleri yer alır. 

Çin’in sahil bölgelerinde ise tuzlu toprakların ıslahında kullanılan bir bitkidir. Sesbania’nın 

yaprakları ruminant hayvanlar tarafından severek yenilmektedir. Kuzey Tayland’da yapılan 



bir araştırmada, Sesbania’nın invitro kuru madde sindirilebilirliğinin %75 olduğu ve bu 

değerin test edilen diğer 15 tropik baklagil çalısı içerisinde en yüksek değer olduğu 

saptanmıştır. 

Hindistan’da keçilerle yapılan bir sindirim denemesinde ise Sesbania’nın kuru madde 

sindirilebilirliğinin %66.5-%71.4 arasında değiştiği saptanmıştır. Güney Avustralya’da 15 ay 

boyunca Sesbnia sesban+Bracbaria decumbens merasında otlayan genç düveler ortalama 0.7 

kg/gün canla ağırlık kazancı sağlamıştır. 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Çok yıllık bir baklagil çalısı olan Sesbania’nın orjini tam olarak bilinmemektedir. Ancak 

tropikal Afrika ve Asya’da geniş bir yayılım alanına sahiptir ve kültürü yapılmaktadır. 

Hindistan'da uzun süreden beri yeşil gübre ve yem bitkisi olarak kullanılmaktadır. Kenya, Irak 

ve Batı tropikal Afrika’da yem bitkisi olarak kullanılır. 

Sesbania yaprakları kondense tanen içermez. Fakat fenol bileşikleri içerir. Bu bileşikler sperm 

ölümüne ve kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasına neden olur. 

Yemlerine 1 kg canlı ağırlık başına 13.3 gr Sesbania kuru yaprağı ilave edilen koyunlarda 

kızgınlık gösterme oranında %30 azalma görülmüştür. Buna karşılık 82.2 veya 10.9 gr/kg 

Sesbania yaprağı ilave edilenlerde ise herhangi bir olumsuz etki ortaya çıkmamıştır. Bu 

araştırmalara dayanılarak, ruminantların beslenmesinde Sesbania yapraklarının yemdeki 

oranının %30’u geçmemesi tavsiye edilmektedir. 

Bir baklagil bitkisi olan Sesbania köklerinde simbiyotik olarak yaşayan Rhizobium bakterileri 

tarafından toprağa fikse edilen azot miktarı 60 kg/da/yıl’a kadar çıkabilmektedir. Bu özelliği 

ile iyi bir ekim nöbeti bitkisi, ayrıca yapraklarının yüksek azot içermesi nedeniyle de iyi bir 

yeşil gübre bitkisidir.  

Sesbania aynı zamanda büyük miktarda enerji değeri yüksek yakacak üreten bir bitkidir. 

Kenya’da 1600 bitki/ha bitki sıklığı ile yetiştirilen Sesbania’dan 4 yıl sonra 16 ton/ha kuru 

odun elde edilmiştir. Hindistan’da ise odun veriminin 6.35 ton/da kadar çıkmıştır. 

Bitkisel Özellikler 

Sesbania 8 m’ye kadar boylanabilen bir çalı veya kısa ömürlü ağaçtır. Gövde çapı 12 cm’ye 

kadar erişebilir. Gövde genellikle tüylüdür bazen tüysüz olabilir. Kısa saplı yapraklar 2-8 cm 

uzunluğundaki bileşik yapraktır. Bileşik yaprak, 26 mm uzunluğunda ve 5 mm genişliğindeki 

6-27 yaprak çiftinden oluşur. 

Yaprakçıkların üst tarafı genellikle tüysüz, alt tarafları tüylü ve yaprakçık kenarları kaba 

tüylerle kaplıdır. 2-20 çiçekten oluşan çiçek salkımı 20 cm, ana çiçek sapı 5 cm, çiçek sapları 

ise 4-12 mm uzunluğundadır. 



Çiçekler sarı renklidir. Meyveler yarı silindirik, düz veya hafif eğik,20-30 cm uzunluğunda ve 

2-5 mm kalınlığındadır. 1000 tohum ağırlığı 12.5-18 gr. 

Yetiştiriciliği 

Sesbania bitkisi, yıllık sıcaklık ortalaması 17 C dir. Yıllık yağışı 500-2000 mm arasında 

değişen tropik ve subtropik bölgelerde ve periyodik su basmalarını takip eden kuraklığın 

olduğu bölgelerde en iyi şekilde yetişir. Hafif donlara dayanıklıdır, ancak şiddetli donlarda 

bitki ölür. 

Hafif kumlu topraklardan ağır killi topraklara kadar değişik toprak tiplerine uyumludur. Fide 

döneminde %1, olgun döneminde ise %1.4’e kadar tuz konsantrasyonlarına ve pH’sı 10’u 

aşmayan alkaliliğe toleranslıdır. 

Sesbania bitkisi genellikle tohum ile çoğaltılır. Sap parçalarından vejatatif olarak 

çoğaltılabilirse de, vejatatif çoğaltma çok yaygın kullanılan bir yöntem değildir. Ekimde sıra 

aralığı ve sıra üzeri mesafesi tesis amacına bağlıdır. Çit bitkisi olarak ekildiğinde, 1-2m 

aralıklı sıralara 25-50 cm ara ile ekim yapılır. Sesbania şeritleri arasında kültür bitkilerinin 

yetiştirilmesi amaçlandığında şeritler 2-10 m ara ile ve 25-50cm sıra üzeri mesafe ile ekilir. 

