
KEKİK TARIMI 

             Kekik bitkisi 50-100 cm boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitkidir. Buğday 
tarımı yapılmasının uygun olmadığı kır, yamaç ve taşlık alanlarda yetişebilmekte ve tahıllara 
göre birim alandan daha fazla gelir sağlamaktadır. Uzun süre yeşil kalması nedeniyle yamaç 
alanlarda erozyonu önlemek amacıyla örtü bitkisi olarak kullanılmaktadır. Elde edilen ürün 
ham veya işlenmiş olarak yurtdışına ihracı ile döviz girdisi sağlamakta ve kırsal alanlarda 
göçü belirli oranda düşürmektedir. Son yıllarda doğada yoğun olarak bulunan kekik türlerinin 
bilinçsiz, gelişi güzel ve kontrolsüzce toplanması endemik türlerin yok olmasına ve 
erozyonun artmasına yol açmaktadır. Ayrıca doğadan toplamada, türlerin birbirine karışması 
ve erken hasat gibi nedenlerle ürün kalitesi düşmektedir. Bu nedenle standart ve kaliteli  ürün 
pazarlayabilmek için bu bitkilerin kültüre alınması gereklidir. 

            Kekik bitkisi iki şekilde üretilebilir. 

            1- ÇELİKLE  ÜRETİM  

            Çeliklerin alınabileceği en az 2-3 yıllık yetişmiş anaç kekik tesisi olmalıdır. 
Bölgemizde Ekim-Kasım aylarında tarlamız tavda ise pullukla sürülmeli, ilkbaharda ise 
diskaro ve tırmık geçirilerek tarla hazırlanmalıdır. Ekim öncesi dekara 6 kg saf azot 
(22 kg/da amonyum nitrat (% 26)) ve 6 kg saf fosfor (12-14 kg/da Triple Süper 
Fosfat) gübresi verilmelidir. Anaç kekik tesisinden alınan 15-20 cm boyundaki yarı 
odunsu çelikler hazırlanan tarlaya Nisan ayının ilk yarısında (erken ilkbahar) 45 cm 
sıra arası ve 15 cm sıra üzeri olacak şekilde dikilmeli ve hemen can suyu verilmelidir. 
Sulama, ot alma ve çapalama gibi bakım işleri düzenli aralıklarla yapılmalıdır.  

            2- TOHUMLA ÜRETİM 

            Kekik tohumu çok küçük olduğundan doğrudan tarlaya ekimi çok zordur. Bu nedenle 
alçak tünellerde veya seralarda özel hazırlanmış yastıklara ekilmelidir. Fidelik yastığı 1/3 
kum, 1/3 toprak (tercihen orman toprağı), 1/3 yanmış koyun gübresi elendikten sonra 
karıştırılarak hazırlanan harç soğuk yastıklara yaklaşık 15 cm yükseklikte doldurulmalıdır. 
Bölgemizde 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında m2’ye 1.5-2 g tohum gelecek şekilde kum 
ile karıştırılarak ekim yapılmalı ve üzerine yaklaşık 1-2 mm kalınlığında harç toprağı 
örtülmelidir. Ekim sonrası fidelikte sulama, ot alma gibi bakım işleri düzenli olarak 
yürütülmelidir. Yetişkin fideler (12-15 cm boyunda) 1-15 Nisan (iklim şartlarına göre değişir) 
tarihleri arasında tarlaya dikilmeli ve sökümden bir gün önce yastıklar bolca sulanmalıdır.  

            Tarlaya Dikim: Bir dekar kekik üretimi için 10 m2 (1 m2 de ortalama 1500 adet fide 
olmalıdır) fidelik yeterlidir. Çelikle üretimde olduğu gibi hazırlanan tarlaya kekik fideleri sıra 
arası 45 cm, sıra üzeri 15 cm olacak şekilde karık içine dikilmeli ve hemen can suyu 
verilmelidir. İlk yıl sulama, ot alma ve çapalama gibi bakım işlerine özen gösterilmelidir.   

HASAT 

            Her iki üretim şeklinde de ilk yıl tesis yılı olduğundan ürün beklenmez, ancak 
iyi gelişmiş alanlarda bir biçim yapılabilir. En uygun biçim zamanı çiçeklenme 
başlangıcıdır. Biçim yüksekliği topraktan 10-15 cm  yükseklikte bıçak veya orakla 
köklere zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. Hasattan hemen sonra sulama ve ot alma 



gibi bakım işleri yapılmalıdır. Kışa girmeden önce fazla alçak olmayacak (topraktan 
yaklaşık 15 cm yükseklikte) şekilde temizlik biçimi gereklidir. İyi gelişmiş ve 
sulanabilir yerlerde 2-3 biçim yapılabilir. Kuru alanlarda yaklaşık 150-250 kg/da, sulu 
alanlarda ise 400-500 kg/da verim alınabilir. 

            KURUTMA 

Hasat edilen kekikler hemen toplanmalı, temiz ve gölge bir zemine serilerek 
kurutulmalıdır. Yığın yüksekliği 20 cm’yi geçmemeli, sık sık alt üst edilerek kızışma ve 
renk kararması önlenmelidir. Kurutulan kekikler dövülerek yaprakları saplarından 
ayrılmalı, çuvallanarak serin ve kuru yerde  depolanmalıdır. 

ÜRÜNÜNÜZ BOL, KAZANCINIZ BEREKETLİ OLSUN!!! 

 


