
COMPOSİTAE (Bileşikgiller) 
 

 

Çok karışık ve çok geniş bir familyadır. Bitkiler bir veya çok yıllık otsu yapıdadır. Su 

bitkisi veya çöl bitkisi olanlar da mevcuttur. Yapraklar genelde almaşıktır. Birçok çiçek bir 

araya gelerek disk, koni veya silindir şeklinde tabla oluştururlar. Taç yaprakların durumuna 

göre Tubuliflorae ve Liguliflorae diye iki alt familyaya ayrılır.  

 

Tubiliflorae: Taç yapraklar birleşerek tüp şeklini almıştır.  

Helianthus – Ayçiçeği 

 Dahlia – Yıldız çiçeği 

 Anthemis – Papatya 

 Achilla – Civan perçemi 

 Chrysanthemum – Krizantem (kasımpatı) 

 Artemisia – Yavşan 

 Centaurea – Peygamber çiçeği 

 

 Liguliflorae: Aken tipi meyveleri vardır. Meyvelerinin ucunda tüy bulunur, 

gövdelerinde süt kanalları vardır. 

 Cichorium – Karahindiba, Göksakız 

 Taraxacum – Aslan dişi 

 Lactuca – Marul 

 

Taraxacum 

T. officinale Wigg. (Adi Aslandişi) 

 Çok yıllık serin mevsim bitkisidir. Dikey 1.5 m gelişen, kalın ve altta dallanan bir 

kazık kökü vardır. Gövde içi boş 10-30 cm uzunluğunda bir saptan oluşur. Sapın ucunda çiçek 

tablası oluşur. Nisan-Eylül ayında çiçek açar. Çiçeklenmesi Haziran ortasında maksimuma 

ulaşır, Temmuz ortasına gelindiğinde tohumlarının çoğunu yaymıştır. Hemicryptophyt hayat 

formu gösterir. Yaprakları dipte rozet formunda toplanmıştır.  

 Yaprakların ucu sivri, kenarları derin dalgalı ve hafif tüylüdür. 5 parçalı olan taç 

yapraklar altın sarısı rengindedir.  Erkek, 1 de dişi organ bulunur. Yılda 3000’den fazla tohum 

verir. Tohumları paraşütlü olup 100’lerce m uzağa yayılabilirler. Marmara, Akdeniz ve Doğu 

Anadolu Bölgelerimizde yaygın bulunur.  



Bazı yörelerde adi aslandişinin yaprakları salata olarak, kökleri de kavrulup kahve olarak 

kullanılmaktadır. Çiçekleri nektar ihtiva ettiğinden iyi bir bal özüdür. Bir çiçek tablası %80-

90 çimlenme kapasitesine sahip 61-235 tohum üretir (Falkowski ve ark., 1989).Tohumları ota 

biçildiğinde dahi çimlenme kapasitesine sahiptir. Hayvanların sindirim sisteminde sadece 

%27 oranında çimlenme kaybına uğrar. Tohumlar toprakta 5 yıldan fazla canlı kalabilirler. 

Toprak üzerinde ince bir mulch tabakası bulunduğunda çimlenme azalır. Yanmış arazilerde 

çimlenme daha yüksektir.  

 

 Önemi ve Kullanılması 

 Aslandişi kültür bitkileri ve yeşil alanlar için sık sık problem çıkaran kuvvetli köklü, 

geniş yapraklı ve rekabet gücü yüksek bir türdür. Pancar sarılığı ve tütün halka virüsünün 

vektörüdür. Tohumları ile de virüslerin yayılmasını sağlar. Yabancı ot olarak kabul edilirse 

çok derin sürüm yapılmalıdır. Aksi taktirde yeniden sürer. 10, 15, 20 ve 30 cm derinliklerden 

sürme (regrowth) oranı sırasıyla %85, 60, 20 ve 0 olarak bulunmuştur (Falkowski ve ark., 

1989). 

Sap ve yaprakları B1, B2, C, P, D ve Provitamin A (karoten) bakımından zengindir. Sütlü suyu 

yüksek yağlı alkol, laktuserol, kauçuk, kolin, saponinler, organik asitler ve reçineli maddeler 

ihtiva eder. Yaprak ve çiçeklerde ksantofil, karotinoid ve taraxantin taşır. Taraxantin sütte 

depolanmış olup acımsı bir tat verir. Şekerler, kalsiyum ve kobalt bakımından  da zengindir. 

Aslandişinin besleme değeri açısından en önemli özelliklerinden birisi selüloz oranının çok 

düşük olmasıdır.  

