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LİF BİTKİLERİ 



ÜRETİM (ton) ÜRETİM PAYI (%)

Pamuk 18.928.000 47

İpek 72.000 1.7

Yün 

(Yıkanmış)

1.947.000 4.8

Sentetik 15.903.000 39

Rayon-

viskon

3.230.000 8

Toplam 40.080.000

Dünya Nüfus Tahminleri

Raporu’na göre, dünya nüfusu 2017

yılı sonunda 7,6 milyara ulaşmıştır.

Kişi başına ortalama yaklaşık altı

kg’ı bulan lif tüketiminin hemen

yarısını, doğal nitelikli yaklaşık üç

kg ile pamuk, çok daha az

miktarlarda da yün, ipek, keten ve

diğer sap lifleri karşılarken, öteki

yarısını da kimyasal kaynaklı

(sentetik ve sellülozik) lifler

oluşturmaktadır.

Son yıllarda Dünya’da en çok

üretimi yapılan doğal ve yapay lifler

ve miktarları:



Tekstilde Kullanılan Lifler

1-Doğal Lifler 2- Yapay Lifler

A- Organik B- Anorganik A- Suni B- Sentetik

1- Bitkisel

a- Tohum 

lifleri (pamuk)

b- Sap Lifleri 

(keten, 

kenevir, rami, 

jüt, kenaf, 

urena)

c- Yaprak 

lifleri (sisal 

keneviri, 

manila 

keneviri)

d- Meyve 

lifleri (lif 

kabağı)

2- Hayvansal

a- Yün esaslı 

(koyun, tiftik, 

tibet keçisi, 

alpaka, lama)

b- Kıl esaslı 

(keçi kılı, sığır 

kılı)

c- Salgı Esaslı 

(ipek)

Madensel

(asbest, 

amyant)

1- Selüloz 

esaslı

a- rejenere

b- nitrat rayonu

c- bakır rayonu

d- viskoz 

rayonu

e- ester

f- asetat 

rayonu

g- eter

h- etofil

2-Protein 

esaslı

a- hayvansal

b- kazein

c- bitkisel

3- Madensel 

esaslı

- cam lifi

1-Poliamidler

(naylon, perlon)

2-Polyesterler

(vinyon, terylene

3- Polivinil

(derivativlire)

4- Poliolefinler

5- Poliüretanlar

6- Ötekileri



Tohum, sap, yaprak ve meyve gibi değişik bitki 

organları üzerinde oluşturdukları lif nedeniyle 

yetiştirilen veya toplanan bitkilere “LİF BİTKİLERİ” 

denir. 

Dünyada lif  için değişik bitkilerden faydalanılmakla 

birlikte, başta pamuk olmak üzere keten, kenevir, 

jüt, rami, hibüsküs, kapok ve lif kabağı gibi bitkiler 

en önemli bitkisel lif kaynaklarıdır. 



Dünya’da değişik amaçlara yönelik lif 

gereksinimini karşılayabilmek için 1000’in 

üzerinde lif bitkisinin olduğu belirtilmektedir.

Bazı  bitkilerinin ekonomik önemi olmasa bile, 

yöresel veya bölge halkının gereksinimleri 

karşılamak için lifleri hâlâ kullanılmaktadır. 



Dünyada bulunan lif bitkilerinden 

ekonomik öneme sahip olanlar 

arasında en önemlileri pamuk, keten, 

kenevir, jüt, rami, hibiskus, sisal, 

agaveler, abaka, lif kabağı, Hindistan 

cevizi, kapok vb. bitkiler sayılabilir.



En önemli lif bitkileri, lif kaynağına göre; 

•Tohumlarından lif elde edilen bitkiler: 

Pamuk

•Saplarından lif elde edilen bitkiler: Keten, 

kenevir, jüt, rami, hibiskus

•Yapraklarından lif elde edilen bitkiler: 

Manila ve sisal keneviri

•Meyvelerinden lif elde edilen bitkiler: Lif 

kabağı, kapok, Hindistan cevizi 



Günümüzde petrokimyasallardan naylon, 

akrilik ve polyester gibi sentetik liflerin 

üretilmeye başlamasıyla ve fiyatların daha 

ucuz olması nedeniyle doğal liflere olan 

zorunluluk azalmıştır. 

Ancak sağlık açısından özellikle tekstil ve 

hazır giyim ürünleri için başta pamuk lifi 

olmak üzere doğal lifler hala önemini 

korumaktadır.

Jüt, rami, hibiskus vb. gibi uzun elyaflı lif 

bitkileri sadece tekstil sanayii için değil, 

ambalaj malzemesi olarak kâğıt ve karton 

üretimi için daha uygun olup, tercih 

edilmektedir.



LİFLERİN KULLANIM ALANLARI:

 tekstil, 

 çuval, 

 sicim, urgan, 

 kâğıt, 

 hasır, 

 süpürge, fırça. 



Yapay lifler hala tüketilen lifler içerisinde

daha yüksek paya sahip olmasına karşın

insanların doğal maddelere olan tutkularını

artması ve kimyasal liflere birçok özelliğin

kazandırılamaması sebebiyle pamuk lifi

günden güne daha cazip hale gelmektedir.



