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Kenev�r Yet�şt�r�c�l�ğ�
 

 Kenev�r üst üste ek�leb�l�r b�r b�tk� olmasına rağmen bu durumda ver�m düşer. Hasat 
sonrası fazla artık bırakmadığından �y� b�r ön b�tk�d�r.

 
Kuvvetl� topraklarda tütünden sonra 

ek�lmes� uygundur.
 
Kenev�r yet�şt�r�c�l�ğ�nde en �y� ön b�tk� baklag�llerd�r.

 
Kenev�r her türlü 

ek�m nöbet�ne g�reb�l�r.
 

 1. Toprak Hazırlığı ve Ek�m
 

 Kenev�r yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n toprak hazırlığına sonbaharda başlanmalıdır. Öncel�kle 
tarlada anız varsa bu anız toprağa karıştırılmalıdır. Daha sonra sonbaharda pullukla der�n 
sürüm yapılmalıdır. İlkbaharda kenev�r ek�lecek olan tarlaya

 
d�skaro ve tırmık çek�lerek �y� 

b�r tohum yatağı hazırlanmalı ve toprak ek�me hazır hâle get�r�lmel�d�r. 

 

Res�m 1:  Toprak �şleme 

Ek�mde kullanılacak kenev�r tohumunun safiyet� yüksek olmalı, tohum taze olmalı, 
b�tk�n�n alt kısımlarından tohumluk alınmalı (Bu tohumlar daha �r�d�r.) ve tohumluk tem�z 
olmalıdır.   

 

Ø
 

Ek�m zamanının bel�rlenmes�:
 

Kenev�r ek�m� bölgelere göre değ�şmekle 
beraber n�san ve mayıs ayları

 
arasında yapılmalıdır.

 

 

Res�m 2:

 

Ek�m sonrası ç�mlenme
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Ø Ek�m şekl�: Ülkem�zde ek�m elle serpme ve mak�ne �le yapılmaktadır. Elle 
serpme ek�m fazla tohum kullanılması, tohumun aynı der�nl�ğe düşmemes�, 
ün�form b�r çıkış sağlanamaması ve bakım �şler�n�n zor olmasından uygun 
değ�ld�r. Mümkün olduğunca mak�ne �le ek�me önem ver�lmel�d�r. Mak�ne ek�m 
yapıldığında uygulanan sıra aralıkları l�f üret�m�nde 20-25 cm, tohum üret�mde 
30-40 cm olarak ayarlanmalıdır. Sık ek�m l�f kal�tes�n�n artışına, seyrek ek�m �se 
dallanmayı teşv�k edeceğ�nden tohum ver�m�n�n artışına olanak sağlayacaktır. 

 

Res�m :3  Mak�ne �le ek�lm�ş tarla 

Ø Kullanılacak tohum m�ktarı: Ek�mde kullanılacak tohum m�ktarı l�f veya 
tohum üret�m� amacına göre değ�ş�kl�k göster�r. L�f üret�m�nde 6-9 kg/da, 
tohum üret�m�nde �se 4-5 kg/da tohum kullanılması �y� b�r ver�m almak �ç�n 
�deald�r. 

 
Ø Ek�m der�nl�ğ�: Kenev�r yet�şt�r�c�l�ğ�nde ek�m der�nl�ğ� 2-3 cm olarak 

ayarlanmalıdır. 
 

2. Bakım 
 
Kenev�r b�tk�s�nde uygulanacak bakım �şlemler� aşağıda anlatılmıştır. 
 
Ø Sulama: Kenev�r b�tk�s� yıllık yağışı 700 mm’n�n üzer�nde olan bölgelerde 

sulanmadan yet�şt�r�leb�l�r. Bu m�ktarın altında yağış alan kurak bölgelerde 2-4 
kez sulama yapılmalıdır. Kenev�r özell�kle �lk gel�şme dönemler�nde suya fazla 
�ht�yaç duyar. Bu dönemde mutlaka sulama yapılmalıdır. Kenev�r tarımı tohum 
üret�m� �ç�n yapılıyorsa en az 4 sulama yapılmalıdır çünkü b�tk�ler�n �ler� 
gel�şme dönemler�nde yapılan sulama, olgunlaşmayı gec�kt�r�r dolayısı �le 
tohum ver�m� ve kal�tes� artar. 

 
Ø Gübreleme: Kenev�r b�tk�s� topraktan fazla bes�n maddes� kaldırır. Azotlu 

gübre başta olmak üzere t�car� gübre uygulaması mutlaka yapılmalıdır. Kenev�r 
yet�şt�r�c�l�ğ�nde ç�ftl�k gübres�n�n sonbaharda toprağa karıştırılmalıdır. 
İlkbaharda da ek�mle b�rl�kte azotlu ve fosforlu gübreler ver�lerek gübreleme 
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yapılmalıdır. Dekara 2-4 ton ç�ftl�k gübres� ver�lmel�d�r. Dekara saf hâlde 8-12 
kg azot

 

gelecek şek�lde amonyum sülfat veya amonyum n�trat ve 6-8 kg/da,

 

saf 
fosfor gelecek şek�lde süper fosfat

 

gübres�

 

ver�lmel�d�r. Kenev�rde özell�kle 
süper fosfat

 

ve amonyum sülfat

 

gübreler� sap ve l�f ver�m�n� olumlu

 

yönde

 

etk�ler.