Ekim öncesinde tohumların çizilmesi veya sülfirik asit ile dormansinin kırılması gerekir. İlk 

defa sesbania yetiştirilen yerlerde tohumların ekim öncesinde özel bakteri ile aşılanması 

gerekir. 

Sesbania, genellikle gübrelenmez ancak fosforca fakir topraklarda özellikle ilk gelişme 

döneminde fosfor uygulanmasına iyi reaksiyon gösterir. İlk biçim bitki 1-2 m boylandığında 

yapılır. Biçimden sonra kök tacından yeni sürgünler oluşturulur. Yılda 3-4 biçim verir. Yıllık 

kuru madde verimi 400-1200 kg/da arasında değişir. 

Otlatılma bitkinin 5-6 yıl olan ömrünün 2-3 yıla inmesine neden olmaktadır. Tohum verimi 

100-200 kg/da arasında değişir. Tohum hasadı, el ile toplanan olgun baklalardan tohumların 

hasadı ile yapılır. Bruchus böcekleri depo da tohumları çok önemli zarar verebilmektedir. 

TAMARUGO (Prosopis tamarugo) 

Mimosoideae alt familyası, Mimoseae oymağı içerisinde yer alan bir cinstir. Bu cins, 

Amerika, Prosopis cinsi, yayılım gösteren 45 dikenli ağaç baklagiller familyası Afrika ve 

Güneybatı Asya’nın tropik ve subtropik bölgelerinde veya çalı türünü içerir. Cins içerisinde 

yer alan türler, toprağın çok derinlerine inen kök sistemine sahiptirler bu nedenle kurağa çok 

dayanıklıdırlar bazı türler ise yabancı ot özelliği gösterirler. 

Bunlardan biri ülkemizin Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yazlık kültür bitkileri için önemli bir 

yabancı ot olan çeti’dir. Bir çok Prosopis türü ise özellikle fakir topraklarda yem bitkisi olarak 

kullanılır. Yem bitkisi olarak üzerinde en çok durulan Prosopis türlerinden biri Tamarugo dur. 



Önemi ve Yararlanma Alanları 

Çok yıllık bir baklagil ağaç türü olan Tamarugo Kuzey Şili’nin doğal bir bitkisidir. Tamarugo, 

10-60 cm tuz tabakası ile kaplı topraklarda bile yetişebilen tuza dayanıklı bir ağaç türüdür. 

Bitki nemli hava koşullarında (nemin %80’in üzerinde olduğu) yaprakları ile havadaki nemi 

absorbe eder. Bu nedenle bitki taban suyunun 40-50 m derinde olduğu koşullarda bile 

yetişebilir. Tamarugo, özellikle keçi ve koyunlar başta olmak üzere sığır ve atlar içinde bol 

miktarda lezzetli yem üretir. Tamarugo’nun meyveleri ve yaprakları hayvanlar için değerli bir 

yem oluşturur ve %5’i sindirilebilir ham protein ve %55’i sindirilebilirbesin maddesi içerir. 

Yaşlı tamarugo plantasyonlarının taşıma kapasitesi 26 koyun/ha’dır.  

Bitkisel Özellikleri 

Tamarugo, 18m’ye kadar boylanan 80cm çapında gövde oluşturabilen yaprağını döken bir 

ağaçtır. Kazık kök sistemi toprağın 6m derinlerine kadar inebilir. Yapraklar 4-8mm 

uzunluğundaki 10-15 yaprakçık çiftinden oluşan 3-4cm uzunluğundaki bir bileşik yapraktır. 

Altın sarısı rengindeki çiçekler, yaprak koltuklarından çıkan uzun silindirik başakları 

oluştururlar. Kulakçıklar 5-38mm uzunluğunda ve dikenlidir. Baklalar, yay şeklinde şişkin, 

kahverenkli, 2-8cm boyunda ve 2-3.5 cm çapındadır. Her bir bakla 3-4.3 mm uzunluğunda 6-

8 tohum içerir. 

Yetiştiriciliği 

Tamarugo, yıllık sıcaklık ortalaması 12-20 oC, yıllık yağışı 300-500mm ve hatta daha düşük 

olan bölgelere adapte olan bir bitkidir. Doğal olarak yetiştiği yerlerde iklim, gece-gündüz 

sıcaklık farkının çok yüksek olduğu çöl iklimidir. Tuzlu kumlu veya killi tınlı topraklarda 

yetişir. Tohumlar dormansi gösterdiğinden, ekim öncesi, tohumların 8-12 dk süre ile yoğun 

sülfürik asit içerisinde bırakılması gerekir. Fideler toprağa tutuluncaya kadar sulama 

gereklidir. Ağaçlar 4-6 yaşına gelmeden önce otlatma yapılmaz. Hayvanlar ağacın 

ulaşabildikleri dallarında bulunan yaprak ve meyveleri otlar. Ayrıca, ağaç altına düşen yaprak 

ve meyvelerde hayvanlar tarafından tüketilir. 

YEM HAVUCU (Daucus carota parlak) 

Yem havucu iki yıllık bir bitkidir. Anavatanı Doğu Akdeniz ve Merkezi Asya’dır. Sebze ve 

yem bitkisi olarak dünyanın sıcak ve ılıman bölgelerinde kültürü yapılmaktadır. Özellikle tüm 

Avrupa, Asya’nın bazı bölgeleri ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. 

Yem havucu yem değeri yönünden hayvan pancarından daha üstündür ve özellikle vitamin, 

karo tin, fosfor, şeker ve iz elementlerince çok zengin olup, çiftlik hayvanlarının 

beslenmesinde önemli rol oynamaktadır. 

