
Sinapis arvensis (Yabani Hardal) 

 

Akdeniz Bölgesi kökenlidir. Dünyanın ılıman iklimli bölgelerine dağılmıştır. Çok eski 

devirlerden beri zararlı bir ot olarak bilinmektedir. 170 cm kadar boylanan, dallı, kaba yapılı, 

sarı çiçekli bir bitkidir. Meyveleri fasulye gibi, antosiyaninli; tohumları yuvarlak kahve-

kırmızımsı renktedir.  

Hardal erken ilkbaharın bitkisidir. Sıcak iklime sahip güney bölgelerimizde yaygındır. 

Tohumları ile çoğalır; sonbahar ve ilkbaharda çimlenir. Bir bitki binlerce tohum verir ve 

tohumları su, rüzgar, hayvan ve insanlar aracılığı ile kolaylıkla yayılır. Hayvanların sindirim 

sisteminden zarar görmeden geçebilir. Toprakta da uzun yıllar canlı kalır.  

Hardal daha çok sıcak ve aydınlık yerlerde yetişir. Hububat ve çapa arazilerinde, bağ 

ve meyve bahçelerinde, çayır, yonca, korunga ve sebzeliklerde bulunur. Besin maddelerince 

zengin bazik karakterli, ağır olmayan havalanması iyi, humuslu topraklarda yetişir.  

Yabani hardal yanlış kullanıldığı zaman zararlı bit bitkidir. Hardal yağı ve sinigrin 

glikoziti taşır. Sinigrin zehirli değildir. Yabani hardalın zehirlemesi en çok atlarda, daha az 

oranlarda koyun ve sığırlarda görülür. Kuru ot karışımının %24-70’ini oluşturduğu zaman risk 

ortaya çıkmaktadır. Genç hayvanlarda zehirlenmeler daha fazladır. Hayvanlarda durgunluk, 

ateş, ishal, gözbebeklerinde büyüme ve burunda köpük görülür.  

Hardal kurutulduğunda zehirlilik azalmaz. Bu konuda kesin bilgi olmamakla birlikte 

silaj yapıldığında da tehlikenin devam ettiği ileri sürülmektedir.  

Tohumlarında %23-30 oranında yağ, %22 protein vardır. Acılı baharat yapımında 

kullanılır. Çiçekleri bol miktarda balözüne sahiptir.  

Hardalın beyaz hardal ile kara hardal (S. alba ve S. nigra) türleri yeşil yem olarak 

kullanılmaktadır. Soğuklara nispeten dayanıklı olduklarından yaz sonunda ekilip kışa kadar 

yeşil yem sağlarlar.  

Erken dönemlerde besleme değeri iyidir. Gelişme ilerledikçe odunlaşır, protein ve 

hazmolunma düşer. Hardal yağı oranı da artar. Çiçeklenme başlangıcına kadar sığırlar için iyi 

bir yemdir. Bitkideki hardal yağı oranı %0.02’ye ulaşınca zararlıdır.  

Silaj olarak oldukça iyi bir yemdir ve silajını yapmak kolaydır. Silaj amacıyla 

çiçeklenme başlangıcında biçilmeli, mümkünse diğer yeşil yemlerle silolanmalıdır.  

 

 

 



 

Çiçeklenme başlangıcındaki bitkilerde kimyasal kompozisyon aşağıdaki gibidir. 

 

% Su 84.7 

    H. Protein 2,6 

    H. Yağ 0.4 

    H. selüloz 4.7 

    NEF 6.0 

    H. Kül 1.6 

    H.H. Proptein 1.8 

 

Jedjovic ve ark. (1998) S. alba’da tohum üretimi için 50 cm sıra aralığı, 1 kg/da ekim 

oranı, Nisan ayında ekim ve 50 kg/da NPK (?) (15:15:15) tavsiye etmişlerdir.    

 

 