Dünya nüfusunun hızla artması, öte yandan

sanayileşen ve kalkınan toplumlarda hayat

seviyesinin hızla yükselmesi, pamuk lifi

tüketim ve gereksinimini arttırmıştır. Pamuk

lifi kullanımı, tüm lifler içerisinde % 49'luk

bir paya sahiptir.



 Pamuk, tarım ürünleri arasında yüksek

katma değer ve istihdam yaratan, tarım

– sanayii bütünleşmesinde öncü rol

oynayan, dünya tarım ticaretinin

önemli bir üründür.

 Yetişebilmesi için gereksinim duyduğu

ekolojik koşulların getirdiği

sınırlamalar nedeniyle dünya pamuk

üretiminin % 80`i, içlerinde Türkiye`nin

de bulunduğu az sayıda ülke tarafından

gerçekleştirilmektedir.



Dünyada pamuk üretim alanların en geniş

olduğu ülke Hindistan`dır. Ardından sırasıyla

Çin, ABD, Pakistan, Özbekistan ve Brezilya

gelmektedir.

Dünyada en çok pamuk üreten ilk 7 ülke

sırasıyla Çin, Hindistan, ABD, Pakistan,

Brezilya, Özbekistan ve Türkiye`dir.



Avustralya ve İsrail`den sonra en yüksek verim

değerlerine sahip üçüncü ülke Türkiye’dir.

Uluslararası Pamuk Danışma Kurulu verilerine

göre Ekim alanı açısından 9., lif pamuk verimi

bakımından 6., pamuk üretiminde 8., pamuk

tüketiminde 4., pamuk ithalatı yönünden 3. ülke

konumundadır (2014 verileri).

Ayrıca GDO`suz pamuk üretimi yapan ülkeler

değerlendirildiğinde Türkiye, bu alanda en

verimli pamuk üretimi gerçekleştiren ülkedir.



Dünya pamuk ticaretinde net dışalımcı

(ithalat) ve net dışsatımcı (ihracat) ülkelerin

ayrışması ilgi çekicidir.

Buna göre; Çin, Türkiye, Bangladeş,

Endonezya ve Pakistan net dışalımcı ülkeler

iken;

ABD, Hindistan, Özbekistan, Brezilya ve

Avustralya net dışsatımcı ülkeler olarak öne

çıkmaktadır.



Özellikle, ABD, Yunanistan ve İspanya gibi

gelişmiş ülkeler kendi pamuk üreticilerine

çok ciddi destek sağlamaktadırlar.

Bu ülkelerden ABD, 50-60 Cent/Lb

(Menphis) seviyelerinde olan pamuk

fiyatlarının %45`i,

Yunanistan %110`u,

İspanya %140`ı kadar üreticisine destek

vermektedir.



Öte yandan, DTÖ Anlaşmazlıkların Hali

kapsamında ABD ile Brezilya arasında devam

eden ve ABD tarafından pamuk üreticilerine

sağlanan iç destekler ve ihracat

sübvansiyonlarını konu edinen dava ABD

aleyhine sonuçlanmış ve DTÖ ABD`nin Brezilya

pamuk üreticilerinin zararını karşılamasına

karar vermiştir.

Dava sonucu olarak iç destek ve

sübvansiyonların azaltılmasının dünya pamuk

fiyatlarını daha da yükseltebileceği tahmin

edilmektedir.



Son yıllarda dünya pamuk üretiminin ve

stoklarının gerilemesi fiyatlar üzerinde yukarı

yönlü bir hareket başlatmıştır.

Pakistan ve Hindistan‘daki zorlu hava koşulları

ve Çin’in pamuk hasadından daha az ürün elde

etmesinin ardından ise 2010 yılında dünya

pamuk fiyatları, son 150 yılın en yüksek

seviyesine çıkmıştır.

Üretimin artması ve ihtiyaç duyulan pamuk

miktarının karşılanmasıyla, fiyatlardaki artışın

da sona ermesi beklenmektedir.
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PAMUĞUN YARARLANMA YÖNLERİ

Günümüzde insan yaşantısında tekstil,

besleme endüstrisinden, film malzemesi

yapımına ve savaş endüstrisine kadar 50 den

fazla endüstri kolunun hammaddesini

oluşturan pamuk, Dünya nüfusunun hızla

artışı yanında, toplumların sosyo-ekonomik

yapısının oluşturduğu taleplere bağlı olarak,

Dünya üretiminde önemli değişmeler

göstermektedir.



Pamuk; lifi, çiğidinden elde edilen yağı ve

öteki yan ürünleriyle ekonomik değeri çok

yüksek olan bir bitkidir.

Pamuk tohumlarından kısa ve uzun olmak

üzere iki tip lif elde edilir. Kaliteli uzun

lifleri dokuma sanayinde kullanılırken,

düşük kalitedeki kısa lifleri de (havlar),

döşek, şilte, mobilya, döşemeciliğinde,

sicim lamba, mum fitili halı ipliği, tıbbi

pamuk, kimya ve gıda sanayinde

değerlendirilir.



