
CRUCİFERAE (Turpgiller, Hardalgiller) 

 
Çiçeklerinin üstten görünüşü haça benzediğinden Haçlıgiller adı da verilir. Yıllık veya 

çok yıllık otsu bitkilerdir.  

 Yaprakları almaşık, basit ve parçalıdır. Çiçekler küçük, çift eşeyli ve simetriktir. Çok 

sayıda çiçek bir araya gelerek sık salkım oluştururlar. Taç ve çanak yapraklar 4’er adettir. 

Erkek organlar 6 adet olup 4’ü uzun 2’si kısa saplıdır. Dişi organ iki karpelli ve çok tohum 

taslaklıdır. Meyve içindeki tohumlar tespih tanesi gibi dizilmişlerdir. Meyve kapsüldür. 

Olgunlaşınca ikiye ayrılır ve tohumlar etrafa saçılır. Tohumları endospermsiz olup küçük ve 

yuvarlağımsıdır. 

 Bu familyanın soğuk ve ılıman iklim kuşağında yetişen 200 kadar türü vardır. Önemli 

cinsleri şunlardır. 

 Lepidium: Tere 

 İsatis: Çivitotu 

 Sinapis: Hardal 

 Brassica: Lahana 

 Raphanus: Turp 

 Capsella: Çoban çantası 

 

 Brassica sp. 

 Brassica cinsinin taksonomisi oldukça karmaşıktır. Aralarında temel ve belirgin bir 

kromozom sayısı olmadığından sınıflandırmada büyük bir karmaşıklık vardır. Bu cinsin 

tarihsel gelişimi bilinmemekle birlikte Akdeniz Bölgesinden orijinlendiği, Asya ve 

Avrupa’nın birçok yerine çabucak adapte olduğu ileri sürülmektedir. Bu bitkiler yaklaşık 600 

yıldır dünya üzerinde yetiştirilmekte ve hayvan yemi olarak kullanılmaktadır.  

 Tarımsal açıdan incelendiğinde 3 önemli grup ortaya çıkmaktadır.  

1. Şalgam Grubu: Genellikle kökü veya yaprakları için yetiştirilen şalgam ve kolza 

benzeri bitkileri içerir.  

2. Kolza Grubu: Yağı için yetiştirilen kolzalar ile pek yaygın olmayan İsveç şalgamı 

ve benzerlerini ihtiva der.  

3. Lahana Grubu: Yaygın olarak kullanılan sebzeleri ve bunların yanında 

yembitkisi olarak kullanılan binbaşlı lahana ve kabak gövdeli lahanaları içerir.    

Ancak birbirine çok benzeyen özelliklerinden dolayı herhangi bir sınıfa 

sokulamayacak bitkiler vardır. Doğal ya da yapay melezleme sonucunda çok farklı tiplerin 



ortaya çıkmasıyla sınıflandırma daha da zorlaşmıştır. Hatta yapılan bazı sınıflandırmalarda 

göbek bağlamayan lahanaların bazıları kolza grubuna dahil edilmektedir (Rao ve Horn, 1995). 

Bu bitkiler arasında yaygın olanların bazıları Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Brassica Cinsinde Yer Alan Önemli Türlerin Türkçe ve İngilizce İsimleri 

Latince Türkçe İngilizce 

Brassica rapa, B. campestris Şalgam Turnip 

Brassica rapa subsp. oleifera Şalgam Turnip rape, Toria 

Brassica rapa subsp. pekinensis Çin lahanası Chinese cabbage 

Brassica napus Kolza Rape 

Brassica napus subsp. oleifera Kolza Oil and forage rape 

Brassica napus subsp.  rapifera İsveç şalgamı Swede 

Brassica napabrassica  Rutabaga 

Brassica oleracea Lahana Kale, Cabbage 

Brassica oleracea var. botrytis   Karnabahar Cauliflower 

Brassica oleracea var. capitata Lahana Cabbage 

Brassica oleracea var. acephala Lahana Kale 

Brassica oleracea var. italica Brokoli Broccoli, Calabrese 

Brassica nigra, Sinapis nigra Kara hardal Black mustard 

Brassica juncea Hint hardalı Brown mustard, Rai 

Brassica carinata Habeş hardalı Ethiopian mustard 

 

Önemli türler arasında yapılan melezlemelerde ortaya çıkan melezler aşağıda ki gibi 

ifade edilmektedir. 

