fideliğe ekip, fide yetiştirme zorunluluğu

alınabileceği

vardır. Fidelikler tıpkı tütün fidelikleri gibi

bulunması gerekmektedir. Alınan 15-20 cm.

Dünyada elliden fazla çeşidi bulunan kekik

hazırlanmalıdır. Fidelik boyutları ot alma ve

boyundaki yarı odunsu çelikler hazırlanan

bitkisinin, yirmi bir farklı türünü barındıran

sulama gibi bakım işlerinin kolay yapılabilmesi

tarlaya 45x15 cm. aralıklarla dikilmelidir.

ülkemizde kekik yetiştirme ve hasadı şu şekilde

için 10 x 1m boyutlarında olmalıdır.

yapılmaktadır:

Ekim: Fideliklere tohum ekimi Ekim - Aralık

İklim Ve Toprak İstekleri: Akdeniz bölgesine

ayları arasında yapılmalıdır. Ekimde m2'ye 1,5

ait bir bitki olmasına rağmen soğuklara

gr. tohum atılmalıdır. Fidelikler 40-50 cm.

dayanabilen bir bitkidir. Toprak yönünden fazla

yükseklikte plastik örtü ile örtülmelidir. Fidelik

seçici değildir. Killi taban arazilerde daha iyi

toprağının tavını kaçırmayacak şekilde 2-3

gelişir.

günde bir sulanmalıdır. Sulama çıkışlardan
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nüve

kekik

plantasyonunun

sonra da devam etmelidir.
Tarlaya Dikim: Erken İlkbaharda Mart sonu,

Gübreleme: Dikimden önce dekara 13 kg DAP

Nisan

olunca

(kök gübresi), 13 kg Potasyum Nitrat

fidelikten sökülmeli, tarlaya 45 x 15 cm.

verilebilir. Azotlu gübre (Amonyum Nitrat)

aralıkla bekletilmeden dikilmelidir. Dikim karık

ise yarısı ekimden önce (fideliklere), yarısı

içine tütün veya sebzede olduğu gibi plantuvar

birinci hasattan sonra olmak üzere 18-24 kg

başında

kullanılarak

fideler,

8-10

yapılmalıdır.

cm.

Dikimden

olarak verilmesi önerilmektedir.

hemen sonra can suyu verilmelidir. İyi bir kekik

Hasat: Gerek çelikle, gerekse fide ile üretimde

plantasyonu için, özellikle ilk yıl sulama,

ilk yıl tesis yılı olarak düşünüldüğü için ürün

çok

çapalama ve ot alma gibi bakım işlemlerinin

beklenmese de iyi gelişmiş bir kekik tesisinde

küçüktür. Bin dane ağırlığı 0,01-0,03 gr.

aksatılmadan yapılması gerekmektedir. Kekik

bir biçim uygulanabilir. Kekikte en uygun

arasındadır. Doğrudan tarlaya ekilerek üretilme

tohumdan başka yarı odunsu çeliklerle de

biçim

imkânı yok gibidir. Bu nedenle tohumları

üretilebilir. Çelikle Üretim için çeliklerin

dönemdedir (%50 çiçeklenme). Hasat, bitkinin

Fidelik

Hazırlığı: Kekik

tohumları

zamanı

çiçeklenmeye

başladığı

dallarını

koparma

şeklinde

değil

bıçakla

Kurutma: Hasat

edilen

kekikler

tarladan

T.C.

keserek yapılmalıdır. Biçim yüksekliği 15 cm.

hemen toplanmalı, temiz ve gölge bir yere

KÜTAHYA VALİLİĞİ

civarında olmalı ve kökler zarar görmemelidir.

taşınmalı, kurutulmak üzere serilmelidir. İyi bir

İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK

Hasattan sonra sulama ve ot alma gibi bakım

kurutma

işlemleri hemen yapılmalıdır. 2. yıldan itibaren

geçmemelidir. Kekik dalları sık sık alt üst

iyi gelişmiş ve sulama imkânı olan kekik

edilerek havalandırılmalı, kızışma ve dolayısı

plantasyonundan 2-3 biçim alınabilir. Her

ile renk kararmasına meydan verilmemelidir.

hasattan sonra sulama ve bakım işlemleri

Uygun

aksatılmadan yapılmalıdır.

dövülerek

için

serme

koşullarda
yaprakları

kalınlığı

20

kurutulmuş

cm.yi

MÜDÜRLÜĞÜ

kekikler

saplarından

ayrılır,

yapraklar çuvallanarak pazarlanıncaya kadar
serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

KEKİK TARIMI
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 231 16 81
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri

VERİM: Kuru yaprak veriminin iyi tarla ve
bakım koşullarında dekara ortalama 400-500kg
arasında değiştiği ancak bu verimin bakım
şartları ve ekolojiye bağlı olarak 800kg’a
çıkabildiği
görülmektedir.

gibi

100kg’a

da

indiği

Altıntaş

311 20 20

Emet

461 30 25

Aslanapa

331 21 56

Gediz

412 38 94

Çavdarhisar

351 21 40

Hisarcık

481 31 81

Domaniç

661 30 13

Pazarlar

571 22 73

Dumlupınar

371 20 01

Simav

513 71 14

Tavşanlı

614 11 09

Şaphane

551 24 08
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