En çok üretilen liflerin başında pamuk

gelmektedir. Üretilen pamuk liflerinde stapel

uzunluk değerleri aşağıda verilmiştir.

 Kısa Lifler 20.64 mm --23.81mm

 Orta Lifler

a)24.61 mm -- 27.78 mm

b)28.58 mm -- 30.96 mm

 Orta-uzun Lifler 31.75 mm -- 34.93 mm

(Kısa, orta ve orta-uzun lifler, % 90'lık paya

sahiptir).

 Uzun ve Ekstra uzun lifler 35.72 mm ile

44.5  mm arasındadır. 

Geriye kalan,   % 10'luk kısımda yer almaktadır

ve bunun içinde %2’sini de ekstra uzun lifler

oluşturmaktadır.



18. yy sonlarında Avrupa tekstil

endüstrisinde giyim amacıyla tüketilen lifler

1 milyon ton civarında iken, 20.yy da 14

milyon tona çıkmıştır. Bu süreç içinde, bu

kadar lif artışı yanında, kullanılan liflerin

cinslerinde de değişiklikler olmuştur.

19. yy da kullanılan liflerin % 78’ini yün, %

18’ini keten, % 4’ünü pamuk oluştururken,

20.yy da pamuk liflerinin kullanım oranı %

74’e yükselmiş, yün % 20’ye, keten ise % 6’ya

düşmüştür.



Bu durum pamuk lifinin insan sağlığı

yönünden diğer liflere oranla daha iyi

özelliklere sahip olması yanında, özellikle

1750 yılında otomatik mekik; 1767 yılında

iplik eğirme makinası; 1786 yılında makine ile

çalışan dokuma tezgâhı; 1783 yılında

rollergin çırçır makinası; 1796 yılında sawgin

çırçır makinası; 1801 yılında buhar

makinasının endüstriye girmesi; başka bir

deyişle pamuğun çırçırlanabilme ve

işlenebilirliğinin kolaylaştırılması ile

olmuştur.



Pamuk Dünyanın en önemli lif bitkisi ve ikinci

en önemli yağlı tohum bitkisidir. Pamuk

bitkisinin asıl ürünü tohumunu örten lifi

olmuştur. Eski Hindistan, Asya, Amerika ve

Afrika’da yaşayan insanlar binlerce yıl

boyunca giyinme gereksinimlerinde bu liften

yararlanmıştır. Mohenjo-Daro (Hindistan) ve

İnka öncesi kültürlerde (Amerika) yapılan

kazılarda pamuktan dokunmuş kumaşlara

rastlanmıştır.



Tekstil sektörünün en önemli doğal

hammaddesi olan pamuk üretimi ticari olarak

dünyanın sıcak enlemlerinde yoğunlaşmıştır.

Pamuk üretimi Kuzey Yarımkürede 45
o
, Güney

Yarımkürede ise 32
o

enlemlerine kadar

uzanmaktadır. Dünya Pamuk ekiliş alanları daha

çok Asya kıtasında toplanmış olup, bunu

sırasıyla Amerika ve Afrika kıtaları izlemektedir.



Günümüzde 85 ülkede pamuk tarımı

yapılmaktadır. Türkiye kuruluş yıllarından

bu beri dünyanın önemli pamuk üreticileri

arasında olduğu için, ülkenin tekstil ve

hazır giyim sektörü büyük ölçüde

pamuklu tekstil ürünlerinin egemenliği

altındadır.

Dünyanın 7. büyük pamuk üreticisi olan

Türkiye’de pamuk üretim alanları 25 ili

kapsayan 4 ana bölgede toplanmıştır.



Pamuk bitkisinden elde edilen en önemli

ekonomik ürün olan lif tekstil endüstrisine

yüksek kaliteli lif kaynağı sağlamaktadır.

Pamuk lifi teri emişi, ısıtılıp kaynatıldığında

diğer liflere göre daha sağlam kalışı, statik

elektriği daha az iletmesi ve dokumadan

önce özel bir işlem istememesi gibi

avantajları ile diğer bitkisel ve sentetik lifler

karşısında tercih edilmektedir.



Bir yandan dünya nüfusunun hızla artması,

diğer yandan endüstrileşen ve kalkınan

toplumlarda yaşam düzeyinin ve doğaya

zarar vermeyen ürünlerin kullanım bilincinin

yükselmesi pamuk ve pamuğa dayalı ürün

tüketimini arttırmakta, dolayısıyla pamuğa

olan gereksinim de giderek artmaktadır.



Pamuk lifi tekstil bitkileri içerisinde tüketimi

en yüksek olan liftir. Kimyasal lifler hala

tüketilen lifler içerisinde daha yüksek bir paya

sahip olmalarına karşın, insanların doğal

maddelere olan tutkularının artması ve

kimyasal liflere doğal liflerdeki birçok

özelliğin kazandırılamaması nedeniyle pamuk

çekiciliğini artan bir şekilde korumaktadır.