 



Botanik 

Havuç yabani havucun terbiye edilmesiyle elde edilmiştir ve günümüzde sarı turunç kırmızı 

renkler başta olmak üzere çok çeşitli alt türevleri mevcuttur. Başta Avrupa, Asya, Kuzey 

Amerika, Kuzey ve Güney Afrika başta olmak üzere dünyanın her bölgesinde yetiştirilir. 

Maydanozgillerin çiçeklerinin yapısı hemen hemen aynı olduğundan birbirinden ayırmak 

oldukça zordur. Havucun ortadaki ana çiçek demeti 15-20 çiçeğin bir araya gelmesi ile 

şemsiyenin ve 60 şemsiyeciğin bir araya gelmesi ile de şemsiye demetini oluştururlar. 

Şemsiyecikler ise biraz küçük olmaları nedeni ile de 8-10çiçek bir şemsiyecik ve 30 

şemsiyecikte bir şemsiye demetini meydana getirir. Çiçek demetinin etrafını saran bir dizi taç 

yaprak, böcek, arı ve sinekleri kandırarak döllenmesini sağlamak içindir. Çünkü bu yapraklar 

UV-ışınlar yayarak böcekleri kendilerine çekerler. Kenardaki bir dizi taç yaprak beyaz renkte 

iken ortadakiler çiçeklerin grimsi beyaz renkte ve beş taç yapraktan meydana gelir ve daha da 

küçüktür. Şemsiye şeklindeki çiçeğin tam ortasına bir sinek veya küçük bir arı ve yahut da 

küçücük bir kelebek konmuş gibi ayrıca özel bir taç yaprağı mevcuttur. İşte bu havucu diğer 

maydanozgillerden ayırmamıza yeter  

Bitkisel Özellikleri 

İki yıllık bir bitki olup 30-120 cm’ye kadar boylanabilir. Çiçeklenme Hazirandan Ağustosa 

kadar devam eder. Tohumların olgunlaşması Ağustos Eylül aylarında gerçekleşir. Kokulu 

olan çiçeklerde hem dişi hem de erkek organ vardır, tozlaşma böcek ve arılarla olur.  

Uyumu ve Yetiştiriciliği 

En iyi gelişimi 18-16 sıcaklıklar arasında olur.28C üzerine sıkan sıcaklıklarda kök gelişmesi 

zayıftır.16 C sıcaklıkların altın da ise kök uzar ve renk solgunlaşır. Donlara karşı toprak üstü 

kısımları duyarlıdır. Toprak alt kısımları ise donlara karşı dayanıklıdır. Düşük nem ve 0-1 C 

derecede 6 ay depolanabilir. Drenajı iyi olan kumlu ve PH’sı 6.5-7.5 arasında olan topraklarda 

gelişimini en iyi yapar. Gölge alanlarda ise gelişmesi oldukça yavaştır. 

Ekim Zamanı 

Kışın ılıman geçen bölgelerde sonbaharda, diğer bölgelerde ise ilkbaharda yapılmaktadır. 

Genellikle milli-tınlı topraklarda en iyi sonucu vermektedir  

Ekim Şekli 

Tohumları oldukça küçük olduğu için tohum yatağı özenle hazırlanmaktadır. Ekim serpme 

veya sıraya yapılabilir. Dekara 0.5 kg kadar tohum kullanılır  

Toprak 

İyi bir havuç toprağı, aşağıda belirtilen özelliklerine sahip olmalıdır: 

·Hafif, kumlu topraklar tercih edilir. 



·İyi yapıya sahip olmalıdır. 

·Zemin suyu, düzenli bir seviyede olmalıdır. 

·Havuçlar için %30 oranına kadar killi topraklar uygundur. 

Hasat 

Hasat sonbaharda yapılmakta, gerektiğinde hasattan önceki sulama hasadı 

kolaylaştırmaktadır. Hasat el veya makine ile yapılabilmekte ve dekara 2-3 ton yumru 

alınmaktadır. 

Tesir şekli: 

Kökleri mide ve bağırsakları çalıştırıcı, gaz söktürücü, kabız-lığı önleyici, gözleri 

kuvvetlendirici, cildi güzelleştirici ve beyni çalıştırıcı özelliklere sahiptir. Havucu Kullana 

bileceğimiz bazı alanlar havuç turşusu, havuç tatlısı, havuç çorbası, havuç salatası, havuç 

suyu gibi birçok şekilde değerlendirilebilir.  

Havucun Halk Arasındaki Adı (Diğer İsimleri) 

Havuca halk dilinde bal kamış, deber, hart, keçür, kalagezen, kızılot, piçek, pörçüklü, 

yerkökü, yeregeçen, tepelotu, yerotu denmesine karşın bazı yörelerde deberotu, hatılhırtıl, 

kesür, kısır, piçekli, porçuklu, sarıot, yerekaçan, yerkökü, teperotu, gelinparmağı, yerebatan 

isimleriyle de anılır 

YEMLİK LAHANA (Brassica oleracea L. var. acephala) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Yemlik lahanalar hızlı yetişen, kaliteli ve yüksek verim sağlayan lahana tipleridir ve özellikle 

büyükbaş hayvanlarca sevilerek tüketilirler Besleyici olan toprak üstü akşamları (yaprak ve 

sapları), hatta kökleri hayvanlar tarafından istekle otlanır Yemlik lahananın anavatanı olarak 

Kuzey Avrupa ülkeleri ve Baltık denizi kıyıları kabul edilmektedir. 

