
KEKİK 
YETİŞTİRİCİLİĞİ

Hastalık	ve	Zararlıları:

Kekikte üretimi engelleyecek önemli bir hastalık 

ve zararlısı yoktur. Ancak taban suyu yüksek, su 

tutan ve geçirimsiz topraklarda bitki kök bölgesi 

iyi havalanamadığı için kök çürüklüğüne neden 

olan toprak kaynaklı  fungal  hastalıklara 

rastlanabilmektedir. 

Kekik	 bitkisi	 baharat	 ve	 tıbbi	 amaçlı	 olarak	

değerlendirilmektedir.	Bundan	dolayı	organik	

tarımda	 kullanılanlar	 dışında	 hiçbir	 bitki	

koruma	ürünü	kullanılmamalıdır.	

Kekik üretiminde 
dünya liderliğimizi 

yabancı ot ve zirai ilaca 
feda etmeyelim ...!

DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

https://den�zl�.tar�morman.gov.tr/

den�zl�@tar�morman.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin
İl ve İlçe Müdürülüklerine Başvurunuz



Botanik	 Özellikleri: U� lkemiz birçok kekik 

türünün gen merkezi ve anavatanı konumundadır. 

Bazı bölgelerimizde farklı türler doğadan 

toplanarak pazarlanmaktadır. Tarla koşullarında 

ise genel olarak I�zmir Kekiği (Origanum	onites L.) 

ile Çanakkale Kekiği  (Origanum	 vulgare L.) 

türlerinin kültürü yapılmaktadır. Çok yıllık bir 

bitki olan kekiğin ekonomik ömrü 7 yıldır. Ancak 

iyi bakım şartlarında 10 yıla kadar ürün 

alınabilmektedir. Baharat, ilaç, kozmetik ve kimya 

sektörü başta olmak üzere pek çok kullanım alanı 

vardır.

  

İklim	ve	Toprak	 İsteği: Kurağa ve soğuğa karşı 

dayanıklıdır. Yöney olarak kuzeyi açık, hava akımı 

olan ve çiçeklenme döneminde sıcakların aşırı 

yükselmediği alanlarda verim ve uçucu yağ 

kalitesi yüksek olur. Toprak istekleri bakımından 

fazla seçici değildir. Kumlu–tınlı, su tutmayan ve 

ha�if meyilli topraklar kekik yetiştiriciliği için 

uygundur. Kıraç koşullara izmir kekiği, taban ve su 

tutan koşullara ise Çanakkale kekiği daha iyi uyum 

sağlar. 	

Toprak	İşleme	ve	Fide	Dikimi:	Kekik bitkisi hem 
tohum hem de çelik ile çoğaltılabilir. Ancak tohum 
ile çoğaltılması daha pratiktir. Tohumlar Ekim-
Kasım-Aralık aylarında özel olarak hazırlanan 
yastıklara ekilerek buralarda �ide haline getirilir. 
Fideler araziye aktarılmadan önce derin sürüm 
yapılmalı, daha sonra diskaro–tırmık veya 
kazayağı–tırmık kombinasyonu ile toprak yüzeyi 
düzeltilmelidir. Fide dikimleri ilkbaharda don 
riski ortadan kalktıktan sonra bölgelere göre Mart 
sonu ile Mayıs ayı ortalarına kadar yapılır. Fideler 
dikim makinası ile tarlaya şaşırtılır ve dikiminden 
sonra mutlaka can suyu verilmelidir. Kekik 
yetiştiriciliğinde 45*20 cm dikim mesafesi 
uygundur. 

Gübreleme	 ve	 Bakım: Kekik kıraç koşullarda 

yetişir ve genel olarak yılda bir biçim alınır. I�lk yıl 

bitki gelişimi yavaş olduğundan dolayı yabancı 

otlarla mücadele etmek ve bitkinin kök boğazını 

doldurmak amacıyla birkaç kez çapalama 

yapılmalıdır. Ertesi yıllarda ise yabancı otlarla 

mücadele etmek, toprağı havalandırmak ve 

buharlaşma ile topraktan su kaybını azaltmak için 

en az iki kere çapalanmalıdır.

Kekik tarlaları tesis edilmeden önce toprağın 

yapısını düzeltmek amacıyla dekara 5 tona kadar 

çiftlik gübresi verilebilir. Genel olarak verim 

döneminde yılda dekara 7-8 kg azot (N) ve 4-5 kg 

fosfor (P) verilmesi yeterlidir. Uçucu yağ kalitesi 

için potasyum elementinin önemi büyüktür. 

Bundan dolayı doğru bir bitki besleme yapabilmek 

amacıyla makro ve mikro besin elementlerini 

içeren toprak analizi sonuçlarına göre gübreleme 

yapılmalıdır. 

Hasat	 ve	 Kurutma:	 Kekik bitkisi çiçeklenme 
başlangıcı ile tam çiçeklenme dönemi arasında 
hasat edilir. Bitkinin hasadı toprak seviyesinin 10 
cm üzerinden testereli ot bıçağı veya bu konuda 
geliştirilmiş diğer hasat makinaları ile yapılır. 
Hasa t 	 	 e snas ında 	 	 yabanc ı 	 	 o t l a r ın 
karıştırılmamasına dikkat edilmelidir.

Hasat edilen bitkilerin doğal koşullarda gölge bir 

ortamda kurutulmalıdır. Güneşte kurutulan 

bitkilerde renk değişimi ve uçucu yağ kaybı 

meydana gelmektedir. Bu durum kekik bitkisinin 

pazar değerini düşürmektedir.  Kızışmayı 

önlemek için bitki yüksekliği 20 cm'yi geçmemeli 

ve belirli aralıklarla alt üst edilmelidir. Genel 

olarak yaş bitkiden kuru materyal elde etme oranı 

4-5 birime 1 birimdir. Kurutulmuş bitkilerde 

değişik yöntemlerle sapları yapraklardan 

ayrılmalıdır. Elde edilen materyal çuvallanarak 

ışık almayan serin ve nemsiz bir ortamda 

pazarlamaya kadar muhafaza edilmelidir.

Kıraç koşullarda; iklim ve toprak koşulları, rakım 

ve yöneye göre değişmekle birlikte genel olarak 

120-250 kg/da arasında verim alınır.
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