
8 - HASTALIK VE ZARARLILARI 
Ek�mden sonra bozkurt (Agros�t spp) ve fide 

devres�nde görüleb�len susam güves� (Ant�gastra 
catalaunal�st) ve ç�çeklenmeden �t�baren görülen 
beyaz s�nek (Bem�s�a tabac�l) zararlısına karşı 
uygun �laçlarla mücadele yapılmalıdır. Susam 
b�tk�s�nde en çok görülen hastalıklar; solgunluk 
hastalığı, susam bakter� solgunluğu, yaprak leke 
hastalığı, susam alternaryasıdır. Bu hastalıklara 
karşı ek�mden önce tohumlar, pazarda hazır 
bulunan tohum �laçlarından b�r� �le �laçlanır.

8- HASAT VE DEPOLAMA 

B�tk�ler�n yaprak ve kapsüller�n�n sararması, 
yaprakların kısmen dökülmes�, ç�çeklenmen�n durması, alt 
kapsüller elle kırıldığı zaman tohum renkler�n�n beyaz 
tanel�lerde koyu sarı, kahvereng� tanel�lerde açık 
kahvereng�ye dönüşmes� b�tk�n�n söküme geld�ğ�n� göster�r. 
Söküm elle yapılır. Elle sökülen b�tk�ler gel�şmeler�n b�r süre 
daha devam ett�receğ� �ç�n 10-25 b�tk� b�r arada bağlanarak, 
tabanı düz ve tem�z b�r yerde, kök kısımları dışarı ve baş 
kısımları �ç tarafa gelmek üzere baskıya alınır. Baskıdan 
çıkarılan demetler, beton veya düz b�r zem�n üzer�nde, 8-10 
demet b�r arada olmak üzere, konulur ve tepe kısmından �p 
veya otlarla bağlanır. Daha sonra elde ed�len tohumlar uygun 
harman mak�nalarında vant�latör vasıtasıyla savrularak 
tem�zlen�r, çuvallanır.

Susam yağlı tohum olduğundan �y� muhafaza ed�lmes� 
gerek�r. Hava s�rkülâsyonunun bulunduğu ser�n, kuru b�r 
yerde veya depolarda muhafazaya alınmalıdır.

https://den�zl�.tar�morman.gov.tr

DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ



usam d�k büyüyen tek yılık b�r b�tk�d�r. Boyu (30-125 Scm) ye kadar uzayab�l�r. Gövdeler uzunlamasına 
oluklu (karıklıdır) ve sık tüylüdür. Ülkem�zde tarımı 

yapılan yağ b�tk�ler� �çer�s�nde öneml� b�r yer� olan susam, 
tohumlarında %50-60 yağ �çeren yazlık ve otsu b�r b�tk�d�r. 
B�leş�m�nde ayrıca %25 prote�n bulunmaktadır. Besley�c� 
özell�ğ� ve lezzet�nden dolayı �nsan bes�n� olarak çok 
m�ktarda tüket�l�r.

 1- İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ :

Susam sıcağı çok seven b�r yağ b�tk�s�d�r. Trop�k, subtrop�k 
ve ılıman �kl�m kuşağının sıcak bölgeler�nde yet�şt�r�len 
susam, 90-120 günde gel�şme devres�n� tamamlar. Bu devre 
�ç�nde aylık ısı ortalamasının 20 ºC den aşağı düşmemes� ve 
tohumların ç�mlenmes� esnasında toprak sıcaklığının 15 ºC- 
20 ºC ve daha yukarı ısılarda olması gerekl�d�r. Gel�şme 
süres�n�n 2500-2800ºC l�k ısı toplamına gereks�n�m� vardır.

Susam toprak �steğ� bakımından fazla seç�c� olmamakla 
b�rl�kte, drenajı �y�, orta bünyel�, organ�k maddece zeng�n, 
kumlu-k�ll�, alüv�yal topraklarda �y� yet�ş�r. Fazla çakıllı, su 
tutan k�ll� ve k�reçl� ağır toprakları sevmez. Yen� tarıma açılan 
fundalık araz�lerde de susam, �y� gel�şeb�len b�r b�tk�d�r.

2- EKİM NÖBETİ :

Susam yet�şt�rme süres�n�n kısalığı yönünden, hemen 
hemen her kültür b�tk�s� �le ek�m nöbet�ne g�reb�l�r. Ayç�çeğ�, 
mısır, pamuk ve yerfıstığı �le karışık tarımı yapılab�l�r. Çapa 
b�tk�ler� ve baklag�llerden sonrak� ek�l�şlerde ver�ml� olup, 
aynı yere arka arkaya ek�leb�l�r. Bölgem�zde merc�mek ve 
hububat hasadından sonra yaygın b�r şek�lde �k�nc� b�r ürün 
olarak tarımı yapılmaktadır. Genel olarak pamuk-buğday -
susam şekl�nde üçlü münavebe, en çok yapılan münavebe 
şekl�d�r.

3- TOPRAK HAZIRLAMA

Ana ürün ek�l�şler� �ç�n toprak, sonbahar ve kış aylarında 
sürülür, daha sonra , �lkbaharda toprak tavında �ken (N�san-
Mayıs aylarında)  �k�leme yapılır. D�skaro çek�ld�kten ve son 
d�skaro altına gerekl� görülen gübre m�ktarı atıldıktan sonra 
toprak tavının kaçmaması �ç�n sürgü = tapan çek�lerek toprak 
ek�me hazırlanır.