B. oleracea 

(Lahana) 

 

 

     B. carinata                                  B. napus 

(Habeş hardalı)                               (Kolza) 

 

 

 

B. nigra                                                    B. juncea                    B. rapa=B. campestris 

(Kara hardal)                                           (Hint hardalı)                          (Şalgam) 

 

 



Bunlara bağlı yemlik, yağlık veya özel amaçlar için bugün 100’lerce varyete 

geliştirilmiştir. 

Brassicalar çoğunluğu Akdeniz Bölgesinde yetişen yaklaşık 40 kadar yabani türe 

sahiptir. Bunlar bir, iki veya çok yıllık otsu bitkilerdir. Türkiye’deki yabani türler şunlardır.  

B. cretica 

B. elongata 

B. deflexa 

B. nigra 

B. tournefortii 

 

 

Yayılış ve Adaptasyonları 

Şalgam, kolza ve lahana gibi önemli Brassica türleri Avrupa’nın birçok yerine, Kuzey 

Asya’ya, Kuzey Amerika’ya ve Güney Okyanusya’ya dağılmış durumdadır. B. carinata 

Etiyopya, B. juncea ise Hindistan yarımadası ve Çin’de yaygındır.  

Brassica bitkileri nemli ve serin iklimlerde yıl boyu, ılıman iklimlerde ise kışlık bir 

yembitkisi olarak yetiştirilirler. Birçoğu soğuğa dayanıklıdır. Yapraklar hassas olup sadece 

hafif donlara dayanabilirler. Nem istekleri genellikle yüksek olup kıraç alanlarda kuru tarım 

teknikleri ile nadiren yeterli verim verebilirler.  

Brassicalar çok değişik toprak tiplerinde iyi gelişme gösterirlerse de killi toprakları 

tercih ederler. Eğer yağış ve verimlilik yeterliyse hafif-kumlu ve peat topraklarda bile iyi 

verim verebilirler. İyi gelişebildikleri pH dereceleri 5.5-6.5 arası olup, su basmalarına 

dayanamazlar, çok ağır topraklarda iyi bir drenaj isterler. Kıraç alanlarda bu bitkilerin 

yetiştirilebilmesi için toprakların organik madde oranlarının ve su tutma kapasitelerinin orta 

olması zorunludur. Kurak yerlerde sulama ile verimi %40 artmaktadır.  

 

Bitkisel Özellikler 

Şalgam (B. rapa=B. campestris) 

Şalgamlar genellikle büyük yumru kökleri olan, karbonhidratça zengin bitkilerdir. 

Erkencidirler ve soğuğa en dayanıklı Brassica türlerindendir. Aslında kök bitkisi olmalarına 

rağmen, yembitkisi olarak seleksiyonları sonucunda kök oluşumları büyük değişim 

göstermiştir. Örneğin otlatmaya uygun tiplerde toprak dışına çıkmış kök-gövde oranı oldukça 

yüksektir. Köklerden çıkan yapraklar vejetatif dönemde dik ve sukkulenttir. Şalgamlar 

otlatmak amacıyla yılda iki kez kullanılırlar. Önce yapraklı kısım otlatılır, daha sonra ise 



toprak dışına çıkmış olan sulu ve şekerli kökler hayvanlara yedirilir. Yeterli nem ve verimlilik 

şartları altında şalgam tüm bitki olarak dekara 450-750 kg kuru madde üretir. Depo kökler bu 

üretimin %35-50’sini oluşturur. Şalgam kök yemlerin en sulu olanlarındandır. Bu nedenle 

hasat edildikten sonra dayanıklılığı kısa sürer.  

