
AYÇİÇEĞİ  (Helianthus     annuus L.) 

 

 Bitkisel Özellikleri 

Ayçiçeği; gündöndü, günebakan ve şemsiamer gibi isimlerle de anılan bir yağ 

bitkisidir. Kuzey Amerika’nın; Meksika ve Peru’nun doğal bitkisi olup 16. yüzyılda dünyaya 

yayılmaya başlamıştır. Bu gün dünya üzerinde tarımı yapılan en önemli kültür bitkilerinden 

birisidir. Helianthus cinsi içerisinde yaklaşık 50 kadar tür bulunmaktadır.  

Tek yıllık olup, saçak köklüdür fakat kök sistemi güçlü değildir. Tüylü ve kalın sapları 

1-1.5 m kadar boylanabilir. Yapraklar geniş, yuvarlağımsı ve kalp şeklindedir. Ana sap veya 

yan dalların bitimde meydana gelen tabla 10-60 cm çapında olup çiçekleri taşır. 

 

 Şekil. Ayçiçeği (Helianthus annus) 

 

Önemi ve Kullanım Alanları 

 Ayçiçeği çok önemli bir yağ bitkisidir. Ayçiçeğinin dünyada ekim alanı 15 milyon ha 

ve toplam üretimi 21 milyon tondur. Ayçiçeği yetiştirilen ülkeler arasında Rusya birinci sırada 

yer alırken, Türkiye 4. sıradadır. Ülkemizde 597.000 ha ekim alanında yaklaşık 850.000 ton 

üretim yapılmaktadır. Ayçiçeği ülkemizde yağı için yetiştirilen bitkiler arasında ilk sırada yer 

almaktadır. Yağı besin değeri olarak zeytinyağına eşdeğerdir. Ülkemiz yağ üretiminin 

%46’sını oluşturmaktadır.  

Ayçiçeği her bir parçası özel amaçlar için kullanılabilen, insanlara çok faydalı ve 

ekonomik değeri yüksek bir bitkidir. Ayçiçeği üretimdeki esas amaç yağ üretimi olsa da 



çerezlik, yemlik, süs bitkisi ve sanayi bitkisi (sabun, lif, mum ve kağıt yapımında) olarak da 

kullanımı söz konusudur. Tohumları Portekiz ve Rusya’da kavrulup kahve olarak 

tüketilmekte veya ekmeğe katılmaktadır. Saplarının yakacak  olarak kullanılması oldukça 

yaygındır. Yakıldıktan sonra geriye kalan kül %36-40 K içerir ve gübre olarak veya boya 

sanayinde katkı olarak kullanılabilir.  

 

Yem Bitkisi Olarak Kullanımı 

Ayçiçeğinin yemlik olarak kullanım şekilleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.  

 

Yağı alınmış tohumlarından oluşan küspe 

Hasat sonrası tablaları parçalanarak 

Tane yem 

Yeşil yem 

Silo yemi 

Ayçiçeği tohumlarından yağ çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspe değerli bir hayvan 

yemidir. Kabuksuz küspede %49.5 oranında ham protein bulunur. Bu proteinin %94’ü 

kolayca sindirilebilir niteliktedir. Kabuklu küspede ise protein ve sindirilme oranı % 19.6 ve 

16.3 oranındadır (Tablo 1). Ayçiçeği küspesi başta sığırlar olmak üzere koyun, tavşan, kuş ve 

kümes hayvanları için uygun bir yemdir.  

 

Tablo 1. Ayçiçeği Küspesinin Kimyasal Yapısı (%) 

Unsurlar Kabuksuz Kabuklu 

Su 15,7 10,8 

Ham yağ 1,1 4,9 

Ham protein 49,5 19,6 

Hazmolunabilir protein 45,0 16,3 

N siz öz Maddeler 28,6 27,0 

Hazmolunabilir besin maddeleri 70,8 35,6 

Ham Selüloz 5,4 35,9 

Ham kül 5,9 5,6 

Ca 0,26  

P 1,22  

 



Ayçiçeği hasadından sonra arta kalan tabla ve sap artıkları kışlık yem olarak 

kullanılabilir. Bu amaç için tablalar ve sapın üst kısımları iyice kurutulur ve üzerinde 

gezilerek parçalanır. Bu yem hayvanların kışlık yemlerine katkı olarak kullanılır.  

