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Tarla bitkileri 
 

Tarla Bitkileri Bölümü, genelde Dünya 
insanlığının, özelde ülkemiz insanlarının 
sağlıklı ve yeterli beslenmelerine katkıda 
bulunmak amacıyla, tarla bitkilerinin 
özellikle yüksek verim ve kaliteli ürün 
verecek şekilde yetiştirilme esaslarını ortaya 
koymak üzere temel ve uygulamalı 
araştırmalar sürdürmek ve bu araştırmaların 
sonuçlarının üretici düzeyinde uygulanması 
için gereken çabayı göstermeyi kendine 
görev edinmiştir. 

Tarla Bitkileri Bölümünde; eğitim ve 
öğretim faaliyeti olarak tarla bitkileri 
alanında lisans ve lisansüstü eğitim 
verilmektedir. Lisans eğitiminin 
tamamlanması ile Ziraat Mühendisi unvanı, 
Lisansüstü eğitim sonunda ise, Ziraat 
Yüksek Mühendisi veya Ziraat Doktoru 
dereceleri alınmaktadır. Bölümdeki başlıca 
araştırma alanları tahıllar ve yemeklik tane 
baklagiller, endüstri bitkileri, tıbbi bitkiler, 
çayır-mera ve yem bitkileri, bitki ekolojisi, 
sürdürülebilir tarım, organik tarım, yeni 
bitkilerin kültüre alınması, biyolojik 
çeşitlilik, bitkisel gen kaynaklarının 
korunması ve değerlendirilmesi ile ilişkili 
konulardır. 

Bölümümüzde çalışılan bazı önemli bitkiler 
şunlardır; 

Yem Bitkilerinin Kraliçesi; YONCA 
 

Yonca, bütün dünyada ve ülkemizde en 
fazla ekilen yem bitkilerinden birisidir. 
Farklı iklim ve toprak şartlarında 
yetişebilmektedir. Sulanan arazilerde bir 
mevsimde birden fazla biçim ve yüksek ot 
üretimi sağlar. Yonca otu çiftlik hayvanları 
için çok besleyici bir kaba yemdir. 
Yapısında bol miktarda vitamin, mineral ve 
protein bulunur. Yonca uzun ömürlüdür, 
iyi kurulmuş bir yonca tarlası uzun yıllar az 
bir masrafla ot üretir. Bütün bu 
özelliklerinden dolayı yoncaya yem 
bitkilerinin kraliçesi adı verilmektedir. 

Yonca Neden Önemlidir? 

♦ Geniş bir uyum kabiliyetine sahiptir. 

♦ Ot verimi yüksektir. 

♦ Besleme değeri yüksektir. 

♦ Ekim sisteminde kendinden sonra gelen 
mahsulün verimini artırır. 

♦ Yoncanın bazı çeşitleri otlatılmaya 
dayanıklıdır. 

♦ Yonca bazı buğdaygiller ile başarılı 
karışlar oluşturur. 

♦ Uzun ömürlü bir bitkidir. 

♦ Biçim sayısı yüksektir. 

Yonca Neden İyi Bir Yem Bitkisidir? 

♦ Yonca otu proteince zengindir. 

♦ Yonca otu vitamince zengindir. 

♦ Yonca otu mineral maddelerce zengindir 

♦ Çiftlik hayvanları için besleyici bir 
yemdir. 

 

Silajlık Mısır Tarımı 

Taze ve sulu bitkilerin doğranarak havasız 
ortamda ekşitilmesiyle elde edilen yeme 
silaj adı verilir.  

 Bütün dünyada silaj denilince ilk akla 
gelen bitki mısırdır. Mısırın yetiştiriciliği 
ve tohumunun bulunması kolaydır. Birim 
alana üretimi yüksektir. Makineli tarıma 
uygundur. Besleme değeri iyidir. Silaj için 
uygun olup eriyebilir karbonhidrat ve kuru 
madde oranı yüksektir. Bu nedenle kolayca 
mayalanır ve uzun süre kalitesini muhafaza 
eder. 

