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Alem: Plantae 

 

Şube: Magnoliophyta 

 

Sınıf: Magnoliopsida 

 

Takım: Lamiales 

 
Familya: Susamgiller 

 

Botanik Adı: Sesamum 

 

Türkçe Adı: Susam Otu 
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Anavatanı Afrika olmakla birlikte Asya’da, Avrupa’da yetiştiriciliği yapılmaktadır (1). 

 

 

  
Ülkemizin hemen her bölgesinde bulunmakla beraber en çok Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde yetişmektedir (1). 
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• Tek yıllık, otsu bir bitkidir. 

 

• Dikine büyüyen bir yapısı vardır. 

 

• 50-100 cm boy yapar. 

 

• Çiçekleri beyaz veya kırmızı, 
sarıyla karışık alacalı beyaz 
renktedir. 

 

• Meyveleri kapsül şeklinde, 
tohumları esmer veya sarı 
renktedir. 

 

• Tropik ve suptropik iklim 
koşullarında yetişir (2). 
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• Ana ürün ekimi için toprak, sonbahar ve kış aylarında sürülür daha sonra ilkbaharda toprak 
tavında iken toprağa sürgü çekilerek ekime hazır hale getirilir (3).   

 

• Ana ürün hasadından sonra ikinci ürün tarımına kadar  genellikle toprakta yeteri kadar tav 
bulunmaz bu nedenle toprağı sürdükten sonra gerekli tav suyu verilmelidir (3). 
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• Toprak sulandıktan sonra susam bitkisinin gelişme süresi kısalığı nedeni ile önce gübre atılır 
daha sonra tohumları elle serperek dekar başına 700 ile 1000 gr arasında serpiştirilir (3). 

• Ekimden sonra sürgü işlemi ile tohumların üzeri kapatılır (3). 

• Su isteği fazla olmamakla birlikte yetiştirme süresince yapılacak düzenli sulama verimi 
arttırmaktadır (3).  
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• Susam bitkisinin ilk gelişmesi çok yavaş olup, çiçeklenme ile birlikte büyüme hızlandığından 
bitkiler 10-15 cm oluncaya kadar tarlaya girilmemelidir (3). 

 

• Daha sonra tarlanın otlanma duruma göre sulamalardan sonra el çapası ile sık olan yerlere 
seyreltme (ara sürüm) yapılır (3). 

 

• İlk çiçeklenme gün sayısı 45-50 gün kadardır. Çiçeklenme başlangıcı ile beraber bitkiler 
boylanmaya başlar (3). 
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• Susam otunun yaprak ve kapsüllerinin sararması, yaprakların kısmen dökülmesi, 
çiçeklenmenin durması, alt kapsüller elle kırıldığı zaman tohum renklerinin beyaz 
tanelilerde koyu sarı, kahverengi tanelilerde açık kahverengiye dönüşmesi bitkinin 
söküm zamanı geldiğini gösterir (3).  

 

• Söküm elle yapılır. Elle sökülen bitkiler gelişmelerin bir süre daha devam ettireceği için 
10-25 bitki bir arada bağlanarak, tabanı düz ve nemli bir yerde, kök kısımları dışarı ve 
baş kısımları iç tarafa gelmek üzere baskıya alınır (3).  
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• Baskıdan çıkarılan demetler, beton veya düz bir zemin üzerine, 8-10 demet bir arada 
olmak üzere konulur ve tepe kısmından ip veya otlarla bağlanır (3).  

 

• Elde edilen tohumalar harman makinalarında vantilatör vasıtasıyla savrularak 
temizlenir, çuvallanır (3). 
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Susam, yağlı tohum olduğundan iyi muhafaza etmek gerekir. Hava sirkülasyonunun bulunduğu 
serin, kuru bir yerde veya depolarda muhafazaya alınmalıdır (3). 
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• Ekimden sonra bozkurt, fide devresinde görülebilen susam güvesi ve çiçeklenmeden itibaren 

görülen beyaz sinek zararlılarına karşı uygun ilaçlarla mücadele yapılmalıdır (3). 

 

• Susam bitkisinde en çok görülen hastalıklar; solgunluk hastalığı, susam bakteri solgunluğu, 

yaprak leke hastalığı, susam alternaryasıdır. Bu hasatlıklara karşı ekimden önce tohumlar, 

pazarlarda hazır bulunan tohum ilaçlarından biri ile ilaçlanır (3). 

(5-3)  
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• Susam otu bitkisi peyzaj mimarlığı alanında kullanılır. 

 

• Aklımıza ilk olarak çıtır simitleri, poğaça ve börekleri getiren susam, katıldığı yemeğe hem 
lezzet hem de hoş bir görünüm katar. Ayrıca tahinin de ana maddesi olarak bilinir (4).  

 

• Hem yemeklik olarak tüketilir hem de küspesi hayvan yemi olarak kullanılır (4). 

 

• Susamdan elde edilen susam yağı ise; 

 Gelişme çağındaki çocukların zihinsel gelişimine yardım eder.  

 Güneşe karşı koruyucu etki gösterdiğinden birçok güneş yağının içinde bulunur.  

 Radyasyona karşı koruyucudur. 

 Kozmetik alanlarda kullanılır. Cilde, saça, kaşa, kirpiğe, dişe ve kemiklere çeşitli faydalar 
sağmaktadır (4). 

 

 

 
 

 

 

 

KULLANIM ALANLARI 
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Saçlarda kepek önleyici susam yağı kürü: 

 

 

 

  
• Sabahları susam yağını 

birkaç damla halinde 
saçınızı yıkayacağınız suya 
karıştırın  
 

• Saçınızı bu suyla yıkayın.   
 

• Düzenli olarak 
uygularsanız kepeklerinizin 
bir ay içerisinde gözle 
görülür şekilde azaldığını 
fark edebilirsiniz (4).   
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