Yağ çıkarmak üzere üretilen ayçiçeği tohumları bazen tane yem olarak kullanılabilir. 

Yüksek enerji ve protein kaynağı olan bu tohumlar sığır ve kümes hayvanları için, özellikle de 

piliçler için iyi bir yemdir. Tohumlarında %16 protein ve % 21 yağ içerir. Ayçiçeği 

tohumlarıyla beslenen hayvanların, soya tohumu ile beslenenler kadar et ve yumurta verimi 

artırdıkları tespit edilmiştir.Yulafla eşit miktarda veya mısırla 1/3 oranında karıştırılarak çok 

uygun rasyonlar hazırlanabilir. Montana ve Kuzey Dakota’da yapılan çalışmalar ayçiçeği 

tanesi ile beslenen sığır ve kuzuların soğuğa daha fazla dayanıklı olduğunu ve kışa 

dayanıklılığın arttığını ortaya koymuştur (Lardy ve Anderson, 2003). Ayçiçeği tohumunun 

kabukları ise; proteini düşük ve sindirimi zor, besin değeri az yapıdadır. Süt sığırlarının 

rasyonlarına %20’yi geçmemek şartıyla lif kaynağı olarak katılabilir.   

 Ayçiçeği bitkisi sık ekilerek veya soya yada mısır gibi bitkilerle karışık ekilerek, 50-

60 cm boylandığında biçilip yeşil yem olarak da kullanılabilir. Yeşil yaprakları bütün 

dönemlerde kümes hayvanları, tavşan, at ve sığırlar için iyi bir yeşil yemdir. Ancak kuruduğu 

zaman ufalanır ve yem değerini kaybeder.  

 

 Silo Yemi Olarak Kullanılması 

 Ayçiçeğinin en yaygın yemlik kullanımı silaj yapılarak kullanılmasıdır. Kaba gövdeli 

yapısı, yüksek üretim potansiyeli, karbonhidrat içeriği ve mayalanmasının kolay olmasından 

dolayı iyi bir silaj bitkisidir. Kurağa dayanıklı olduğu için sulanamayan yerlerde mısıra 

alternatif olarak silajlık yetiştiriciliğe uygundur. Ayrıca geç ekilen tohumlarının hızla gelişme 

göstermesi de önemli bir avantajdır. Ana ürün hasadından sonra ikinci ürün olarak da 

yetiştirilebilir. Geç ekim veya kısa vejetasyon süresi nedeniyle olgunlaşmayan ayçiçeği silaj 

yapılarak değerlendirilebilir.  

 Ayçiçeğinin silajlık değeri ABD’de 1918’de tartışılmaya başlanmıştır. Mısır ve 

bezelyenin yetiştirilemediği Montana’da ayçiçeği yetiştirilerek 5459-7444 kg/da yeşil yem 

elde edilmiştir. Bu verimler Montana’da yetiştirilen mısırın 2-3 katıdır. Bu gün başta ABD ve 

Rusya olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde silajlık olarak yetiştirilmektedir.   

 Ayçiçeği; mısır, sorgum, şeker pancarı yaprağı, hayvan pancarı ve fiğ-tahıl karışımları 

ile birlikte kolay silolanabilen yemler sınıfına girmektedir. Siloda mayalanma süresi mısır ve 

diğer sorgum türleri gibidir (Lardy ve Anderson, 2003). Ayçiçeğinin verimi mısıra göre biraz 



düşüktür. Yapılan bir çalışmada ayçiçeğinin kuru madde verimi 465-698 kg/da olarak 

bulunurken, bu çalışmada mısırın kuru madde verimi 721-884 kg/da olmuştur.   