 

 Res�m 4:

 

Bakımı

 

�y� yapılmış tarla

 Ø

 

Çapalama ve yabancı ot mücadeles�:

 

Kenev�r�n en öneml� bakım �şler�nden 
b�r� de çapalama ve yabancı ot mücadeles�d�r. Kenev�rde �lk çapa;

 

b�tk�ler 5-10 
cm boyuna geld�ğ�nde,

 

�k�nc� çapalama �se b�tk�ler 25-30 cm boya geld�ğ�nde 
yapılır. Çapalama,

 

b�tk�n�n gel�ş�m�n� artırır. Aynı zamanda yabancı ot ve 
paraz�t b�tk�lerle de mücadele ed�lm�ş olunur. Kenev�r b�tk�s�nde seyreltme 
yapılmaz.

 
 3. Hasat

 
 Kenev�r

 
b�tk�s�nde erkek ve d�ş� b�tk�ler�n olgunluk zamanları b�rb�r�nden farklıdır.

 Erkek b�tk�ler d�ş� b�tk�lerden daha erken olgunlaşır. Erkek b�tk�lerde yaprakların dökülmeye 
başlaması ve sapın sararmaya başlaması olgunluk bel�rt�ler�d�r. Erkek kenev�rler �ç�n en �y� 
hasat dönem� bu zamandır. D�ş� kenev�rlerde �se tohum olgunlaşması �ç�n erkek b�tk�ler�n 
olgunlaşmasından 4-5 hafta daha beklemek gerek�r.

 
 Ülkem�zde kenev�r hasadı üç farklı yöntemle yapılab�l�r. Bu yöntemler:

 
 Ø

 
Kastamonu yön tem�y  le hasat:

 
Erkek b�tk�ler olgunlaşınca d�ş� b�tk�lerle 

b�rl�kte elle sökülerek veya b�ç�m mak�neler�yle saplar d�pten b�ç�lerek hasat 
ed�l�r. Sapları kes�len erkek ve d�ş� kenev�rler yan yana

 
ser�lerek tarlada 

kurumaya bırakılır. Güneşlenme durumuna göre 10-15 gün �ç�nde kuruyan 
saplar demetler hâl�nde bağlanarak l�f elde etmek amacıyla havuzlama �şlem�ne 
tab� tutulur. Ancak erkek ve d�ş� kenev�r saplarını ayrı ayrı demet yapıp ayrı ayrı 
havuzlamaya bırakmak daha yararlı olmaktadır çünkü erkek kenev�r saplarından 
elde ed�len l�fler�n kal�tes� d�ş� kenev�rlerden elde ed�lenlere göre daha 
yüksekt�r. Bu yöntemde tohum elde ed�lemez. 
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Ø

 

Gümüşhacıköy yöntem�yle hasat :

 

Erkek kenev�rler d�ş� kenev�rler�n 
olgunluğuna kadar beklet�l�r. Daha sonra heps� b�rden hasat ed�l�r. Bu hasat 
yöntem�nde erkek sapların hasadı gec�keceğ� �ç�n l�fler� ve sapları sertleş�r. 
Hasat ed�len saplar tarlada kuruduğu �ç�n ayrıca kurutmaya

 

gerek yoktur. 
D�ş�lerden tohum alındıktan sonra erkek ve d�ş� saplar b�rl�kte veya ayrı ayrı 
havuzlanır.

 
 

Ø

 

Ünye - Fatsa  yöntem�y  le hasat:

 

   Erkek kenev�rler olgunlaşınca d�ş� 

 

  kenev�rler�n 
arasıdan elle çek�lerek hasat ed�l�r. D�ş�ler tohumları olgunlaşıncaya kadar 
tarlada beklet�l�r ve tohumları olgunlaşınca hasat �şlem� yapılır. Böylece 
d�ş�ler�n tohumlarından, hem erkek hem de d�ş�ler�n l�fler�nden en �y� şek�lde 
faydalanılır.

 
 

Kenev�r hasadı

 

elle veya

 

mak�ne �le yapılır. Elle hasatta önceden tarlanın sulanarak 
toprağın tava get�r�lmes� gerek�r.

 

Aks� hâlde saplar kolayca sökülmez.

 

Elle hasatta orak

 

ve 
tırpan kullanılarak da yapılab�l�r.