Yapraklar köklere göre daha besleyici olduğundan yeni elde edilen çeşitlerde 

yaprak/gövde oranı yüksektir. Örneğin Cyclon şalgam varyetesi 4:1, Çin lahanası (B. 

pekinensis L.) ile Stublle şalgam (B. rapa L.) arasında bir melez olan Tyfon şalgamında 9:1 

yaprak:gövde oranı mevcuttur. Şalgamda maksimum kök kuru madde verimine ilkbahar 

ekimlerinde ekimden 90-95 gün sonra, sonbahar ekimlerinde ise 80-85 gün sonra 

ulaşılmaktadır. Sonbahardaki sulu yem ihtiyacı için çok uygun bir bitkidir. Yetişme 

mevsiminin kısa olmasından dolayı şalgam ara ürün olarak kullanıma daha uygundur. 

Çekoslovakya’da kışlık buğday hasadından sonra ara ürün olarak anıza ekimi tavsiye 

edilmiştir. Ümitvar çeşitleri Green Globe, York Globe, Sirius, Forage Star ve Buka 

Cyclon’dur.  

 

Kolza (B. napus L.)   

Şalgamdan farklı olarak kazık köklü bir bitkidir ve yaprak + saptan oluşan toprak üstü 

aksamı yem olarak kullanılır. Köklerinde hayvan otlatılması söz konusu değildir. Yüksek 

oranda besleyici olan dik ve sukkulent yapraklara sahiptir. Otlatıldıktan sonra dinlendirilirse 

yeniden büyür ve tekrar otlatılabilir.  

Kolza çeşitleri dev tipler ve bodur tipler diye iki gruba ayrılırlar. Dev tipler oransal 

olarak kalın gövdeli, uzun boylu ve az dallıdır. Kuru madde verimleri bodur tiplerden daha 

yüksektir. Fakat varyetelerin yeniden büyümesi daha iyi olduğundan daha sık tercih edilirler.  

Uygun çevre şartlarında kolza dekara 500-800 kg kuru madde üretir. Sonbaharda 

ekilen kolzanın verimi ilkbaharda ekilenden daha azdır. Ekimden 120 gün sonra verim en 

yüksek seviyeye ulaşır. Kolza Hollanda’da arazi ıslah amacıyla kullanılmaktadır. 

Tohumlarında insanlara erusik asit ve küspesinde hayvanlara zehirli olan glukozinatlar 

içermektedir. Günümüzde kolzanın bu bileşikleri azaltılmış çeşitleri Kanola adı altında 

Kanada’dan dünyaya yayılmaktadır. Soğuğa –15 
o
C’ye kadar dayanır. Ege ve Güney 

bölgelerimizde kışlık II. ürün olarak yetiştirilmeye uygundur. 500-600 mm yağışlı yerlerde 

sulanmadan yetişebilir. Ot için çiçeklenme başlangıcında biçilmelidir. Kurutulmaya uygun 

değildir. 

 

 



Lahana (B. oleracea L.) 

 

Yaprak ve sapları için yetiştirilir. Kültürü yapılan lahanalar içerisinde kabak gövdeli 

lahanalar, binbaşlı lahanalar, hibrit lahanalar ve İsviçre lahanası benzerleri yer almaktadır. 

Ancak bunların hepsi yaygın değildir. Zaten bazıları lahana olmasına rağmen kolza 

sanılmakta ve bu isim altında satılmaktadır. 

Yemlik lahanalar diğerlerinden farklı olarak göbek bağlamazlar. Kabak gövdeli lahana 

%60-70 oranında gövde karışımı ile oluşan yüksek verimli bir bitkidir. Gövdeleri özlü bir 

merkez ve bunu saran dış kabuktan oluşur. Bu nedenle gövdeler olgunlaşmamış dönemde 

tüketildiği zaman yüksek oranda sindirilebilirler. Sık ekildikleri zaman bol yapraklı olurlar ve 

kullanımları kolaylaşır. Daha ince gövdeli olan bin başlı lahanada ise sadece yapraklar 

kullanılmaktadır. Çünkü gövdeleri olgunlaşma dönemi öncesinde dahi odunsudur.  

Lahananın ot verimi yetişme sezonuna bağlı olarak dekara 500-900 kg civarındadır. 

Kuru madde birikimi yavaştır. Bu nedenle maksimum verime ulaşabilmek için 150-180 güne 

ihtiyaç vardır. Lahana Ca bakımından zengin bir yemdir. Narrow Stem ve Gruner en yaygın 

yemlik lahana varyeteleridir.  