Lif üretimini yan ürünü olan tohum yağı insan

tüketimi için önemli bir yağ kaynağıdır.

Pamuğun yan ürünü olan pamuk çekirdeğinin

işlenerek değerlendirilmesi için kurulan pamuk

yağı kombinası; margarin, deterjan, sabun,

gliserin ve yağ asitleri ile ham yağ ünitelerinden

oluşmaktadır. 1 kg kütlü pamuktan;

600 g çiğit, 

180 g ham yağ, 

570 g küspe, 

100 g linter,

100 g çiğit kabuğu, 

360 g lif pamuk elde edilmektedir.



Pamuk aynı zamanda çok önemli bir yağ

bitkisi olup, ülkemiz yağ açığının büyük bir

kısmını karşılamaktadır. Kütlü pamuk bitkisel

yağ elde etmek üzere üretilen bitkiler

arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Pamukta ortalama % 20 oranında bulunan

çiğit yağı ile bitkisel yağ endüstrisinin

hammaddesini oluşturmaktadır. Pamuk

bitkisi Dünyada soya fasulyesinden sonra

ikinci önemli bitkisel yağ kaynağıdır.



Yüksek protein içeren küspesi ise kümes

hayvanlarının besini olarak kullanılmaktadır.

İplik yapımında kullanılan uzun lifleri

ayrıldıktan sonra tohum üzerinde 1-6 mm

uzunluğunda LİNTER adı verilen kısa lifler kalır.

Linter özel makinalarda alınarak linter pamuğu

adı altında satışa sunulur. Linter koltuk, yatak

vb.’de dolgu maddesi olarak değerlendirildiği

gibi, yüksek selüloz içeriği nedeniyle değerli bir

selüloz kaynağıdır. Yapay ipek, patlayıcı

madde, cila ve plastik üretiminde gereken

selüloz pamuk linterinden karşılanmaktadır.



Pamuk Antartika dışında her kıtada tarımı

yapılan bir bitkidir. Çoğu ülkede, pamuk üretimi,

işlenmesi ve pazarlamasında milyonlarca

insana istihdam ve gelir sağlayan esas

ekonomik temellerden birisidir.

 Pamuk gerek tarımı ve gerekse birçok

endüstride hammadde olarak kullanılmasıyla

geniş bir istihdam kapasitesi yaratmaktadır.

 Bunun yanında pamuk diğer tarım ürünleri ile

karşılaştırıldığında, ülkeye en fazla dövizin

girmesini sağlayan ürün olmuştur. Dış ticaret

açısından pamuğun önemi çok fazladır.



Pamuk üretimimiz tarım sektörünün yanında

tekstil, konfeksiyon, çırçırlama, yağ ve yem

sektörünü ilgilendirmekle birlikte, tarımında

kullanılan alet-ekipmanlarla tarım alet ve

makinaları endüstrisini de yakından

ilgilendirmektedir.

Öte yandan pamuk tarımında sulama, gübreleme

ve ilaç kullanılmaktadır. Bu yönüyle de sulama

sistemleri, gübre ve ilaç endüstrisi ile de çok

yakın ilişki içindedir.



Pamuk lifinin kullanımı birçok işlemlerden

sonra olmaktadır. Hasat edilen pamuk

çırçırlandıktan sonra ayrılan lif iplik

fabrikasında iplik haline getirilir. İplik dokuma

fabrikalarında, dokumaya dönüştürüldükten

sonra boyama işleminden geçmektedir. Kumaş

ya da bez haline getirilen pamuk daha sonra

konfeksiyon haline getirilmektedir. Bütün bu

işlemler zincirinin her birinden sonra, pamuk

lifinin değeri artmaktadır.



Pamuk yaklaşık olarak

ham pamuktan ipliğe dönüşmede 2-3,

iplikten dokumaya geçtiğinde 5-7 ve

konfeksiyon aşamasında 10-15 kat

değer kazanmaktadır. Pamuk ürününün

ekonomimiz açısından diğer birçok tarım

ürününe göre ayrıcalıklı bir önemi

bulunmaktadır.



Türkiye’de pamuk tarımı genellikle ülkenin

güney bölgelerinde yaygın olarak yapılmaktadır.

Buna karşın elde edilen lif konfeksiyon haline

dönüşünceye kadar ülkenin tüm bölgelerinde

kurulmuş değişik kademedeki fabrikalarda

işlem görmektedir.

Dolayısıyla her kademesinde yüksek katma

değer kazandıran pamuk tüm bölgelerdeki

insanlara iş olanağı yaratmaktadır.



Pamuk tohumlarında % 12-25 yağ, % 22-26

protein bulunur. Pamuk yağı öncelikle margarin

üretiminde, salatalarda, mayonez yapımında,

evlerde ve endüstride kızartma yağı olarak

soslarda, hamur işleri gibi birçok gıda maddesi

yapımında kullanılır. Pamuk yağı, öteki

yağlarının tat ve koku kalitelerinin

ölçülmesinde çoğu kez referans olarak

kullanılır.