 Silaj bitkisi olarak ayçiçeğinin besleme değeri mısırın %80’i kadardır. Hücre duvarı 

bileşenleri mısıra göre daha fazladır (Açıkgöz ve ark., ). Ham protein ve Ca oranı mısırdan 

yüksek olup protein oranı buğdaygil yem bitkilerine yakın seviyededir. Çiçeklenmeden sonra 

protein oranı azalırken lignin oranı artar. Yağ oranı birçok yem bitkisinden daha yüksektir 

(Tablo 2, Lary ve Anderson, 2003). Ayçiçeği silajının besin maddeleri genellikle kısır 

sığırların (dry cows), öküzler (steers) ve düşük verimli süt sığırları için yeterlidir.  

Tablo 2. Bazı Yemlerin Besin Maddesi Kompozisyonları 

Yem Türü KM 

(%) 

HP 

(%KM) 

TDN 

(%) 

NEm 

(mlcal/lb) 

ADF  

(%) 

Ca 

(%) 

P 

(%) 

Çiç. bşl. yon. otu 90 18.4 60.0 0.60 - 1.40 0.23 

Mısır silajı 35.0 8.0 70.0 0.74 - 0.27 0.20 

Mısır sapı (Stover) 90 4.8 45.0 0.44 46.0 0.49 0.09 

Ayç. Tohumu 93.0 17.5 91.2 1.00 40.0 0.26 0.67 

Ayç. otu (erken) 90.1 9.7 58.0 0.56 23.0 - - 

Ayç. otu (olgun) 90.9 13.1 55.0 0.52 39.0 - - 

Ayç kabuk (hulls) 90 5.0 40.0 0.41 63.0 - 0.11 

Ayç. silajı 25.0 12.2 55.0 0.56 33.0 1.32 0.38 

 

Ayçiçeği silaj yapımı için çiçeklenmenin sonuna doğru, hatta tanelerin sütlendiği 

dönemde biçilmelidir. Nem içeriğinin %60-70, kuru madde oranının %30-40 olduğu 

dönemler başarılı silaj yapılabilir. Erken gelişme devrelerinde su içeriği %80-90 gibi yüksek 

bir oranda olduğu için mayalanma problemi ve besin elementi kaybı görülebilir. Bu durumda 

silolanmadan önce soldurulmasına ihtiyaç vardır (Putnam ve ark, 1990). Ayçiçeğinin fiziksel 

yapısından dolayı soldurulması da zordur (Açıkgöz ve ark., ). 

 Yapılan başka bir araştırmada (Anon., 2004) ayçiçeği silaj olarak %10-13 protein, 

%10 yağ ihtiva ettiği bulunmuştur (Tablo 3). Bu özellikler mısır silajı için % 8-9 ve %2-3 

civarındadır. Ayrıca ayçiçeği silajında provitamin A içeriği de oldukça fazladır. Ayçiçeği 

silajı özellikle süt hayvanlarının beslenmesinde önemli bir yemdir. Mısır silajına göre 

ayçiçeği silajı ile beslenen hayvanlarda süt verimi %9 oranında azalırken süt yağ oranının 

%3.9-3.5 oranında arttığı belirlenmiştir. Mısır silajı ile ayçiçeği silajının besin kompozisyonu 

yönünden kıyaslaması aşağıdaki tabloda görülmektedir.  



