
TAHILLAR (das Getreide) 

Türkiye’de üretilen en önemli tahıllar: buğday (der Weizen), arpa (die Gerste), mısır (der 

Mais), pirinç (der Reis), ve yulaftır (der Hafer). Bunların tarımı hem kolaydır hem de besin 

değerleri çok yüksektir. Yukarıda bahsedilen tahıl türlerinden pirinç hariç hepsi aynı zamanda 

Avusturya’da da yetiştirilen tahıllardır. İnsanların tahılı keşfetmesi ve tarımını yapmaya 

başlaması 6 bin yıl öncesine dayanır. İlk tahıl ekimi Anadolu’da başlamıştır. 

Aşağıdaki tahıl resimlerini dikkatlice incele. Almanca ve İngilizcelerini boşluklara yazarak 

tamamla. Gerekirse sözlük kullan. 
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Bir tahıl tanesi, 3 kısımdan oluşur: 

1. öz kısmı (endosperm): Tanenin yaklaşık % 83’ünü 

oluşturur. Enerji deposudur. Genellikle nişasta ve 

proteinden oluşmuştur. Öz kısmının kabuğa yakın kısımları 

protein, iç kısımları ise daha çok nişasta içerir. 

 

2. kabuk (kepek): Dış kısmı kapsar ve tanenin % 5’ini 

oluşturur. Öğütülür ve kepek elde edilir. Kabuğunda posa 

çok fazladır. Bunun yanında, protein ve mineral ile B grubu 

vitaminleri de bu kısımda vardır. 

 

3. çekirdek (embriyo): Tanenin % 2.5’ini oluşturur. Protein, 

yağ, vitamin ve mineraller en çok burada bulunur.  

E vitamini içerir. Tahıl tanesinin yapısı, % 14 su, % 69-75 karbonhidrat, % 8-12 protein, 

% 1-5 yağ, % 1-2 mineralden oluşur. 

 

 



Aşağıdaki tablo bize hangi tahıldan nasıl yararlandığımızı göstermektedir. Tabloyu 

inceleyerek her tahıl için cümleler yaz.  

Tahıl Türü 
(Getreideart) 

buğday  
(der Weizen) 

arpa  
(die 
Gerste) 

çavdar  
(der Roggen) 

mısır  
(der Mais) 

yulaf  
(der Hafer) 

Kullanımı 
(Verwendung) 

un  
(das Mehl) 

malt  
(das Malz) 

un  
(das Mehl) 

un  
(das Mehl) 

yulaf ezmesi 
(Haferflocken) 

beyaz ekmek 
(Weißbrot), 

bulgur 
(die Grütze) 

nişasta  
(das Grieß) 

çavdar ekmeği 
(Schwarzbrot) 

yağ (das Öl), 

hayvan yemi 
(das Tierfutter) 

hayvan yemi 
(das Tierfutter) 

 

Yukarıda bahsedilen tahılların bir çoğundan elde edilen saman (der Stroh), hayvan yemi 

olarak da kullanılmaktadır.  

Örnek:  
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___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tahıl üreticilerinin karşılaştığı en büyük problem, haşereler (das Insekt) ve mantar (der Pilz) 

hastalığıdır. Dünya hububat (das Getreide) üretiminin yaklaşık % 25’i haşere ve tahıl bitleri 

tarafından yok edilmektedir. Bununla başa çıkabilmek için ise, insan sağlığına oldukça zararlı 

olan haşere ilaçları (das Pestizid) kullanılmaktadır.  

Serçeler (der Sperling) ve tarla fareleri (die Feldmaus) tahıl tarlalarındaki tahıllara zarar veren 

diğer canlılardır. Mesela bir serçe 2.5 kilodan fazla taneyi yiyerek zarar verebilir.  Bunun 

yanında faydası olan canlılar da vardır. Mesela  sülünler (der Fasan) ve kargalar (der Rabe, 

die Krähe) haşerelerle beslenerek onların ürüne zarar vermesini engellerler. Ayrıca 

köstebekler de köklerdeki kurtçuklarla beslenerek tahılları korurlar. 

Buğday, Almanca “der Weizen” demektir. Buğdaydan un, beyaz ekmek ve bulgur   

 yapılır. 