Pamuk yağı, doğal bir antioksidan olan

tokoferolce zengin olup yağ stabilitesi yüksek

ve raf ömrü uzundur. Pamuk proteini, evcil ve

büyükbaş hayvan gıdalarında kullanılmaktadır

Pamuk yağında ortalama % 76 doymamış

(oleik, linoleik) ve % 24 doymuş yağ asitleri

(palmitik, stearik, kaprik, laurik, myristik)

bulunur.

Pamuk yağı, bu asit içeriği ile doğal 

hidrojenleşmiş yağ olarak anılır.



Pamuk tohumlarının adi-pres, ekspeller ve

ekstraksiyon yöntemiyle yağı alındıktan sonra

geriye kalan küspe; % 41 ham protein, % 1.5-

3.9 ham yağ, % 11.3-12.7 ham selüloz % 0.16

kalsiyum, % 0.32 kullanılabilir fosfor içerir ve

aminoasitlerce de zengin olup hayvan

yemlerinde kullanılır.



Ancak tohumlarda bulunan gossypol,

dihydropxyphenol ve cyclopropenoid yağ

asitleri gibi doğal toksik bileşikler proteince

zengin olan pamuk küspesinin yemlere güvenle

katılabilecek miktarlarını sınırlandırmaktadır.

Ayrıca pamuk tohumundan yağ çıkarma

sırasında ortaya çıkan çiğit kabukları

(kapçıkları) süt inekleri, besi sığırları, koyunlar

ve iş hayvanlarının kaba yem gereksinimlerini

karşılamada kullanılır.



Pamuk bitkisi hasat sonrası dekara 300-700

kg kuru sap bırakır. Sap ve çenetler yonga

levha üretiminde kullanılmaktadır.

% 21-25 lignin ve % 37-43 selüloz içeren

pamuk saplarının kağıt üretimi için uygun

hammadde kaynağı olarak kullanılabilir.

Ayrıca saplar yakacak olarak da

değerlendirilebilir.
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Pamuk bitkisi;

Yeni Dünya’da 37° N (kuzey) ile 32° S (güney)

enlem dereceleri;

Eski Dünya’da ise, 47° N (kuzey) ile 32° S

(güney) enlem dereceleri arasında kalan, pamuk

yetiştirilmesine uygun iklim koşullarına sahip

alanlarda yetiştirilmektedir. Aslında çok yıllık bir

özelliğe sahip olan pamuk bitkisi büyüme ve

gelişmesini, sıcaklığın 7- 10° C’nin altına

düşmediği aylara kaydırarak uyum sağlamış ve

tek yıllık olarak tanımlanmıştır.



Dünyada yaklaşık 32 milyon hektarlık bir

alanda pamuk tarımı yapılmakta ve 20

milyon pamuk lifi elde edilmektedir.

Tekstil sanayinin kullandığı lif miktarı

yaklaşık olarak 56.969.000 tondur.

Türkiye’de ise tekstil sanayinin kullandığı

lif tüketimi 2,2 milyon ton olup, lif

gereksinimi her yıl giderek artmaktadır.



Bu gün ülkemizde Ege, Akdeniz ve

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin

sulanabilir tarım arazilerinin önemli bir

kısmında pamuk yetiştiriciliği

yapılmaktadır.



PAMUĞUN TARİHÇESİ

Anadolu’ya 1.yüzyılda giren pamuk   

yayılmasını, 6.yüzyılda   Bizanslılar 

döneminde    yapmıştır.    

Gelişmede Türklerin rolü büyüktür. 

Önceleri, ipek yolu ile   doğunun ipekli 

ve  pamuklu  dokumaları, Anadolu 

üzerinden Avrupa’ya gönderilmiştir. 



11.yüzyılda Selçuklular, 

13. ve 14.yüzyılda da Osmanlılar,

pamuk tarımını Balkanlar, Suriye, Irak ve

Mısır’da yaparak, başta Bursa olmak 

üzere Sivas ve Konya illerini dokuma 

merkezleri haline getirmişlerdir.



Bu sırada Osmanlı İmparatorluğu ürettiği

pamuk ile tekstil ve   yatak-yorgan   gibi  

dolgu  gereksinmelerini  karşılamış   ve  

önemli   bir bölümünü de Avrupa’ya

ihraç etmiştir.

19.Asırda tekstili ile ünlü İngiltere, 

Amerika’dan sağladığı ham pamuğu,

Amerika’da 1860’dan sonra gittikçe 

yoğunluk kazanan iç savaşlar nedeniyle,

Osmanlı İmparatorluğu’ndan karşılamaya 

başlamıştır.



Bu pamuk talebi ile; Anadolu’ya daha

önceleri sadece kapalı koza, başka bir

deyişle yerli ve bilimsel olarak da Asya

kökenli kısa (18-22 mm) ve kalın lifli

Gossypium herbaceum ve G.arboreum türü

pamukları yanında, Amerika kökenli orta

uzun (27-28 mm), daha ince, iplik yapımı ve

dokumaya çok daha uygun, daha verimli,

açık kozalı Gossypium hirsutum türü

pamuklar ektirilmeye başlanmıştır.