Diğer Brassica’lar 

Yukarıda bahsedilen Brassica türlerinden başka özellikle hibritler önem taşırlar. 

Ancak bunlar çok yaygın olmadıkları gibi bu konuda fazla bilgi de yoktur. Üstelik 

isimlendirilmeleri ve sınıflandırılmaları da oldukça karışıktır. En yaygın olanlar Çin lahanası, 

rutabaga ve İsveç şalgamıdır (swede).  

İsveç şalgamı olarak adlandırılan bitki aslında büyük, yenilebilir kök oluşturan kolza 

grubundandır. Diğer şalgamlardan daha verimlidirler, fakat yavaş büyürler. Maksimum verim 

için 150-180 güne ihtiyaç duyarlar. Kısa sap oluştururlar, fakat ışık yönünden rekabetin 

olduğu şartlarda 60-65 cm boylanabilirler. Genellikle sonbaharın sonunda otlatma amacıyla 

geç yaz ekimleri için tavsiye edilirler. Calder, Wairangi ve Sensation en ünlü varyeteleridir.  

Kullanımı yaygın olan diğer bir varyete de Tyfon’dur. Bu bitki B. pekinensis ile B. 

rapa melezi olan bol yapraklı bir varyetedir.  

  

   Çimlenme ve Çıkış 

Brassica’larda yüksek verim yüksek bitki populasyonu, bunun içinde hızlı bir 

çimlenme ve iyi bir fide tesisi gereklidir. Düşük toprak sıcaklığı ve yetersiz nem buna engel 

olabilir. Tohumların çimlenmesi 5 ile 45 
o
C arasında gerçekleşir, fakat en uygun sıcaklıklar 

10-35 
o
C’ler arası olup optimum çimlenmeye 35 

o
C’de ulaşılmaktadır. 



Sıcaklık azaldığı zaman çimlenme için gerekli süre uzamaktadır. 

Toprak sıcaklığı gibi topraktaki su oranı da optimum çimlenme için önemlidir. Toprak 

neminin azalması ile çimlenme oranı önemli bir düşüş gösterir. Aslında yaygın olan türler 

arasında çimlenme için gerekli olan su miktarı değişiklik gösterir. Brassica çeşitlerinde en 

yüksek toplam çimlenme ve çıkış oranı topraktaki su potansiyelinin –0.1 MPa’dan büyük 

olmasında ortaya çıkar. Bu değerin altındaki su potansiyelinde çimlenme oranında azalma 

görülür.  

Erken ilkbaharda düşük toprak sıcaklığı ve değişebilir toprak nemi düzensiz ve düşük 

çimlenme ile sonuçlanır. Soğuk topraklarda tohumların polyethylene glycol ile muamele 

edilmesi tesisin daha iyi olmasına yardımcı olur. 

 

Kültürü 

Ekim Tarihi ve Oranı 

Brassica’lar hem sonbaharda hem de ilkbaharda ekilebilir. Fakat ekim tarihi, büyüme 

sezonunun uzunluğu ve çevre şartları bu yüksek verimli türlerin kuru madde verimini ve 

kalitesini etkilemektedir. Kuzey Amerika’da maksimum üretime Ağustos sonu ekimlerinde 

ulaşılmaktadır. Eğer güzlük ekim gecikirse bitkinin ekimi ile hasadı arasındaki elverişli 

zaman sınırlanacağından kuru madde verimi azalmaktadır.  

Yem olarak kullanılan Brassica’lar orta derecede dona ve kısa süreli kuraklıklara 

dayanıklıdır. Şiddetli don ve kuraklıklarda tesiste ölmeler meydana gelir. Donmuş materyal 

yem olarak hayvanlara yedirilebilir. Fakat bir kez donup çözüldükten sonra hızlı bir çürüme 

başlar.  

Kolza nötr yapılı, killi-kumlu, kumlu-killi, organik maddece zengin toprakları sever. 

Fakat yine de kanaatkar bir bitkidir. 