Lahanalar, denize yakın, nemli olan tüm Avrupa ülkelerinde geniş bir yayılma alanı 

bulmuştur. Fransa'nın atlantik kıyıları, İrlanda ve İngiltere'nin güney kıyılarında yabani olarak 

yetişen lahana formları da bulunmaktadır. Dillingcn (1956)'e göre Brassica oleracea L. var. 

silvestris lahananın yabani formu olarak kabul edilmektedir. 

Araştırıcı, bu yabani formdan önce yaprak lahana Brassica oleracea L. var. acephala (Syn: B. 

oleracea var, sabellica)‘nın ortaya çıktığını, daha sonra bu bitkiden dört alt varyetenin 

(brokoli, karnabahar, brüksel ve alabaş) geliştiğini belirtmektedir. 

Brassica familyasının tüm üyelerinden (lahana, kolza, turp, vb) elde edilen yemin 

sindirilebilirliği %85'in üzerindedir. 

Başlangıçta yeşil olan meyveler olgunlaşma ilerledikçe önce sararır, sonra kahverengileşir. 

Lahana gurubundaki bu meyve tipine “Sliqua Meyve” adı verilmektedir (Seçmen ve ark, 



2000). Meyvelerin şekli ve büyüklüğü ekolojik koşullardan etkilenmektedir. Uygun ekolojik 

koşullarda yetiştirilen yemlik lahanaların meyveleri düz ve 3-5 mm kalınlığında, 3-5 cm 

uzunluğunda olmaktadır. 

Olgunlaşmış tohumları yuvarlak veya hafif yumurta şekilli olup, renkleri koyu kahverengi, 

mor ve bunların tonlarıdır. Bir meyvedeki tohum sayısı 30'a kadar çıkabilir. Bir gramda 

bulunan tohum sayısı 280-350 adettir. 

Yetiştiriciliği 

Yemlik lahana, tüm Brassica familyasının üyeleri içinde, 150 günde birim alandan en yüksek 

kuru madde verimi (1345 kg/da) sağlayabilen bitki gurubunun temsilcisidir. -12 oC'de dahi 

hayatta kalan yemlik lahana soğuğa en dayanıklı Brassica üyesidir. Bu özelliği; Aralık ve 

Ocak aylarında bitkinin yaprak ve saplarının rotasyonla otlatılmasını sağlar. 

Toprak istekleri bakımından seçici olmamakla birlikte, verimli topraklarda birim alandan 

alınan verim de artar. Yemlik lahana için pH:6-6.5 en iyisidir ve tuza dayanımı da yüksektir. 

Kendine katlanır bir bitki olmayan yemlik lahana, başka bitkilerle rotasyona girmelidir ve 

tahıllarla birlikte de yetiştirilebilir. 

Günde 680-900 g, küçükbaş hayvanlarda ise 90-180 g canlı ağırlık artışları 

sağlanabilmektedir (Anonim, 2008a). 

Avrupa ve Dünya'nın diğer ülkelerinde, yıllardır başarıyla tarımı yapılan Lahanagiller'in 

kullanımı bazı önlemleri gerektirir. Özellikle yüksek ham protein ve enerji içermelerine 

karşın, lif içeriklerinin düşük olması, işkembede hareketliliğe yol açmakta, uygun bir kaba 

yemle birlikte vermek ve rasyondaki oranını %60-65 oranıyla sınırlamak sorunu çözmektedir. 

Brassica familyası bitkilerinin, yapılarında bulunan yüksek orandaki kükürtlü bileşiklerden 

kaynaklanan kötü kokulan nedeniyle, sağımdan iki saat öncesine kadar hayvanlara yem 

lahanası gibi bitkiler verilmemelidir. 

15 cm'nin altında yapılan otlatma veya biçme uygulamaları yemlik lahananın yemden 

büyümesini durdurmakta, yeşil olarak biçilen yem lahanasından silaj da yapılabilmektedir. 

Bitkisel Özellikleri 

Yemlik lahana oldukça derine giden kazık köklerine (70-80 cm) ek olarak, bol miktarda saçak 

kök de oluşturur. Kazık kökü elli, kalın ve koniktir. Gövde uzunluğu ve kalınlığı çeşitlere 

göre değişmekte, kalınlık 10 cm, uzunluk 30-50 cm olabilmektedir. 

Yemlik lahana yaprakları şekil, renk (antosiyan oluşumu), büyüklük, erlilik, düz veya kıvırcık 

oluşları bakımından çeşitlere göre çok zenginlik gösterir. Yaprak şekli yassı, yuvarlak, uzun, 

oval, ters yumurta, topaç ve kalp şeklindedir. Yaprak genişliği 10 15 cm ile 60-70 cm arasında 

değişir. Yaprakların üzeri mum tabakası ile kaplıdır. 



Yemlik lahanada çiçeklenme ikinci yılda gerçekleşir. Yaprak koltuklarından çıkan çiçek 

sürgünleri (sapları) üzerinde çiçek salkımları oluşur. Çiçek sürgünlerinin boyu 1 m'yi aşabilir. 

Bitki üzerinde önce ana çiçek sürgünü üzerindeki çiçekler açar, sonra yan sürgünlerde 

çiçeklenme görülür. 

