
Cichorium intybus L. (Hindiba-Göksakız) 

 

 Çok yıllık, kazık köklü ve rozet formlu, 20-120 cm boyunda otsu bir bitkidir. Çiçekleri 

açık mavi renkli olup sabah saatlerinde açılır ve öğleden sonra kapanır. Çiçeklenme dönemi 

Haziran-Eylül aylarıdır. Euro-Sibirian kökenli olan bu bitki doğal olarak Avrupa, Orta Rusya, 

Ilıman Asya ve Kuzey Afrika’ya yayılmış ve daha sonradan Kuzey Amerika’ya 

götürülmüştür. Yabani formları dona, mantarlara, virüslere, yüksek ve düşük pH’ya, fakir 

topraklara ve yabancı otlara dayanıklıdır. Yol kenarları, çayırlar ve terk edilmiş alanlarda 

yetişir.  

 Kromozom sayısı 2n=18 olan bu bitkinin önemli varyeteleri şunlardır; Witloof, Sugar 

leaf, Rossa di Verona (yaprak tipi); Brunswick, Long-Rooted Magdeburn, Westland ve 

Zealand (kök tipi). 

  

Önemi ve Kullanılması 

 Tarım ve hayvancılık teknikleri ilerlemiş ülkelerde modern sistemlerde hayvanların 

ihtiyaçlarının karşılanmasında geleneksel olmayan bitkilerden de yararlanılmaktadır. Hindiba 

bunun en güzel örneğidir.  

 Hindiba eskiden beri insanlar tarafından değişik şekillerde kullanılmaktadır. Ancak 

son yıllarda ruminantların beslenmesinde mera bitkisi olarak üzerinde durulmaya 

başlanmıştır. Makro ve mikro besin elementleri muhtevası yüksek olduğu için İngiltere’de 

mera karışımlarını zenginleştirmek için dahil edilmektedir. Bazı yerlerde kökleri ıslatılıp 

atların beslenmesinde yulaf yerine kullanılmaktadır.  

 Bitki ile ilgili ilk incelemeler 1915’te Yeni Zelanda’da başlamış, fakat kurak yaz 

şartlarında münavebeli otlatma için besleme değeri iyi bir yembitkisi olduğu 1978’de 

anlaşılmıştır. Bu gün Yeni Zelanda’da seleksiyon ile elde edilmiş Grasslands Puna çeşidi 

oldukça yaygındır. Ticari olarak Kuzey ve Güney Amerika ile Avustralya’da 

kullanılmaktadır. Asya ve Avrupa’da ise henüz yaygın olmayıp denenme aşamasındadır.  

 

Kimyasal Kompozisyon 

 Hindiba (Puna) çok yıllık çim ve çayır üçgülü ile kıyaslandığı zaman yüksek miktarda 

mineral ve kül içermesi ile dikkat çekmektedir. Buna karşılık toplam N oranı düşüktür (Tablo 

1). 

 



Tablo 1. Vejetatif Dönemde Hindiba, Çayır Üçgülü ve Çok Yıllık Çimin Kimyasal 

Kompozisyonu (%).  

Özellik Ç. Yıllık Çim Ç. Üçgülü Hindiba 

Kül 10.5 10.4 14 

Ca 0.66 1.45 1.49 

P 0.36 0.31 0.34 

Na 0.80 - 0.21 

K 2.55 2.57 3.64 

Mg 0.18 0.42 0.28 

Toplam N 4.52 4.69 1.97 

Eriyebilir Şekerler (a) 7.4 9.5 11.1 

Pektin (a) 1.0 3.9 9.8 

Selüloz (b) 18.4 11.5 10.4 

Hemiselüloz (b) 21.2 5.4 4.4 

a/b 0.21 0.79 1.41 

Lignin 1.0 1.2 2.0 

Enerji (mj/kg OM) 12.3 13.4 13.7 

Sekonder fenolik bileşikler 

Kondanse taninler 0.9 1.7 1.7 

Sesquiterpene lactones   3.6 

Cichorin   0.5 

Cichoric acid   5.8 

 

 K oranı bazı toprak tiplerinde çok yüksek seviyelere kadar çıkabilmektedir (%4.6-9.2).  