Erken ilkbahar ekimi için toprak sıcaklığı göz önüne alınmalıdır. Güvenilir bir sıklıkta 

tesise ulaşmak için toprak sıcaklığının 15-25 
o
C arasında olması gerekir. Ege Bölgesinde ise 

kışlık ekim için 5 Kasım tarihi uygun bulunmuştur. Samsun’da yapılan bir çalışmada ise 

Aydın ve ark. (1994) yemlik lahananın kışlık ekimi için 15 Eylül ve daha sonrasını tavsiye 

etmişlerdir.  

Ekimde kullanılacak tohumluk miktarı ekimin metoduna ve sıra aralığına göre değişir. 

Sıraya ekildikleri zaman genelde dekara şalgamlardan 200-300 g, kolza ve lahanalardan 300-

500 g tohum kullanılmalıdır (Jankoviak ve ark, 1991). Şalgamlardaki ekim oranının 

düşüklüğü tohumlarının küçük olmasından ve kök bitkilerinde sık ekimlerin toprak üstü 

aksamı artırarak toprak altı yapıların üretimini azaltmasındandır. Ekim derinliği 2 cm’den 



daha fazla olmamalıdır. Yemlik kolzanın 15-30 cm sıra aralığında ekilmesi tavsiye 

edilmektedir.  

 

Gübreleme ve Yabancı ot Mücadelesi 

Toprak verimliliği ve yabancı ot kontrolü Brassica’larda  yüksek verim için hayati 

önem taşımaktadır. Ot üretimi için en önemli elementler N ve P’dir. Bitkilerin azota tepkileri 

yüksektir. Genellikle ot için yetiştirilen Brassica’lara bir büyüme sezonunda 7.5 kg N/da ve 6 

kg P2O5/da uygulaması tavsiye edilir. Dekara 13 kg’dan fazla verilen N protein olmayan azotu 

artırır. Eğer toprakta elverişli K orta veya düşük ise 6 kg K2O/da uygulanmalıdır. 

Brassica’ların özellikle büyüme periyodunun erken dönemlerinde diğer bitkilerle 

rekabeti zayıftır. Bitkilerin rekabet gücünü artırmak için gübreler ekimle birlikte 

uygulanmalıdır. Bitkilerin rekabet gücü yüksek olduğundan yabancı ot istilası önemli bir 

problemdir. Yabancı otlar erken gelişip çıkışı azaltabilirler. Geleneksel ekim metotlarında 

ekimden önce toprak işleme uygulamaları ve çıkış öncesi herbisitlerin uygulanmasıyla 

yabancı ot rekabeti azaltılabilir. 

 

Çim İçine Ekim (Sod Seeding) 

Son yıllarda erozyonu kontrol etmek, toprakta suyun tutulmasını artırmak ve daha az 

enerji harcamak için azaltılmış toprak işleme teknikleri ile ekimler kabul görmeye başlamıştır. 

Eğer çimenlik ekim öncesi bastırılırsa toprak işlemesiz ekim oldukça kolaydır. Brassica’lar 

iyi bir gelişme sağlarsa çimenleri bastırırlar. Direk ekim (drilling seeding) Brassica’larda 

dormant çim tesislerine uygulanır. Buğdaygillerden ürüne geçiş daha hızlı olur ve otlayan 

hayvanlarla çiğnenme kayıpları azalır.  

 

Hayvan Performansı ve Kullanım 

Brassicalar yem olarak yaz, sonbahar ve kış aylarında önem taşıyan bitkilerdir. Asıl 

kullanım alanları yaz, sonbahar ve erken kış meralarıdır. Şalgam ve kolza sığır ve koyunlar 

tarafından sevilerek otlanır, sıcak mevsim buğdaygillerinin ve tahılların üretken olmadığı yaz 

ortası ve geç sonbahar döneminde ilave otlatma yemi sağlar. Yüksek besleme değerinden 

dolayı özellikle besin maddesi ihtiyacı yüksek olan hayvanlar için faydalı bir yemdir. Örneğin 

buzağı ve kuzuların büyütülmesi, koyunların iyileştirilmesi, süt veren koyun ve sığırların 

laktasyon döneminde beslenmesi için uygundur. Tyfon şalgamında otlayan kuzular günlük 

ortalama 214-249 g kazanç sağlarken kuru ot ve tane ile beslenenler 186-195 g kazanç elde 

etmişlerdir ( ). Bu bitkilerin etkili kullanımını etkileyen asıl faktör otlatma baskısı, çiğnenme 



ve ürünün toprakla bulaşmasıdır. Brassica’ların kullanımından hayvanların gezmesini 

azaltmak için elektrikli çitler kullanarak tesislerin bölünmesini ve münavebeli otlatmayı 

sağlamak gerekir. Aşırı gelişmelerin biçilip kıyılarak hayvanlara yedirilmesi mümkündür. 