Çiçeklenme aşağıdan yukarıya doğru olup, altta açan çiçekler meyve oluşturduğunda üstteki 

çiçekler henüz tomurcuk aşamasındadır. Çiçeklenme süresi iklim şartlarına göre 20-60 gün 

arasında değişebilir, Lahanalarda çoğunlukla protogeni (dişi organların erkek organlardan 

önce olgunlaşması) görülür. Bu nedenle yabancı döllenme daha çok etkilidir. 

Yemlik lahana tohumları, yemeklik lahanadan farklı olarak, doğrudan tarlaya sıraya veya 

serpme ekilebilmektedir. Ekimler Ağustos başında yapıldığında geç sonbaharda 

otlatılabilmekte, ekimde 350-450 g/da tohum yeterli olmaktadır. 

Sıraya ekimde sıra arası mesafe 40 cm olmalı ve tohumlar 1 cm'den derine ekilmemelidir. 

Ekimle birlikte dekara 5-8 kg azotlu gübre uygulanmalıdır. Serin iklim koşullarında 90 günlük 

bir sürede (25 Temmuzda ekilip, 26 Ekim'de hasat edilen) yemlik lahanadan dekara 500 kg/da 

kadar kuru madde verimi alınabilmektedir. 

KUDZU (Puerraria thunbergiana) 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Doğu Asya‘nın doğal bir bitkisi olan kudzu, çok yıllık bir sıcak mevsim baklagil bitkisidir. 

Doğu ve Güney Asya, Akdeniz Bölgesi ve ABD‘de yem bitkisi, süs bitkisi ve toprak 

muhafaza bitkisi olarak kullanılmaktadır. Büyüme sezonu boyunca kaliteli ve lezzetli bir yem 

sağlamaktadır. Yapraklarında % 19.6 saplarında % 5.6, kuru ot ve silajında % 13.3 ham 

protein içerir. 

ABD‘ye 1876 yılında Japonya‘dan getirilmiştir. Büyük yaprakları ve güzel kokan çiçekleri 

nedeniyle uzun süre süs bitkisi olarak kullanılmıştır. 1920 yılından itibarense yem bitkisi 

olarak kullanılmıştır. 1933 yılından itibaren ABD toprak koruma servisi bitkiyi erozyon 

önleme bitkisi olarak kullanmaya başlamıştır. Ancak, bitkinin çok hızlı büyüyen sarılıcı bir 

bitki olması nedeniyle, çevresindeki bitki örtüsünü olumsuz yönde etkilediği fark edilmiş ve 

1953 yılında erozyon önleme bitkisi olarak kullanımından vazgeçilmiştir. 1970 yılında ABD 

Tarım Bakanlığı kudzu bitkisini mücadelesi güç olan yabancı ot ilan etmiştir. 

Bitkisel Özellikleri 

Çokyıllık, sarılıcı, yarı odunsu, tüylü bir baklagil bitkisidir. Gövde 30 m uzunluğa erişebilir. 

Kök tacından çok sayıda sürgün çıkar. Yapraklar üç yaprakçıklıdır. Yaprakçıklar 8-10 cm 

uzunluğunda, üstten alta doğru genişleyen yumurta şeklinde veya derin 2-3 lobludur. 



Bitkiler üçüncü yıla kadar çiçeklenmez. Çiçek durumu uzun bir salkımdır. Çiçekler mor-

kırmızı renkli tabanda sarı çizgilidir. 

Meyve 5-7.5 cm uzunluğunda ve 0.6 cm genişliğinde kahverengi tüylerle kaplı bakladır. 

Tohumlar yuvarlak veya köşeli ve koyu parlak renklidir. Bin dane ağırlığı 10-15 gr‘dır. Bitki 

17.8 cm çapa kadar ulaşabilen yumru köklüdür. Kök 1-3 m toprak derinliğine kadar inebilir. 

Bitki, köklerinde büyük miktarda karbonhidrat depolar. 

Yetiştiriciliği  

Kudzu, sıcak ve nemli iklim koşullarına adapte olmuş tropik bir bitkidir. Kış sıcaklıklarının 4 

C‘nin altına düşmediği, yaz sıcaklıklarının da 27 C‘nin üzerinde olduğu ve 1000 mm üzerinde 

yağış alan bölgelerde en iyi şekilde yetişir. 

Bitki normal gelişimini tamamladığında köklerinde biriktirdiği karbonhidratlar sayesinde 

kurağa dayanıklı hale gelir. Büyümesi çok hızlıdır. Günde 30 cm büyüyebilir. Oluşturduğu 

uzun yatık dallar nemli toprağa temas ettikleri yerde kök oluştururlar ve böylece yeni bitkiler 

oluşur. 

Çok farklı toprak tiplerinde yetişebilir. Nemli veya yeterli neme sahip olan pH‘sı 4.5-7 olan 

topraklarda en iyi büyümesini yapar. Kudzu, tohumları veya vejetatif organları ile üretilir. 

Tohumlar doğrudan tarlaya ekilebileceği gibi, önce tohumlardan fideler yetiştirilerek, daha 

sonra elde edilen fideler tarlaya dikilebilir. 

Fide oluşturmak amacıyla, tohumlar Haziran-Temmuz ayında 90 cm aralıklarla açılan 

karıklara 2 cm ara ile 1-2 cm toprak derinliğine ekilir. Fideler 4-6 yapraklı olduğunda tarlada 

2 m arlıklarla açılan karıklara 3 cm ara ile dikilir. Kudzunun vejetatif üretilmesinde ise kök 

taçlarından alınan çelikler kullanılır. 