İk�nc� ürün susam tarımından, ana ürün hasadından sonra 
genell�kle toprakta yeter� kadar tav bulunmaz. Ek�mden sonra 
tarladak� nem�n hızla kaybolmasına neden olan anız, tav suyu 
ver�lmeden önce �y�ce tem�zlenmel�d�r. Bundan sonra toprağa 
gerekl� tav suyu ver�l�r.5-7 gün sonra da tava gelen toprak 
pulluk der�nl�ğ�nde sürülür. Kesekler�n parçalanması �ç�n 1-2 
kat d�skaro çek�l�r, son d�skaro altına gerekl� gübre m�ktarı 

4- EKİM :

Susam ç�mlenme gücü yüksek, çıkış gücü �se zayıf b�r b�tk� 
olduğundan, ek�m�n mutlaka tavlı toprağa yapılması 
gerekl�d�r. Susam tohumları küçük ve hafif olduğundan, dekara 
atılacak tohumluk m�ktarının ayarlanması çok öneml�d�r. 
Serpme ek�mde dekara 800-1000gr, m�bzerle sıraya ek�mde 
400-600 gr tohum yeterl�d�r. Genelde ek�m �k� şek�lde yapılır.

4.1 Serpme Ek�m :

İy� b�r tohum yatağının hazırlanmasından sonra tohum 
dere kumu �le karıştırılarak, ek�m usta ek�c�lere yaptırılmalı, 
tohumun tavlı toprağa düşmes� �ç�n hafif b�r d�skaro ve sürgü 
çek�lmel�d�r.

4.2 M�bzerle (sıraya) Ek�m :

M�bzerle sıraya ek�mde, sıra arası 60-70 cm, sıra üzer� 20-25 
cm olmalıdır. Sıra üzer� mesafeler ek�mden 20-30 gün sonra 
tekleme esnasında ayarlanır. Susam ek�m�nde en �y� sonuç 
m�bzerle yapılan ek�mden alınır.

Susam ek�m der�nl�ğ� 1.5-2.5 cm olmalı, Sıcak, kuru ve 
rüzgarlı havada ek�m yapılmalıdır.

 5- GÜBRELEME :

Susamın gel�şme süres�n�n kısalığı neden� �le gerekl� 
görülen gübren�n tamamının ek�mden önce son d�skaro altına 
atılması zorunludur. Ver�lecek gübre m�ktarı; bölgen�n �kl�m ve 
toprak koşullarında, ek�lecek çeş�de, tarımın sulu ve kuru 
olarak yapılmasına bağlıdır. İy� b�r ver�m �ç�n dekara saf madde 
olarak 7 kg azot, 5 kg fosfor ve 5-10 kg potasyum ver�lmel�d�r. 

Gübre çeş�tler� ve b�r dekara ver�lecek m�ktar olarak 
aşağıdak� seçeneklerden b�r� kullanılmalıdır.

% 21 Amonyum sülfat 35 kg. 

% 16 -18 Süper fosfat 25-30 kg. 

% 48-50 Potasyum sülfat 10-12 kg. 

Kompoze gübre (15-15-15) 30-35 kg

6- SULAMA :

Susam su �steğ� aşırı olamayan b�r b�tk�d�r. Ancak yet�şt�rme 
sürec�nde yapılacak düzenl� sulamanın ver�m� arttıracağı 
b�l�nmekted�r. Kıraç ve kışlak araz�lerde ana ürün olarak susuz 
yet�şt�r�l�rse de, �k�nc� ürün ek�l�şler�nde mutlaka sulama 
yapılmalıdır. 2. ürün ek�l�şler�nde ek�mden önce tarlada yeterl� 
rutubet� sağlamak �ç�n tav suyu ver�l�r. Olgunlaşma sürec�nce 
1-3 defa sulama yapılab�l�r. Ancak sulamada çok d�kkatl� 
olunmalı göllenme yapılmalıdır.

7- BAKIM :

Susamda �lk gel�şme çok yavaş olup, ç�çeklenme �le 

b�rl�kte büyüme hızlandığından b�tk�ler 10-15 cm 

oluncaya kadar tarlaya g�r�lmemel�d�r. Daha sonra 

tarlanın otlanma durumuna göre el çapası veya m�bzerle 

sıraya ek�m yapılmış �se, traktör ara çapası geç�r�l�r, sık 

olan yerlere seyreltme yapılır. Susamda �lk ç�çeklenme 

gün sayısı 45-50 gün kadardır. Ç�çeklenme başlangıcı �le 

beraber b�tk�ler boylanmaya başlar.

Sulamalardan sonra 2-3 el çapası, m�bzerle ek�mde 

traktörle ara sürüm yapılır. B�tk�ler 40-50 cm 

boyland ık tan  sonra  ç �çek le r �n  dö l lenmeden 

dökülmeler�ne neden olmamak �ç�n tarla �ç�ne 

g�r�lmemel�d�r.

8- VERİM :

Susamın normal şartlarda ver�m� 60-80 kg/da dır. İy� 

tohumluk yeterl� gübre, sulama ve kültürel �şlemler �se 

ver�m� oldukça yükselt�r. Genelde kuru tarım 

alanlarında yapılan susam z�raatında normal olarak 

ver�m 20-30 kg dır.
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