Hindistan ve Alaska’da yaprakları salata olarak yenir, veya haşlanarak sebze olarak 

tüketilir. Kökleri yumuşatıcı, gevşetici ve mide ekşimesini giderici olarak kullanılır. 

Çiçeklerinde de çay olarak faydalanmak mümkündür.  

 Adi aslandişi deniz seviyesinden alpin zona kadar yayılmıştır. Geniş bir toprak ve 

arazi toleransına sahiptir. Fakat genellikle bozulmuş meralarda, yanmış ormanlarda, çığ 

bölgeleri ve su basan arazilerde bulunur. Derin ve verimli topraklarda, tınlı yerlerde 

kuraklıktan dolayı bitki örtüsünde boşlukların oluştuğu meralarda yaygındır. Aşırı killi, tuzlu 

ve asitli topraklarda zayıf gelişir. Optimum pH isteği 6-7’dir. Yapay çayır ve meralarda da 

ekimden sonra oluşan boşluklara yerleşir. Fransa, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde tarım 

arazilerinde yetiştirilmektedir. Fakat biomas üretiminin azlığı ve kuruyunca yem değerini 

kaybettiğinden biçilerek kuru ot olarak değerlendirilmemektedir. İyi yapraklanan ve daha sık 

ekilen bitkilerde çiçek taşıyan saplar az olur. Yapraklar daha iri ve sulu olur. Bazı araştırıcılar 



yeşil bitkilerin hiçbirinde adi aslandişi kadar Fe, P ce Ca-tuzunun bulunmadığını 

bildirmektedirler.  

Falkowski ve ark. (1989) Adi aslandişinin kimyasal kompozisyonunu aşağıdaki gibi 

bildirmişlerdir (%).  

H. protein       16.6 

Şekerler           12.0 

Selüloz            19.0 

Hemiselüloz    20.6 

Lignin              4.8 

K                     4.34 

Si                     0.42 

P                      0.39 

Ca                   1.17 

Mg                  0.32 

Karoten (mg / %km)110.4  

Protein oranı sığırların ihtiyacını karşılayacak düzeyde, geyiklerin ihtiyacından 

fazladır. Protein ve magnezyum oranı Haziran başından Temmuza doğru artar, eylül 

sonunda hızla azalır (Tablo) 

 

          Kim. Komp.    3 Haziran        7 Temmuz         24 Eylül          Ortalama     

 

        ADF                   28.1                   22.4                   25.8                 25.4                  

        HP                      13.8                   22.8                   14.7                 17.1 

        Ca                      1.21                   1.55                   1.61                  1.46 

        P                        0.30                   0.48                    0.29                  0.36 

        Mg                     0.31                   0.29                    0.50                  0.43         

        K                       2.58                   2.24                    2.46                   2.43 

 

 Erken fenolojik devrelerde besin değeri çok yüksektir. Yüksek yem değeri karoten, 

protein ve şeker oranının yüksekliğinden bellidir. Lignin oranı yüksek olmasına rağmen 

karbonhidrat-lignin kompleksi bitkinin değerini düşürmez. Yoğun olduğu meralarda otlayan 

hayvanlar için yeterli protein ve mineral sağlar, fakat K oranı yüksekliği bir dezavantajdır. 

(Canlı organizmalar için optimum K oranı %1.7’dir) Fosfor düzeyi optimumdur.   



 Gübrelenmiş bir çayır çalışmasında ak üçgüldeki ham protein oranı %21.60-22.80, adi 

aslandişindeki %24.0-26; sindirilebilir organik madde ise bu bitkilerde sırasıyla %75.30-76.10 

ve 82.30-83.30 olarak bulunmuştur. Adi aslandişi koyunlar tarafından da D. glomerata, F. 

rupicola, p. pratensis ve T. repens ile aynı oranda tercih edilmektedir. 

 Dağ çayırlarında otlayan koyunların tercih ettiği bir ottur. Kanada’nın prairilerinde 

kaba yumak (F. scabrella)’da otlayan sığırların bu bitkiyi severek otladıkları görülmüştür. 

Özellikle at merası olarak kullanıma çok uygun olduğu bildirilmektedir. Yaban koyunlarının, 

geyiklerin, short-tailed grouse, elk ve pocket gophers ‘lerin yiyeceğidir. Yaprak, gövde ve 

çiçekleri boz ayılar tarafından da tüketilmektedir. Arılar için de önemli bir polen ve nektar 

kaynağıdır. 

 