Kudzu tesisinde, birinci yılda biçim veya otlatma yapılmaz. İkinci yılda itibaren biçilir. Yılda 

2 biçim verir. Birinci biçim yaz ortasında, ikinci biçim sonbaharda yapılır. Kuru ot verimi 

500-1000 kg/da’dır. Entansif yetişme koşullarında daha fazla kuru ot verimi sağlayabilir. 

Kudzudan çimlenme yeteneğine sahip tohum elde etmek güçtür. Çit veya ağaçlara sarılan 

dallar üzerindeki meyvelerden tohum hasat edilebilir. Tohumlar %50-60 oranında sert 

kabukluluk gösterir. 

STURT SİNAMEKİSİ (Cassia sturtii R.Br.) 

Cassia cinsi, baklagiller familyası (Fabaceae), Caesalpinioideae alt familyası, cassieae 

oymağı, cassiinae alt oymağı içerisinde yer alan bir cinstir. Cassia cinsi 652 adet tür 

içermektedir. Bu türlerden sturt sinamekisi (Cassia sturtii R.Br.)’nın yem bitkisi olarak 

ümitvar olduğu düşünülerek üzerinde durulmaktadır. 

 



Önemi ve Yararlanma Alanları 

Çokyıllık, herdem yeşil bir baklagil çalısı olan sturt sinamekisi’nin ana vatanı orta 

Avusturalya’dır. Niekerk ve ark.(2004), sturt sinamekisi yapraklarının % 11.4-14.7 ham 

protein içerdiğini, organik madde sindirebilirliğinin % 52.9-57.4, NDF içeriğinin % 22.3-25, 

ADF içeriğinin ise % 71-75 arasında değiştiğini, bu özellikleri ile sturt sinamekisinin oldukça 

iyi bir yem bitkisi olduğunu bildirmişlerdir. Lindeque ve ark. (1997), Güney Afrika 

koşullarında sürdürdükleri araştırmalarda sturt sinamekisinin 370 kg/da kuru madde verimi 

sağladığını ve Güney Afrika için potansiyel bir yembitkisi olabileceğini bildirmişlerdir. 

Yaprağını dökmeyen çokyıllık bir baklagil bitkisi olan sturt sinamekisi, 180 cm boylanan ve 

180 cm çapında taç oluşturan bir çalıdır (Faucon, 2005). Yaprakları 3-6 yaprakçık çiftinde 

oluşan bir birleşik yapraktır. Çiçekler sarı renklidir ve 4-8 tanesi bir kömeç oluşturur. 

Yetiştiriciliği 

Tohum ile çoğaltılır. İsrail koşullarında 1000 bitki/da bitki sıklığında en yüksek yem verimi 

elde edilmiştir. 

KETEĞEN (Salsola kali L.) 

Keteğen ülkemizde kaba yem kaynağı olup, hayvanlar tarafından değerlendirilmektedir. Yem 

olarak kullanımı dışında, bitki kökleri sökülerek kurutulmakta ve sonra yakacak olarak 

kullanılmaktadır. İlk büyüme devrelerinde ve taze iken doğrudan veya diğer besinlerle 

karışım şeklinde insan gıdası olarak dünyanın bazı yerlerinde tüketilmektedir. 

Bozulmuş alanlarda hızlı çimlenip tohumla çabuk yayıldığı için erozyonun önlenmesinde 

yararlanılabileceği de belirtilmiştir. Kuruduktan sonra rüzgar ile koparak dağılmakta ve 

yığınlar halinde toplanarak çevre kirliliğine, bazen de yangınlara sebep olmaktadır. 

Olumsuz şartlarda bile hızlı çimlenebilmesi, yabancı ot olarak tarla arazisinde mücadelesini 

zorlaştırmaktadır. 

Bitkisel Özellikleri 

Tek yıllık, gri-yeşil renkli gövdeye sahip olup, tohumla üretilmektedir. Bitki yaprakları; düz 

veya yuvarlak, ucu diken şeklinde sivri, alt taban kısmına doğru genişleyen, kenarları zarlı ve 

genellikle tüysüzdür. Çiçekleri küçük ve yaprak koltuklarında (axillary) grup şeklindedir. 

Özellikle kireçli ve tuzlu topraklarda yaygın olarak yaygın bir yabancı ot olan keteğenin, daha 

çok kuru, besin maddelerince zengin, tuzlu, kumlu topraklarda bulunmakla birlikte, tuzlu su 

kenarlarındaki batak ve çamur alanlarda da bulunduğu belirtilmektedir. 

Bitki, kumlu-tınlı toprakları tercih etmekle beraber, her türlü toprakta, hatta çok alkali ve 

tuzlu topraklarda dahi yetişebilmektedir. Dünyanın bir çok yerinde kendiliğinden 

yetişmektedir. 



Olumsuz çevre şartlarında yetişebilmesi ve yeterince ot verimine sahip olması nedeniyle, 

geleneksel tarımın zor yapıldığı alanlarda üretilerek, hayvan beslemede kuru ot, otlatma veya 

silaj yaparak kullanılabilecek bir bitkidir. 

Yeşil döneminde keçi, deve, at ve koyun tarafından tüketilebilen keteğen, yabani hayvanların 

da bir kısmı tarafından iştahla yenilmektedir. 

Bitki ilk gelişme döneminde körpe ve sulu olup, çiçek devresinden sonra fazla dikenli hale 

gelmekte ve sertleşmektedir. Bu durum bitkinin yem olarak değerini ve kalitesini 

azaltmaktadır. Kuru ot için keteğen dikenleri sertleşmeden, bitki odunlaşmadan önce ve 

çiçeklenme döneminde biçilmelidir. 