Bu yeni tür pamuğun ekimini

yaygınlaştırmak üzere teşvik amacıyla

tohumu köylüye bedava (İANE) olarak

verilmiştir. Bu pamuk, bundan dolayı

İANE diye anılmıştır.



Pamuğun gittikçe gelişme gösterdiği

Osmanlı İmparatorluğu, girdiği Balkan ve

1.Dünya Savaşları ile parçalanarak

pamuk ve pamuklu sanayii de bitme

noktasına gelmiştir.

Cumhuriyet ile, Ulu Önderin başlattığı her

konudaki yeniden yapılanma hareketleri

içinde pamuk tarımı da kendi payına

düşeni almıştır.



Amerika’dan kırktan fazla Upland-tipi

(G.hirsutum türü) pamuk tohumluğu

getirtilerek

1924’de Adana’da, daha sonra

1934’de de Nazilli’de kurulan Bölge

Pamuk Araştırma Enstitüleri’nde 

denemelere alınmıştır. 

Büyük Millet Meclisi’nden de 2903 sayılı 

“Pamuk Islah Kanunu” ve 2582 sayılı 

“Pamuk Tohumluğu Üretim Yasası”

çıkarak yürürlüğe girmiştir.



Pamuk uzmanları yetiştirmek üzere 

yurt dışına eleman  gönderilmiş  ve  

Tarım  Bakanlığı’na da Amerika’dan Mr.

Clark ve Almanya’dan Dr. Markus,

Belçika’dan da G.Bailleux gibi tanınmış

uzmanları getirerek yoğun bir girişim

başlatılmıştır. Bakanlık bünyesindeki

pamuk işleri, 1950’den sonrasında 

Genel Müdürlük düzeyine yükseltilmiştir



Yapılan pamuk çeşitleri adaptasyon

çalışmaları sonuçlarına göre de iane

pamuğunun ekimi yasaklanarak, bunun

yerine 1954’de, G.hirsutum türünden

Akala’nın iki yakın tipi ile yerli koza

G.herbaceum pamuklarına izin verilmiştir.

Daha sonra (1963’de) Çukurova, Hatay,

Antalya ve Güney Doğu yöreleri için

Akala’nın yerini, daha verimli görülen

Deltapine 15/21 ile Coker, Carolina Queen

pamukları almıştır.



Öte yandan da Ege Bölgesi de Coker

100 A/2 pamuğuna yer verilerek, birim

alandan kaldırılan pamuk verimleri,

dolayısıyla ülke pamuk üretimi büyük

bir sıçrama yapmıştır

(Toplam yüzelli bin ton gibi daha az

olan üretimi iki katına ulaşmıştır).



Son yıllarda da Bölge Pamuk Araştırma

Enstitülerinin sürekli yaptıkları çalışmanın sonucu

olarak (Sayar 314, Deltapine serisi, Çukurova

1518, Nazilli 66-100, Ege-69, Delcerro, Nazilli-84,

Nazilli-87, Nazilli- 84-S, Adana-98, Erşan 92,

Maraş-92 v.b. gibi) bölge koşullarına uygun, verim

ve kalitesi yüksek pamukların ekimlerine

geçilmiştir.

Ayrıca bir çok özel tohumluk firması da ümitli

gördükleri bazı pamukları bölge çiftçisine

ektirmiştir. Böylece GAP’la artan pamuk ekim

alanlarının da katkısı ile, ülkemizin lif üretimi bir

milyon tona yaklaşmıştır.



LİF BİTKİLERİ 



Pamuk Tipleri

1. Sea Island pamuğu : Oldukça kısıtlı

miktarlarda üretildiğinden oldukça pahalı

liflerdir. Çok pahalı erkek gömleklerinde

kullanılmaktadır.



2. Mısır pamuğu : Güney ve Orta Amerika kökenli

stoklardan geliştirilmiş pamuklardır. Çok uzun ve

dayanıklı lifleri ile bilinen pamuklardır. Yüksek fiyat

bulan Giza çeşidi en kaliteli dantel ipinde ve yatak

örtüsü, nevresim, çarşaflar, havlularda

kullanılmakta olup, en yüksek kaliteli Mısır pamuk

çeşitlerinden birisidir. Mısır pamuğu Mısır, Türkiye

ve birkaç ülkede yetiştirilmektedir. Bu pamukların

lifleri çok uzun olduğundan liflerin bozulmaması

için el ile hasat edilmeleri gereklidir.



3. Pima pamuğu: Pima pamuğu uzunluk ve fiyat

yönünden Mısır pamuğu ve Amerikan Upland uzun

lifli pamuğu arasında yer almaktadır. Öncelikle

A.B.D’nin güneybatısında yetiştirilen pamuk tipidir.

4. Amerikan Upland uzun lifli pamuğu : Bu

pamuklar dünya ürününün yaklaşık % 90’ını

oluşturur. Yetiştirilmeleri ve işlenmeleri kolay

olduğundan pahalı değillerdir. Orta kalitedeki

kumaşlar için oldukça uygundurlar. Pahalı olmayan

lüks çarşaflarda kullanılır.