Hindiba eriyebilir şekerler ve pektinin yüksekliği, yapısal karbonhidratların azlığı, buna bağlı 

olarak da a/b oranının yüksek olması besleme değeri açısından iyi bir göstergedir. Bu nedenle 

metabolize edilebilir enerji değeri de yüksektir.  

 Hindibadaki kondanse taninler yüksek gibi gözükmesine rağmen bu miktar yaprak 

proteinlerinin rumendeki sindirimini yavaşlatacak düzeyde değildir. Ayrıca hindibada düşük 

oranlarda sesquiterpene lactones (lactucin, lactupicrin, 8-deoxylactucin), chicoriin (bir çeşit 

coumarin) ve chicoric acid (caffeic asit türevi) de ihtiva eder. Bunlar bitkinin kimyasal 

koruyucularıdır. Böcek zararını ve topraktan kaynaklanan bazı hastalıkların istilasını 

azaltırlar.  

 



 Sindirilebilirlik 

 Hindibanın sindirilebilir organik madde oranı çok yıllık çimden daha fazladır. Yapılan 

çalışmalar hindibanın çiğnenme, yutulma ve sindirilmesi için daha kısa zamana ihtiyaç 

olduğunu ortaya koymuştur (Tablo). Muhtemelen fermente olabilir karbonhidratlar/yapısal 

karbonhidratlar oranının yüksekliği bu sonucu çıkarmaktadır. Böylece rumen 

mikroorganizmalarının gelişmesi için enerji sağlanmaktadır. 

 

Tablo Çok Yıllık Çim ve Hindibada Bazı sindirim Özellikleri 

Özellikler Çok Yıllık Çim Hindiba 

Kompozisyon   

Kuru madde (%) 24.7 16.1 

Toplam N (%km) 3.04 2.69 

Kül (%km) 10.2 18.0 

Görünür Sindirim   

Organik madde 0.744 0.820 

NDF 0.755 0.679 

Rumen pH 6.44 5.63 

Rumen geçişi (saat) 13.6 18.9 

   

Ekolojisi 

Her çeşit toprak tipinde yetişir. İşlenmiş, yumuşak, derin, verimli; killi, tınlı 

topraklarda daha iyi yetişir. Serin mevsim bitkisidir. Yaz sıcaklarını orta derecede tolere eder. 

İyi dağılmış bir yağış rejimi ve iyi bir drenaj ister. Kıraç arazilerde yüksek verim için 

sulanmalıdır. Baklagiller ve tahıllar için uygun olmayan çok ıslak topraklarda kısa zamanda 

derin kök oluşturur. Asitli topraklarda gelişmeyi sigorta etmek için kireç ya da marl 

uygulanmalıdır. PH 4.5-8.3 arasında olduğu zaman tolere edebilmektedir. Yıllık yağışı 300-

400 mm olan orta sıcaklıklarda (6-27 
o
C) yetişir (Duke, 1978, 1979).  

 

Kültürü ve İdaresi 

Dekara 0.4-0.7 kg tohum gelecek şekilde 1 cm derinliğe ekimi yapılmalıdır. 

Çimlenmeden sonra tesisi çabuk olur ve hemen toprak yüzeyini kaplar. Yaz ve sonbaharda 

derin kazık köklerini geliştirir. Özellikle kurak şartlarda kökleri daha iyi gelişir. Kış dönemi 

geldiğinde dormant hale gelir.  



Hindiba ile başlangıçta en büyük idare sıkıntılarından birisi çıkıştan sonra tesis 

sıklığının azalmasıdır. Çünkü özellikle ikinci yıldan itibaren bitkilerde ölmeler başlar. Bunu 

engellemek için yağışlı dönemlerde ve kış aylarında otlatma yapmamak ve otlatma 

dönemlerinde münavebeli otlatma uygulamak gerekir.  