  



Mısır Neden İyi Bir Silaj Bitkisidir? 
 
 Mısır yüksek verimlidir. 
 Kuru madde oranı yüksektir. 
 Eriyebilir karbonhidratlarca zengindir. 
 Yüksek enerji içeriğine sahiptir. 
 Katkı maddesi ve soldurmaya ihtiyaç 

duymaz. 
 Kendine has, koku ve aroması vardır. 

 Anti-kalite maddeleri içermez. 

 Tohumu her yerde bulunur. 

 Makineli tarıma uygundur. 

 Yetiştiriciliği kolaydır. 

 

Silaj Yapımı 

Çiftçi şartlarında düz bir zemine veya 
hazırlanmış çukurlara silaj yapılabilir. 
Ancak bu tip silolarda kayıplar yüksektir. 
Kenarları taş, tuğla veya briketle örülmüş ya 
da tamamen betondan yapılmış silolar daha 
uygundur. Küçük işletmelerde siloların 3,5-
5 m genişliğinde, 10-15 m uzunluğunda 
olması tavsiye edilir. Genel olarak 700-1000 
kg mısır silajı için 1 m3 alana ihtiyaç 
duyulur. Silo tabanı hafifçe eğimli olmalı ve 
ön tarafa sızan suyun uzaklaşması için 
küçük bir kanal yapılmalıdır. 

Uygun hasat dönemine gelen mısır, özel 
silaj makineleri ile biçilip doğranır ve 
römorklara doldurularak silolara taşınır. 

Patates 

Patates, günümüzde deniz seviyesinden 
4000 m yüksekliğe kadar çok geniş bir alana 
yayılmış olup, dünyada mısır, çeltik ve 
buğdaydan sonra en fazla üretimi yapılan 
dördüncü bitki konumundadır. 

Dünyamızın giderek büyüyen açlık 
problemine cevap verebilecek en önemli 
kültür bitkilerinden biri patatestir. Patates 
yumruları dünyada en kıymetli insan 
besinlerinden biridir. Yumrularında; nişasta 
halinde karbonhidrat, protein, vitaminler ve 
demir gibi önemli besin maddeleri içeren 
patates insanlar tarafından doğrudan 
mutfaklarda tüketildiği gibi işlenerek 
değişik şekillerde de (cips, parmak patates 
vs) tüketilebilmektedir.  

Patates bir çapa bitkisi olduğu için ekim 
nöbeti içerisinde de önemli bir yere sahiptir. 
Ayrıca yetiştirildiği bölgelerde birim 
alandan en yüksek getiriye sahip olduğu için 
önemli bir gelir kaynağı durumundadır. 

 

 

Patatesin Sağlık Açısından Önemi 

 Mide ve on iki parmak bağırsağındaki 
ülserleri tedavi eder.   

 Karaciğer şişkinliğini giderir. 
 Bağırsak solucanlarının düşürülmesinde 

yardımcı olur.  
 Kandaki şeker oranını düşürür. 
 Sindirimi kolaylaştırıcı ve kabızlığı 

önleyicidir.  
 Kansere karşı koruyucu sebzelerdendir.  
 Bağırsak gazlarını ve basur ağrılarını 

hafifletir.  
 El ve ayak çatlaklarına iyi gelmektedir.   
 Damar sertliğini giderici etkisi vardır.  
 Böbrekler için yararlıdır. Kanı temizler.  
 Halsizliğe ve yorgunluğa karşı etkilidir.  
 Cilt sağlığı için de gerekli olan patates 

normal ve kuru ciltlere faydalı bir 
besindir.  

 Patates birinci ve ikinci derecedeki 
yanıklar için tedavi edicidir. 

 Radyasyon ve kimyasal artıklara karşı 
kanı zehirlerden temizler, hücreleri 
yeniler.  
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