 

 Tablo 3. Mısır, Yonca ve Ayçiçeği Silajının Besin Değeri 

Besin maddeleri Ayçiçeği 

Silajı 

Mısır 

Silajı 

Yonca 

Silajı 

K. Madde (%) 30 43 43 

H. Protein (%) 12.5 8.3 17.6 

ADF (%) 39 21 34 

Lignin (%) 12.3 4.6 8.8 

Fat (%) 10.7 2.4 3.6 

 

 Silajlık ekilen ayçiçeğinin daha sık ekilmesi yüksek üretim ve daha az ligninleşme için 

faydalıdır. Vejetatif aksamı iyi gelişen ayçiçeği çiçeklenmesinin sonuna doğru biçilip 

silolanmalıdır. Materyalin 0.5-1 cm uzunluğunda parçalanması fermentasyonun güvenli 

olması için gereklidir. Başlangıçta hayvanlar ayçiçeği silajını nazlanarak yerlerse de daha 

sonra severler. Silo yemi tadının daha iyi duruma gelmesi için 1/3 oranında üçgül, yonca, 

mısır veya şeker pancarı yaprağı katılabilir.  

 

 Ayçiçeği Yetiştiriciliği 

 Ayçiçeğinin değişik morfolojik ve fizyolojik özellikleri adaptasyonunun geniş 

olmasını sağlamaktadır. Genel olarak ayçiçeği ılıman iklimlere iyi uyum gösteren bir bitkidir. 

Verimli olmasında ışık önemli bir faktördür. Doğal ışığın %40 azalması verimi yaklaşık %64 

oranında etkiler. Fotosentez 30-35 
o
C ‘de optimumdur. 45

 o
C’nin üzerindeki sıcaklıklarda dahi 

net fotosentez söz konusudur. Soğuğa ve kurağa tolerans ayçiçeğinin önemli özellikleridir. 

Tohumları 4
o
C’de çimlenir. En uygun çimlenme sıcaklığı 8-10 

o
C’dir.  

 Ayçiçeği yetişme süresinde 400 mm’den daha fazla yağış alan yerlerde sulanmadan 

yetiştirilebilir. Kurağa çok dayanıklı bir bitki değilse de diğer ürünlerin ciddi zararlar gördüğü 

seviyelerde verimli olabilmektedir. Bu durum 2 m derinliğe ulaşabilen ve dallanma gösteren 

kök sisteminden kaynaklanır.  

 Ayçiçeği kumludan killiye değişen tekstürlere sahip topraklarda yetişebilir. Ancak; 

derin, nemli ve humuslu topraklar yetiştiricilik için daha uygundur. Kumlu topraklarda iyi 

gübrelenmek şartıyla yetiştirilebilir. Tuzlu ve asitli toprakları sevmemektedir. Su 

biriktirmeyen süzek  ve verimli topraklarda iyi gelişmektedir.  

 Ülkemizde bölgenin iklim durumuna göre ilkbaharda Mart-Mayıs aylarında 

ekilmektedir. Ekimlerde 3-4 cm derinliğe 40-80 cm sıra aralıkları ve 15-20 cm sıra üzeri 

aralıklarla 1.5-3 kg/da tohum kullanılmalıdır.  



 Ayçiçeğinin geniş yaprakları yabancı otlara gölge yaparak gelişmelerini engeller. 

Ancak başlangıçta fide dönemindeyken yabancı ot gelişimine izin vermemek gerekir. Bu 

nedenle ayçiçeği 2-3 defa çapalanır. Bu çapa işlemleriyle birlikte seyreltme ve boğaz 

doldurma da yapılır.  

 Ayçiçeğinden yüksek verim alabilmek için 8-10 kg/da azot uygulanmalıdır. Zayıf 

bünyeli topraklarda ayrıca; 5-10 kg/da fosfor ve potasyum da uygulanmalıdır. Azotlu  

gübreler kuru şartlarda ekimle beraber, sulu şartlarda ise ikiye bölünerek yarısı ekimde, yarısı 

tabla teşekkülünde verilmelidir. Fosforlu gübreler kıştan önce uygulanmalıdır.  

Ayçiçeği esas olarak sulanmadan yetiştirilen bir bitki ise de sulama verimi pozitif yönde çok 

iyi derecede etkilemektedir. İhtiyaca göre 2-4 defa sulanmalıdır. Zamanında yapılan bir 

ekimde çoğu kez tabla teşekkül edinceye kadar sulama gerekmez.  
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