Ağır otlatma şartlarında birim alandaki bitki sayısı azalırken bitki başına düşen sürgün 

sayısında bir artış meydana gelmiştir. Dört yaşındaki bir bitkide 6 sürgün rozeti oluşur. Bu 

gelişme sonucunda daha az sayıda fakat geniş bitkiler oluşur. Yer yer açılmalar meydana gelir 

ve buralarda yabancı otlar gelişir. Bunun önlenmesi için ak üçgül gibi stolonla yayılan bir 

bitki ile karışık ekim uygulanmalıdır (Dekara 0.2 kg ak üçgük). Hindiba tesisi sıklığı m
2
’de 25 

bitkinin altına düştüğü zaman ömrünü tamamlamış (kesilmiş-seyrekleşmiş) kabul edilir. Bu 

durum genellikle 4-6 yılda gerçekleşir.  

İdarede ikinci problem yaz boyunca reprodüktif büyümeye bağlı olarak besleme 

değerinin azalmasıdır. Hindiba ekilen alanlarda Yeni Zelanda’da yaz boyunca iki defa tepe 

kesmek (mechanical topping) suretiyle bu durum hafifletilebilmektedir. Böylece bitkiler daha 

uzun süre vejetatif dönemde kalmaktadır. Otlatmalardan arta kalan sap kısımları bu şekilde 

temizlenebilir.  

Görüldüğü gibi hindibaların idaresi yaygın buğdaygil meralarından farklıdır. Doğru bir 

idare ile 4 yıl istenen sıklıkta bir tesis ile yaz-sonbahar periyodunda kaliteli kaba yem 

sağlanabilir.  

Yalnız ekilen hindiba erkenden büyür ve otunu oluşturur, bu nedenle N gübrelemesine 

ihtiyaç vardır. Normalde ilkbaharda büyümeye başladığında 4-5 kg N/da uygulanmalıdır. 

Daha sonra her biçim veya otlatmadan sonra bu doz tekrar edilmelidir. Yeni Zelanda’da 8 

aylık büyüme periyodunda 2’şer ay aralıklarla 4 defa gübreleme yapılmakta ve toplam doz 

bazen 30-35 kg/da’a kadar çıkmaktadır. Ak üçgül ile karışık ekimler azotlu gübrelemeyi 

azaltır. Domuz ayrığı ve gazal boynuzu da diğer karışım türleridir. Ancak geççi ve azla istilacı 

olmayan tipler uygundur. Gübrelendiği zaman ham protein oranı artar. Domuz ayrığı ve 

yoncada %2.2 ve %3.2 toplam N’un bulunduğu bir çalışmada gübresiz, 10 ve 40 kg/da N 

verilen hindibada %3.2, 3.2 ve 5. 8 toplam N bulunmuştur (Kenneth ve ark., 1999). 

Hindibada otlatma 25-30 cm yüksekliğe ulaştığında yapılır. Bu dönemde bitkilerin 

dekara ot üretimi 350 kg civarındadır. Otlatma 3-5 hafta aralıklarla 10-15 cm anız kalacak 

şekilde yapılmalıdır. Böylece kalite-verimlilik-devamlılık sağlanmış olur. Eğer tesis biçilerek 

değerlendirilecekse uygun bir idare tarzı ile yılda 3 biçim alınabilir. En yüksek verim ilk 

biçimden alınmaktadır. (dekara 300-500 kg). Biçimler sık sık yapılıyorsa 10 cm kadar anız 

yüksekliği bırakılmalıdır. Eğer 4 haftada bir yapılıyorsa daha derinden biçilebilir.  



Bu bitkide tohum verimi kısa boylu tiplerde daha yüksektir. Normal yıllarda ilkbahar 

büyümesinden, yağışlı yıllarda ise daha sonraki biçimlerden tohum üretilmelidir. Dekara 

tohum verimi 55-65 kg/da civarındadır.  

 

Hayvan Sağlığı 

Hindibanın baklagil ve buğdaygil yemitkilerine göre hayvan sağlığı üzerinde bazı 

avantajları vardır. Öncelikle taze olarak yedirildiğinde sığırlarda şişme yapmaması önemlidir. 