5. Amerikan Upland kısa lifli pamuğu : Kalitesi

iyi ve pahalı olmayan pamuklardır. Denim ve kot

yapımında uygun olan pamuklardır.

6. Asya kısa lifli pamuğu: Yetiştirilmeleri ve

işlenmeleri çok kolay olduğundan, kumaş yapımı

çok ucuz olan pamuklardır. Ancak bu pamuktan

yapılan çok hafif kumaşlar çok dayanıksızdır.



PAMUĞUN COĞRAFİ SİSTEMATİĞİ

Pamuk Malvales takımından, Malvacea

familyasından, Gossypium cinsinden bir bitkidir. 

Dünyadaki pamuk türleri şimdiye kadar birçok 

araştırmacı tarafından türlü şekillerde 

sınıflandırılmış, 6' dan 54' e kadar değişen türlere 

ayrılmıştır. Bu türler dünyanın ayrı bölgelerinde 

görülür. Bu bölgeler yarı kurak, tropikal ve 

subtropikal iklim kuşaklarındadır. Fryxell (1979) 'in 

yaptığı coğrafi taksonomiye göre yabani diploid

karakterli türler üç coğrafi kuşakta yer alır. 



Bunlar: Avustralya, Amerika, Afrika-Arabistan

grupları olup toplam 29 türü içerirler.

Bu türler içerisinde eski dünya pamuğu ya da kapalı

kozalı pamuklar adı verilen Herbacea grubu

Gossypium arboreum' un gen merkezi Güneydoğu

Asya ve Hindistan, Gossypium herbaceum' un ise

Doğu Afrika ve Akdeniz sahilleridir.



Yeni Dünya pamukları içerisinde yabani ve kültür

tetraploid pamuk türleri yer alıp bunlar Hirsuta

grubuna dahildir. Bu pamuk türleri; Gossypium

tomentosum, Gossypium barbedense, Gossypium

hirsutum'dur.

Upland denilen Gossypium hirsutum türleri

dünyada pamuk ekilen yörelerde en yaygın olanıdır.

Orta uzunlukta lif veren bu türe ait pamukların

lifleri parlak ve dayanıklıdır. ABD, Türkiye, Pakistan

ve Türk Cumhuriyetleri gibi önemli pamuk üreticisi

ülkelerin pamukları bu orijine aittir.



PAMUĞUN SİSTEMATİĞİ

Dünya’da lif veren ve ticari olarak yetiştirilen yüzlerce 

pamuk çeşidi, dört kültür türünün eseridir. 

Bunlardan Gossypium herbaceum ve Gossypium

arboreum (AA genomlu, temel kromozom sayısı n=13), 

Eski Dünya pamuklarıdır. Bunların kozaları kapalı, 

verimleri düşük, lifleri kısa (18-24 mm) ve kalındır. 



Kullanım alanları daha çok yatak-yorgan vb. 

gibi dolguluk, daha az olarak da kaba iplik ve 

dokumaları kapsamaktadır.

Asya kökenli bu pamuklar, bizde imparatorluk 

döneminde yetiştirilenler olduğu halde, daha 

sonraları bunların yerini gittikçe artarak % 99.5 

oranında Amerikan kökenli türler almıştır



Amerikan kökenli bu türler G. hirsutum ve G. 

barbadense’dir (AADD genomlu, temel kromozom 

sayıları n=26). 

Bunlardan G. hirsutum başka bir deyişle “UPLAND” 

pamukları, tekstilde çok ince iplik ve dokumalar 

dışında normal kaliteli pamuklardır. 



Verimleri yüksek, vejetasyonları orta-uzundur. 

Dünya’da yetiştirilen pamukların % 90’ından 

fazlasını oluştururlar. 

Dolayısıyla da Türkiye pamuklarının % 99.5’u 

G. hirsutum türü pamuklardır. 

Yeni Dünya “Amerika” kökenli ikinci önemli tür 

G. barbadense’dir. En uzun (35-40 mm), ince ve 

dayanıklı liflere sahiptir. Liflerinden pahalı, ince 

iplik ve kaliteli poplin kumaşlar üretilir. 



Dünya pamuk kuşağında Ekvator’a yakın

paraleller içindeki sıcak ve yazları uzun geçen

iklimlerde de yetişmektedirler. Verimleri ve

çırçır randımanları G. hirsutum türü

pamuklardan biraz düşüktür. Ülkemizde

Delcerro vb. bazı çeşitler yarı uzun (33 mm)

lifliler olarak belli miktar ve alanlarda

yetiştirilmektedir.



Bir zamanlar Yeni Dünya pamuğu ile 

Eski Dünya pamuğu yan yana gelmiş, 

bunlar aralarında melezlenerek AD 

genomlu bitkileri oluşturmuşlardır. 

Bunların kromozom sayılarının 2 

katına çıkmasından AADD genomlu

allotetraploid kültür pamuğu 

oluşmuştur (Şekil 1).