 

 Res�m 5:
 

Elle kenev�r hasadı
 

Mak�ne �le hasat çayır veya orak mak�neler� �le yapılır.
 

 

Res�m 6: Mak�ne �le kenev�r hasadı 
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Kenev�rde l�f t�pler�nde 25-50 kg/da, tohum t�pler�nde 80-100 kg/da tohum alınır. Sap 
ver�m� tohum t�pler�nde 600-1000 kg/da, l�f t�pler�nde 1000-2000 kg/da’dır. L�f m�ktarı kısa 
boylu ve tohum t�pler�nde 80-100 kg/da, l�f t�pler�nde �se 80-300 kg/da olur.

 

 

Res�m 7:  Hasat ed�l�p öbeklenm�ş kenev�r b�tk�s� 

4. Havuzlama Yapma 
 

Kenev�r b�tk�s�nde havuzlama yöntemler� keten b�tk�s�nde olduğu g�b� yapılır. 
 

Ø  B�yoloj�k h avuzlama: B�yoloj�k havuzlama yöntem� m�kroorgan�zmaların dış 
pekt�n� parçalayarak l�f hüzmeler�n� sapın d�ğer dokularından ayırma esasına 
dayanır. Bu �şlemde Bas�llus comes�� ve Bas�llus fels�neus bakter�ler� 
kullanılmaktadır. B�yoloj�k havuzlama �k� şek�lde yapılır. 

 

·  Ç�ğde havuzlama: Bu yöntem oransal nem� yüksek ve zaman zaman 
yağış alan bölgelerde uygulanır. Keten sapları anız üzer�ne veya b�ç�lm�ş 
çayır üzer�ne ser�l�r. Sıcaklık, rutubet ve m�kroorgan�zmaların faal�yet� 

sonucu dış pekt�n parçalanır ve l�f hüzmelere ayrılır. Bu t�p havuzlama 1-
3 ay süreb�l�r.  

 

·
 

Suda havuzlama:
 
Suda havuzlama; durgun sularda, kuyu sularında, 

betondan yapılmış havuzlardak� sularda, akarsularda ve fabr�kasyon 
yöntem� �le yapılır. Havuzlama süres� üç gün

 
�le üç hafta arasında değ�ş�r.

 
 

o
 

Fabr�kasyon yöntem� yle havuzlama:
 

 Bu yöntem ülkem�zde 
uygulanmamaktadır. Fabr�kasyon havuzlamada uzunluğu 25-50 
metre, gen�şl�ğ� 4 metre ve der�nl�ğ� 2-2,5 metre arasında değ�şen U 
şekl�nde özel yapılmış havuzlar kullanılır. Çapları 25-30 cm olan 
keten demetler� sandıklara d�k şek�lde ve üzer� bastırılarak 
havuzlara yerleşt�r�l�r. Ketenler�n uç kısmı yukarı, sap kısmı aşağı 
gelecek şek�lde yerleşt�r�lmel�d�r. Fabr�kasyon havuzlama yöntem� 
3-4 gün �çer�s�nde tamamlanır. Kullanılacak suyun

 
sıcaklığı 18-20 

°C, pH değer� �se 5 olacak şek�lde ayarlama yapılmalıdır.
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o
 

Durgun suda havuzlama:
 

 Bu yöntem�n en yaygın şekl� kuyuda 
havuzlamadır. Bu amaçla toprak �ç�nde 1,5-2 m der�nl�ğ�nde, 
yeterl� gen�şl�kte ve uzunlukta kuyular açılır. Keten demetler� kuyu 
�ç�ne yatay olarak yerleşt�r�l�r ve üzer� taşla bastırılır. Sonra kuyuya 
su doldurulur. Havuzlama süres� 4-7 gündür. Bu yöntemle tem�z l�f 
elde ed�lemez. Tem�z l�f elde edeb�lmek amacıyla beton havuzlar 
yapılab�l�r.  

 
o  Akarsudahavuzlama: Hasat ed�lm�ş keten sapları neh�r, dere ve 

çay g�b� akarsularda da havuzlanab�l�r. Su hareketl� ve sıcaklık 
düşük olduğundan akarsuda havuzlama durgun suda havuzlamaya 
göre çok uzun sürer. Akarsuda havuzlama �şlem� yaklaşık 1-6 
haftada tamamlanır. 

 

Res�m 7:
 
Havuzlama �şlem�

 

Ø
 

K�myasal havuzlama:
 
K�myasal havuzlama yöntem�ne sun� havuzlama

 
da 

den�r. Bu yöntemde %3’lük h�droklor�k as�t banyosu kullanılır. Havuzlama 
�şlem� kısa sürede tamamlanmasına rağmen masrafı daha fazla olduğundan pek 
terc�h ed�lmez. Havuzlama �şlem� 2-3 günde tamamlanır. Havuzlama �şlem�nden 
sonra keten demetler� açılarak sapların kuruması sağlanır. 
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