Şişme büyük oranda çözülebilir proteinlerin rumende kalıcı bir köpük tabakası 

oluşturmasından kaynaklanır. (Özellikle de baklagillerin ilkbahar büyümesinde ortaya çıkar) 

Hindibanın rumen geçiş oranı oldukça hızlıdır. Böylece çözülebilir proteinlerin rumende 

kalma süresi azalır, rumen ph’sı düşer ve köpük stabilitesi azalır.  

Buğdaygillerde otlayan koyunlarla kıyaslandığı zaman hindibada otlayanlarda 

sekonder bileşiklerden dolayı dahili parazit problemleri daha az görülür. Hindibanın 1 kg kuru 

maddesinde buğdaygillere göre daha az nematot yumurtası ve larva bulunur. Ayrıca bitkinin 

dik habituslu olması ve toprakla daha az temas etmesi de bunda etkendir.  

Yinede bütün bunlara rağmen hindiba süt sığırlarının diyetlerinin en fazla %25’ini 

oluşturmaktadır. Ayrıca yalnız yedirildiğinde sütün kokusunu değiştirir.  

 

Kök İçin Yetiştiriciliği 

Hindiba eski zamanlardan beri yaprakları ve kökleri için yetiştirilmektedir. 

Yapraklarından salata yapılır ve hafif acılık verir. Kökleri ise kurutulup öğütülerek kahve 

olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda tıbbi amaçlar için büyük önem kazanmıştır. İçeriğinde 

şeker oranı çok yüksek (pentose, levulose ve dextrose) olup levulose yönünden önem taşır. 

Bunun yanında taraxarcine muhtevası yüksektir. Yüzde 4.85 protein, %0.85 yağ, %4.35 şeker 

ihtiva eder, zehirli bileşik bulunmaz. Köklerinden sanayide alkol ve nişasta üretilmektedir.  

Köklerinden yapılan ilaçlar eskiden beri kuvvet verici, diurea ve humma gibi 

hastalıkları tedavi edici olarak kullanılmaktadır. Yaprakları bal ile kaynatılarak kanser 

tedavisinde kullanılır.  

ABD’de yıllık 2.340 ton üretimi ve 5 milyon $ mali değeri vardır. Bu üretim büyük 

oranda Batı Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir.  

Kök için yetiştiriciliği şeker pancarına benzemektedir. İyi bir kök gelişimi için toprak 

17-25 cm derinlikte işlenmelidir. Tohumlar iyi tekstürlü bastırılmış bir tohum yatağına 

ekilmelidir. Ekim derinliği 0.6’yı geçmemeli, sıra aralığı 45-60 cm, ekim normu 0.2.2.5 kg/da 



olmalıdır. Başlangıçtaki gelişmesi yavaş olduğundan yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır. 

Bitkiler 4 yapraklı olduğunda ilk sıra aralığı işlemesi yapılır (derince).  

Zayıf drenajlı, sıkışık ve taşlık topraklarda sağlıklı bir kök gelişmesi gerçekleşmez. 

Münavebe sistemi içerisinde azotun az kullanıldığı ve azotu toprakta az bırakan bitkilerle 

ekilmelidir. Arpa, buğday ve çavdar gibi tahılların kültüründe azot az oranda arta kaldığından 

bu tür bitkiler ürün deseninde uygundur. Toprakta azotun yüksek olması lüks yaprak 

gelişmesi gerçekleştirir. Aşırı kök kuru maddesi birikir. Bu da ürün kalitesi (drop) yönünden 

istenmeyen bir durumdur.  

Erken ekim arzu edilmez çünkü bitkiler çiçek sapı oluştururlar. Mevsimin serin olduğu 

dönemlerde de kök gelişmesi devam ettiği için hasadın geç yapılması gerekir. Uygun bir kök 

tesisinde m
2
’de 20-25 bitki istenir. Bea ve Flash varyeteleri ekimden 120-160 gün sonra hasat 

olgunluğuna gelir. Kök tacı 4-5 cm çapında olduğunda verim ve kalite iyi kabul edilir.  

 

 