Çiğnenmede en fazla zarar gören lahanalardır. Otların toprakla bulaşması toprak tipi ve 

yağıştan da etkilenir. Sod-seeding ekimlerinde bu sorunlar daha azdır ve kullanımlar 

kolaylaşır. Kolza ve lahanalarda dik gelişmeden dolayı kök ürünlerine göre toprakla bulaşma 

tehlikesi daha azdır.  

Brassica’larda hayvan kazancı hayvanların meralardan Brassica’lara nakledildiği 

dönemin başında minimum düzeydedir. Brassica’ların kuru madde ve lif muhtevaları 

düşüktür. Hayvanların diyetlerinde meydana gelen yüksek liften düşük life değişim rumen 

fermentasyonunda anormallikler meydana getirebilir ( ). Bu nedenle Brassica’ların yalnız 

kullanılmasına göre kuru ve yüksek lif içeren bir yem programı ile desteklenmesi hayvan 

performansını artırır. Silaj olarak kullanımda kıyılmış ot, saman ve arpa ilave edilmelidir.  

Brassica’ların kullanımı sahip oldukları özelliklere göre değişmektedir. Aşağıdaki 

tabloda önemli türlerin bazı özellikleri verilmiştir (Hall, 1996). Kolza ve lahanalar sadece 

topraküstü ürün oluştururken şalgamlar topraküstü ürüne ilaveten kök ürünü de 

oluşturmaktadır. Şalgam ve kolza 80-90 günde otlatma olgunluğuna gelen ve yeniden 

büyümesi iyi olan türlerdir. 

 

Tablo 2. Bazı Brassica’ların Özellikleri ve Önemli Varyeteleri 

Bitki Üretim 

Şekli 

Ekim-Hasat 

(gün) 

Yeniden 

Büyüme 

Bazı Varyeteler 

Lahana Ot 150-180 Yok* Narrow-Stem, Gruner 

Kolza Ot 80-90 Var Fora, Perko, Wairoa 

İsveç şal. Ot-kök 150-180 Yok Calder, Wairangi, Sensation 

Şalgam Ot-kök 80-90 Var Cyclon, Forage Star, Green Globe 

* Sapsız varyeteler hariç. 

 

Kimyasal Kompozisyon ve Besleme Değeri 

Brassica’ların kuru madde oranları düşüktür, fakat birçok tahıl ve buğdaygil otuna 

göre birim alana daha fazla toplam kuru madde üretimi gerçekleştirirler. Brassica’ların 

besleme değeri 1. toprak üstü kısmı veya kök kısmına, 2. varyetelere ve 3. bitkinin 

organlarına göre değişir (yaprak/sap).  



Şalgamların ham protein seviyesi normal olarak yapraklarda kuru maddenin %15-

20’si, köklerde ise %6-15’i civarındadır. Sulu ve şekerli olduklarından sevilerek yenirler fakat 

yalnız olarak fazla yedirildiklerinde ishal yaparlar ve tatları süte geçer. Kolza ve lahana gibi 

yapraklı saplara sahip olan ürünlerde ham protein oranı yapraklarda %20-25, gövde de %10 

civarındadır.  

Bitkinin kısımlarına bağlı olmakla birlikte Brassica’larda kuru maddenin sindirimi 

oldukça yüksek olup % 75-95 arasında  değişmektedir. (Kıyaslama yapılırsa yoncada %70 

civarındadır) Köklü ürünlerde kök kısmının sindirimi yapraklardan 5-7 ünite daha yüksektir. 

Çünkü kökler yüksek oranda eriyebilir karbonhidrata sahiptir.  

