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•Yer�s�ğı tohumları içerdiği yağ, protein karbonhidrat 
vitaminler ve madensel maddeler ile insanlar ve hayvanlar 
için değerli bir besin kaynağıdır. 
•Yer�s�ğı tohumları çeşitlere göre değişmekle birlikte %44-
55 oranında yağ içermektedir. 

•Yer�s�ğı yağı tat ve dayanıklılık özelliği bakımından birçok 
bitkisel yağdan daha üstündür.
•Yağı çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspe yaklaşık %45 
ham protein, %24 azotsuz ham madde ve %5.5 madensel 
maddeler içermesinden dolayı çok değerli bir yem katkı 
maddesidir.
•Yer�s�ğı değerli bir hayvan yemidir. Yeşil olarak hayvanlara 
verilebileceği gibi kurutulduktan sonrada verilebilir. 
*Yer�s�ğının kuru otunda %11 Protein, %5 yağ, %22 ham 
selüloz, %42 azotsuz öz maddeler, %10 kül (madensel 
maddeler) ve %10 su içerdiği için bitki kısımları çok değerli bir 
hayvan yemidir.
•Yer�s�ğı meyvelerinin çıkarıldıktan sonra geriye kalan 
kabuğunda %6-7 oranında ham protein %1-2 yağ, %60-70 
ham lif, %35-45 selüloz , %27-33 lignin (odunsu yapı) ve %2-4 
kül bulunur. Bu nedenle yer�s�ğı kabukları; sunta 
yapımında, mantar ye�ş�riciliğinde, yakacak, yem dolgu 
maddesi, sığır ye�ş�riciliğinde kaba yem ve kümes 
hayvanları ye�ş�riciliğinde altlık olarak kullanılır.
•Yer�s�ğı aynı zamanda çapa bitkisidir. Üre�m süresi 
boyunca yapılan çapalama ve yabancı ot kontrolü nedeniyle 
toprağın havalanması sağlanmış olur.
•Ye�şme süresinin kısalığı nedeniyle ikinci ürün olarak da 
ye�ş�rildiği için önemli gelir sağlayan bir bitkidir.

YERFISTIĞININ ÖNEMİ

 Üre�mde kullanılacak yer�s�ğı tohumları iyi 
kalitede olmalıdır. Ülkemizde henüz standartlara uygun 
yer�s�ğı tohumluğu üre�lmemektedir. Üre�ciler tohum-
larını kendi ürünlerinden seçerek ayırmaktadırlar. Yer�s�ğı 
üre�minde iç edilmiş tohumlar kullanılmaktadır. İlimizde 
kullanılan �s�k çeşidi Amerikan �s�k dedikleri NC-7 çeşididir. 
Bu çeşit çerezlik olarak ye�ş�rilmekte ve pazarlanmaktadır.

Toprak Hazırlığı ve Ekim
 Yer�s�ğı ana ürün olarak ye�ş�rilecek ise, tarla 
sonbaharda ön bitkinin hasadından sonra pullukla 20-25 cm 
derinlikte sürülür. Kışı bu şekilde geçiren toprak, ilkbaharda 
yüzlek olarak kültüvatör ile karış�rılır. Gübre, ekim sırasında 
mibzerle verilemeyecek ise, ekim öncesi �r�r denilen aletler 
ile tarlaya serpilir ve goble ile toprağa karış�rılır. Daha sonra, 
üzerinden tapan veya merdane geçirilerek toprak yüzeyi 
hafifçe bas�rılır.
 Yer�s�ğı ikinci ürün olarak ekilmek istendiğinde, 
buğday hasadından sonra  toprakta yeterince tav yok ise, 
tarla sulanarak tava gelmesi sağlanır. Toprak tava geldiğinde, 
kültüvatör veya diskaro ile normal derinlikte (10 cm) işlenir. 
Daha sonra, gübre verilerek goble ile karış�rılır. Üzerinden 
tapan veya merdane geçirilerek tarla ekime hazır hale 
ge�rilir. Hazırlanan tarlaya vakit geçirilmeden ekim yapılma-
lıdır. Mibzerle ekim tercih edilmelidir.
 Yer�s�ğı ekim zamanı, ekilecek çeşitlerin erkenci 
veya geçci oluşuna ve kışlık mahsulden sonra ekilişine göre 
Nisan ayından Haziran sonuna kadar ekilebilir. Toprak sıcak-
lığı 15 derecenin üzerinde ekim yapılmalıdır.

YERFISTIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ
Çeşit Seçimi

Gübreleme
 Uzun yıllardan beri yer�s�ğı ye�ş�rilen yerlerde, 
kullanılacak saf azotlu gübre miktarı 4-6 kg/da olmalıdır. Yeni 
yer�s�ğı ekilen yerlerde bakteri aşılaması yapılmıyor ise, bu 
miktar 20 kg/da azota kadar çıkar�lmaktadır. Yer�s�ğı bitkisi 
ye�şme süresince topraktan fazla miktarda fosfor kaldırma-
makla birlikte, ekimle beraber verilecek fosforlu gübre, 
yer�s�ğında verim ar�şları sağlayacak�r. Ayrıca potasyum ve 
kalsiyum gübrelemesi verim ve kalitede etkilidir.
 Bilindiği gibi yer�s�ğı bir baklagil bitkisidir. Bu 
nedenle diğer baklagillerde olduğu gibi havanın serbest 
azotunu toprağa bağlar ve toprakta (bir ye�şme sezonun-
da)yaklaşık dekara 25 kg saf azot bırakabilmektedir. Ancak 
bunun % 30-40'ı toprakta kalmaktadır.Diğer kısmı ise bitki 
tara�ndan kullanılmaktadır.
 Bu nedenle çi�çiler, yer�s�ğı ye�ş�rdikleri tarlala-
rında bir başka ürün ye�ş�recek olurlarsa, ye�ş�recekleri 
bitkinin gübre isteklerine bağlı olarak ya çok az veya hiç güb-
re vermeyebileceklerdir. Yani, gübreden de çok tasarruf-ları 
olacak�r.
 Gübrelemede mutlaka toprak analizi yapılmalı ve 
gübreler analiz sonucuna göre a�lmalıdır.

İklim ve Toprak İsteği
 Yer�s�ğı tropik, subtropik ve ılıman iklim bölgele-
rinin sıcak kuşaklarında ye�ş�rilip ısı ve güneş isteği fazladır. 
Ye�şme süresince 3000-4500 0C sıcaklık toplamına 
gereksinim duymaktadır. Sıcaklık ar�kça, ye�şme süresi 
kısalmaktadır. Yer�s�ğı, toprak isteği yönünden seçici olup, 
drenajı iyi, hafif bünyeli, gevşek yapıda, kumlu-�nlı, kalsiyum 
ve organik maddece zengin toprakları sever. Yer�s�ğı tarımı 
yapılacak toprakta kil miktarının, %7'nin al�nda olması 
gerekmektedir. Fazla killi ve ağır topraklar yer�s�ğı tarımı 
için uygun değildir. Fazla taşlı topraklarda ise, iğnelerin 
toprak içine girmesi zorlaşmaktadır. Ayrıca, taban suyu 
yüksek ve durgun olan arazilerde yer�s�ğı ye�ş�rilecek olur 
ise, bitki gelişmesini normal sürdüremez ve bunun ne�ce-
sinde verim önemli ölçüde düşer.
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