HOROZ İBİĞİ (Amaranthus spp.) 

İki çenekliler (Dicotyledoneae) sınıfının Amaranthaceae familyası içinde yer alan horoz 

ibiklerinin, dünyanın değişik bölgelerine yayılmış yaklaşık 60 türü bulunmaktadır. Türlerin 

çoğunluğu yazlık, tek yıllık, geniş yapraklı ve otsu yapıdadırlar. C-4 bitkisi olan horoz 

ibiğinin, bir çok üstün özelliği nedeniyle son yıllarda önemi hızla artmaktadır. 

Horoz ibiği türleri hem kendine, hem de yabancı döllenebilmektedir. Tozlaşma çoğunlukla 

rüzgar aracılığıyla olmakta, çiçek salkımı renkli olan çeşitlerde, az da olsa arılarda tozlaşma 

yapabilmektedir. 

Kültür bitkisi olarak horoz ibiğinin tarihçesi oldukça eskidir. Öncelikle insan gıdası bir tahıl 

olarak tane üretimi amacıyla kültüre alınmıştır. M.Ö. 4000 yıllarına tarihlenen Meksika’daki 

arkeolojik kalıntılarda, horoz ibiği tohumlarına rastlanmıştır. Arjantin’in kuzey kesimlerinde 

yaklaşık 2000 yıl kadar önce horoz ibiği tarımının yapıldığı belirlenmiştir. 14.yy da 

Arizona’da beyaz tohumlu horoz ibiklerinin tane üretimi amacıyla tarımının yapıldığı 

bilinmektedir. 19.yy başlarından sonra Hindistan’ın güneyi, Himalaya Bölgesi Çin’in iç 

kesimleri, Mançurya ve Sibirya’da, beyaz renkli horoz ibiği taneleri önemli gıda kaynağı 

olmaya başlamış ve tarımı giderek yaygınlaşmıştır.  

Yaklaşık 250-300 yıldan beri başta Avrupa olmak üzere, bir çok ülkede kırmızı-pembe 

salkımları ve çiçekleri olan bazı türler süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Ülkemizde de bu 

amaçla park ve bahçelerde kullanımı çok yaygındır. Anadolu’nun bir çok yerinde, bahçelerde 

yabancı ot olarak çıkan horoz ibiği bitkileri korunmakta, yaprakları sebze olarak tüketilirken, 

salkımlarının (çiçek topluluğu) güzel görünümlerinden dolayı ‘’Bostan Güzeli’’ adı verilerek 

süs bitkisi şeklinde değerlendirilmektedir. 

Önemi ve Yararlanma Alanları 

Horoz ibiği bitkisinin önemi aşağıdaki özelliklerden kaynaklanmaktadır. 

 Hem yeşil aksamı, hem de tohumları yemlik ve yemeklik olarak kullanılabilmektedir. 



 Bazı çeşitleri süs bitkisi olarak kullanılabilmektedir. 

 Sıcaklık, kuraklık, tuzluluk gibi olumsuz çevre koşullarına çok toleranslıdır.  

 C-4 bitkisi olması nedeniyle fotosentetik kapasitesi, dolayısıyla verimi yüksektir. 

 Gerek otunun, gerekse tohumlarının besleme değerleri çok yüksektir. 

 Bazı türleri erkencidir ve çok hızlı gelişme özelliğindedir. 

Bir dekardan 2 tonun üzerinde kuru ot verimi sağlayabilen horoz ibiğinin yeşil aksamı hem 

yemlik hem de yemeklik olarak kullanılabilmektedir. Besin maddeleri yönünden çok zengin 

olan yeşil aksam, kaba görünüşlüdür. Yeşil veya kuru olarak hayvanlar tarafından öncelikle 

tercih edilmemekte, ancak silaja işlendiğinde hayvanlar daha istekli tüketmektedirler. Silaj 

kalitesi iyi düzeydedir. Kalın ve sert olan gövde, sık ekimlerde daha ince ve yumuşak bir 

özellik kazanmaktadır. Sıcak, kurak ve sulanamayan ortamlarda, aynı koşullarda yemlik 

olarak yetiştirilebilecek diğer bitkilere göre horoz ibiğinin bazı üstünlükleri vardır. 

Koyu renkli pigmentler içermeyen (yani tümüyle yeşil olan) yaprakları yemeklik olarak 

kullanılmaktadır. Yaprakları protein, mineral maddeler, kalsiyum, magnezyum, askorbik 

asit(C vitamini) ve karoten (Provitamin A) yönünden oldukça zengindir. Yapraklarda %22-

23’e kadar çıkan protein, özellikle tahıllarda sınırlayıcı aminoasitler olan lysin ve metionin 

yönünden çok zengindir. Yaprakları çorba, salata ve yemek şeklinde tüketilmektedir. 

Karadeniz bölgesinde yapraklar ıspanak gibi kavrularak yada yemeği yapılarak tüketilmekte, 

‘’Hoşkıran’’ veya ‘’hoşmerim’’ adı verilmektedir. Ege ve Marmara bölgelerinde de benzer 

şekilde tüketilen bitkiye, halk arasında ‘’Sirken’’ adı verilmekte ve pazarlarda da bu adla 

satılmaktadır. Dünyada sebze olarak en çok tüketilen türü A. tricolor’dur. Bu türe ‘’Çin 

Ispanağı’’ adı verilmektedir. Horoz ibiği yaprakları konsantre protein üretiminde, kırmızı 

yapraklılar ise alkollü ve alkolsüz içecekler ile hamur ve çeşitli gıda maddelerinin 

boyanmasında kullanılmaktadır. 