Brassica’ların besleme değeri sonbaharda ilkbahara göre genellikle daha yüksek bir 

seyir izler. Sonbaharda ekilen bitkilerin besleme değerlerini muhafaza etmesinin iki sebebi 

vardır. 1. Brassica’ların maksimum verime ulaştıktan sonra kuru madde birikimleri düşüktür. 

ve 2. sonbaharda serin havalar sürmektedir.  

Brassica’ların yetiştiği topraklar verimliyse ruminantların iz element ihtiyacını 

karşılayabilirler. Türlere ve mevsime göre değişmekle birlikte Ca, Mg, P, K, N ve Fe 

içerikleri ruminantların ihtiyacı için yeterli veya fazladır. Yapraklar köklere göre Ca, Mg, Mn 

ve N bakımından daha zengindir.  

Besleme değerinin yüksek olmasına rağmen Brassica’larda anti kalite maddeleri ve 

hayvan performansını negatif etkileyen mineral konsantrasyonlar ihtiva ederler. Bitkilerin Ca, 

Mg, K, Cu, Fe ve Mn konsantrasyonları yazın büyüyen çeşitlerde sonbaharda büyüyenlere 

göre daha yüksektir ( ). Otlarının Ca:P oranları ruminantların diyetlerinde arzulanandan daha 

yüksektir (>1:1, 2:1). Bu durum köklerde de aynıdır veya biraz düşük olabilir. Mg oranı ve 

ruminantlara yarayışlılığı önemli oranda yüksek K, N ve Ca oranlarına bağlıdır. Genellikle 

otlarda ruminantlar için bu elementlerin yüksekliği hypomagnesia (magnezyum yetersizliği) 

sebebidir. Sonbaharda yetiştirilen türlerde özellikle K ve Ca’nın yüksek olduğu şartlarda bu 

oran kaygı verici olabilir. Şalgamdaki tetani değerinin 5.2’ye kadar yükseldiği bilinmektedir.  

Brassica’larda NO3-N birikimi de önemli bir sorundur. Bu durum yine sonbaharda 

büyüyen türlerde daha yüksektir. Çünkü, 1. toprak sıcaklığı düşüktür, ışık intensitesi 

azalmaktadır ve 3. fotoperiyot azalmaktadır. Yazlık bitkilerin yapraklarındaki NO3-N 21-1011 

mg/kg iken kışlıklarda 2293-4750 mg/kg’ a kadar çıkmaktadır.  

Glukosinolates ve S-methyl cysteine sulfoxide Brassica otlarında potansiyel 

toksinlerdir, doğal olarak hayvan performansını olumsuz olarak etkilerler. Glikozinatların 

hidrolizde bıraktığı thiocyanate (SCN
-
) throid bezine iyot alınmasını engeller. SCN

-
 



konsantrasyonu köklerde yapraklardan, kışlıklarda yazlıklardan daha yüksektir. Bu durumda 

hayvanlara ilave I verilmesi tehlikeyi azaltmaktadır.  

Bunların dışında Brassica’larla beslenen hayvanlarda şişme, zatürre, kansızlık 

(lahanada)ve guatr karşılaşılabilecek diğer problemlerdir.  

Araştırıcılar Brassica’larla hayvan beslemede bazı kullanım kuralına bağlı kalınarak 

yukarıda bahsedilen problemlerin ortadan kaldırılabileceğini veya hafifletilebileceğini ifade 

etmişlerdir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.  

 

1. Brassica’ların hayvan diyetlerindeki oranını % 75’ten fazla tutmamak. 

2. Brassica mer’alarında sürekli otlayan hayvanları kuru otlarla desteklemek. 

3. Brassica’larla beslenen kuzuları ara sıra tahıl taneleri ile beslemek  

4. Brassica’larda otlayan hayvanları ara sıra buğdaygil meralarına sokmak. 

5. Şişmeyi önlemek için özellikle aç sığırları doğrudan Brassica merasına sokmamak.  

6. Kuru yaz merasından sulu Brassica merasına hemen geçmemek ve hayvanları 

Brassica meralarına yavaş yavaş sokmak. 

7. Brassica’ların yetiştirildiği topraklarda eksiklik varsa özellikle mikro besin 

elementleri ilavesi yapmak 

 

 

 

 