Horoz ibiği tohumları çok eski yıllardan beri Dünyanın çeşitli ülkelerinde yemeklik olarak 

kullanılmaktadır. Tohumları doğrudan çerez, bulamaç, boza benzeri şuruplar ve un şeklinde 

öğütülüp pişirilerek tüketildiği gibi; buğday, mısır ve yulaf ile yapılan ekmek, pasta, kek, 

kurabiye, pilav, sos, salata, puding, bisküvi gibi yiyeceklere ve bebek mamalarına belirli 

oranlarda karıştırılarak besleme değerleri artırılmaktadır. Ayrıca, tahıllar, yemeklik 

baklagiller, süt ve yumurta gibi ürünlere alerjisi olan yetişkin ve bebekler için uygun gıda 

maddeleri üretiminde, horoz ibiği tohumları kullanılabilmektedir. 

Horoz ibiği tane üretimi sınırlı olduğu için yemlik olarak kullanımı pek yaygın değildir. 

Ancak, Broiler besiciliğinde rasyona horoz ibiği tohumu katıldığında metabolik enerji ve 

protein kalitesinin yükselmesi nedeniyle, ürün miktarı ve niteliğinde önemli artış sağlandığı 



belirlenmiştir. Dekara tohum verimi 400 kg’a kadar ulaşabilmektedir. Tohumlarında protein 

oranı %20’ye, ham yağ oranı %9’a kadar ulaşmaktadır. Horoz ibiği yağında %7-8 oranında 

‘’squalene’’ adı verilen bir madde vardır. Çoğunlukla köpek balığı ve balinaların 

karaciğerinden üretilen bu madde, kozmetik endüstrisinde ve bilgisayar disklerinin 

yağlanmasında kullanılmaktadır. Bu yağ E vitamini (tocopherol) ve kolesterol azaltıcı özelliği 

olan ‘’tocotrionol’’ yönünden de zengindir. 

Tüm olumlu yönlerine karşın, horoz ibiğinin yeşil aksamı ve tohumlarında sindirilebilirliği ve 

bir takım besinlerin yarayışlılığını azaltan bazı anti enzimler ve oksalatlar gibi zararlı 

maddeler bulunmaktadır. Isıl işlem uygulandığında zararlı maddelerin etkisi ortadan 

kalkmaktadır. 

Bitkisel Özellikleri 

Otsu yapıda olan Horoz ibiği bitkileri toprak üzerinde yoğun bir yeşil aksam oluşturmaktadır. 

Kültürü yapılanlar dik gelişmekte ve 1-2,5m arasında boylanmaktadır. Doğal florada, yatıktan 

dik gelişme özelliği gösterenlere kadar çok geniş bir form zenginliği görülmektedir. Kültürü 

yapılanların tümü tek yıllıktır. Bitki bol yapraklıdır ve yaprak sayısı 100-120 kadardır. Çiçek 

topluluğu gövdenin ucunda çok dallanmış salkım şeklindedir. Çiçekleri çok küçüktür ve 

yabancı döllenme özelliğindedir. Tohumların 1000 tane ağırlığı 0,7-0,8 g kadardır. 

Yetiştiriciliği 

Horoz ibiği türleri ılık mevsim bitkisi olduklarından ilkbaharda ekilirler. İklim istekleri mısır 

ile çok benzemektedir. Genellikle 15 C’nin üzerindeki sıcaklıklarda çimlenip, gelişmeye 

başlamakta ve sıcaklıkla doğru orantılı olarak gelişme hızı artmaktadır. Aşırı sıcaklık, 

kuraklık, tuzluluk, verimsiz topraklar gibi olumsuz koşullara uyum sağlama özelliğindedir. 

Ancak, olumsuz koşullarda oksalatlar gibi istenmeyen maddelerin oranı artmaktadır. Kurak 

koşullara ve verimsiz topraklara uyumlu olmasına karşın sulama ve gübrelemeye olumlu 

tepkisi çok yüksektir. 

Bölgelere göre değişmekle birlikte, ekimi, mısır ve pamuk gibi bitkilerle aynı zamanda 

yapılmalı, tohumları çok küçük olduğu için tohum yatağı çok özenli hazırlanmalıdır. Kesekler 

iyice kırıldıktan sonra, düz ve bastırılmış bir yüzeye ekim yapılmalıdır. Atılacak tohum 

miktarı dekara 250-500g kadardır. Tohum üretiminde bu miktar azaltılmalıdır. Ot üretiminde 

sıra arası 30-40, tohum üretiminde 50-60 cm olmalıdır. Bitki olumsuz koşullara çok toleranslı 

olsa da, sulama ve gübrelemeye karşı tepkisi yüksektir.  

Ancak verilecek fazla azotu, dokularında zararlı nitrat şeklinde biriktirme özelliğinde 

olduğundan, gübre kullanımında dikkatli olunmalıdır. Ot üretiminde 15-20, tohum üretiminde 

5-10 kg/da azot önerilmektedir. Samsun ekolojik koşullarında yapılan bir çalışmada, ot 



üretimi için en uygun azot dozunun 9 kg/da olduğu sonucuna varılmıştır.  Nijerya’da yapılan 

bir çalışmada en yüksek kuru ot ve tohum verimi dekara 7 kg azot, 3’er kg fosfor ve potasyum 

uygulamasından elde edilmiştir. Ot için hasat salkım gösterme devresinde yapılmaktadır. 

 

 