Diploid Ata

(6-11 milyon yıl öncesi)

↓

______________________________________

↓                                                                          ↓

AA                                                                      DD

Eski Dünya                                                     Yeni Dünya

n=13                                                                 n=13

(büyük kromozomlu)                                     (küçük kromozomlu)

↓                                                                          ↓

_______________________________________

Poliploidizasyon

(1-2 milyon yıl önce)

↓         

AADD

Yeni Dünya Tetraploid

n=26

(13 büyük + 13 küçük)                                                    

Şekil 1. Gossypium cinsi arasındaki filogenetik ilişkiler



PAMUĞUN MORFOLOJİSİ

Kültürü yapılan bitkiler arasında kökeni ve

tarihçesi açısından eşsiz olanı pamuktur. Modern

pamuk türlerinin yabani ataları Afrika, Arabistan,

Avustralya ve Orta Amerika gibi farklı coğrafik

alanlarda yayılma gösteren çok yıllık bitkilerdir.

Son birkaç yüzyıl boyunca 4 farklı kültüre alınan

pamuk türünü geliştirmişlerdir. Islah çalışmalarına

karşın pamuğun birkaç yabanilik özelliği yok

edilememiştir.



Önemli yabanilik özellikleri; çok yıllık büyüme

özelliği, meyvelenme, tropik kökeni’dir. Yabani pamuk

türleri subtropik çok yıllık bir bitki olup, tohum

oluşturmaya başladıktan sonra bile yaprak

oluşturmaya devam etmektedir. Genotipik olarak çok

yıllık büyüme özelliğine karşın, pamuk tek yıllık

olarak yetiştirilmektedir.



Bitki kurak dönemlerde dormant duruma

gelmekte ve uygun yağışların olmasıyla birlikte

büyümesine yeniden başlamaktadır. Kurak

dönemler sırasında pamuk bitkisi çoğu olgun

kozalarını büyütmeye devam etmekte ve geriye

kalan koza yükünü silkmektedir. Bu özellik

sayesinde pamuk bitkisi şiddetli kurak yıllarda

bile ürün vermektedir.



Familya : Malvaceae

Cins : Gossypium

Tür : Gossypium hirsutum

Gossypium barbadense

Gossypium herbaceum

Gossypium arboreum

Amerikan Kökenli Yeni Dünya
Pamukları (2n:52), açık kozalı
(upland) pamuklardır.

Asya Kökenli Eski Dünya
Pamukları (2n:26), kapalı kozalı
pamuklardır.

Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbedense L. türleri, dünya ve 

ülkemiz ticari pamuklarının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. 

SİSTEMATİĞİ



Pamuk, ebegümecigiller familyasının Gossypium cinsinde yer alan ve 

birçok türü olan bir bitkidir. Ana vatanı Güney Afrika, Endonezya ve 

And Dağları’dır. Yabani pamuk türleri çok yıllıktır. Kültüre alınmış ve 

tarımı yapılan türler ise tek yıllıktır.  

Pamuk, lifleri için yetiştiriciliği yapılan değerli bir bitkidir. Dokuma

sanayisinin en önemli ham maddelerinden biri olan pamuk lifleri, ucuz,

kolay işlenebilen, doğal bir büküme sahip, dokunmadan önce özel bir

işlem gerektirmeyen, yıkanmaya karşı dayanıklı ve yünden daha sağlam

bir yapıya sahiptir. Bu nedenle hem kumaş hem de diğer dokumaların

üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.



Pamuk sadece dokuma sanayisine değil, tohumlarının içerdiği %17-24 

yağ oranı ile bitkisel yağ sanayisine ve de yem sanayisine ham madde 

sağlamaktadır. İnsan yaşamındaki yeri ve faydaları nedeniyle pamuk 

gerek dünya ve gerekse Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. 

Dünyada pamuk yetiştiriciliği çok eski çağlardan beri yapılmaktadır. 

Günümüzde Pakistan sınırları içinde yer alan tarihi Mohencodaro kenti 

kalıntılarında MÖ 3000 yıllarından kalma bükülmüş pamuk iplikleri 

bulunmuştur. Ülkemizde ise pamuk yetiştiriciliği ilk kez 1800’lü 

yılların başlarında Çukurova Bölgesi’nde yapılmaya başlanmıştır. 

Dünyada 2013 yılı pamuk ekim alanı 32 milyon ha üretim 25 milyon  

ton olup verim 765 kg/ha dır. Ülkemizde yıllara göre ekim alanı ve 

üretim durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir.



Yıl Ekilen alan(dekar) Üretim(ton) Verim(kg/da)

2000 6.541.770 2.260.921 346

2005 5.468.800 2.240.000 410

2010 4.806.500 2.150.000 448

2011 5.420.000 2.580.000 476

2012 4.884.963 2.320.000 475

2013 4.508.900 2.250.000 499

TÜRKİYE ÜRETİM DURUMU

% 30 % 30 



2013 YILI Ekilen alan(dekar) Üretim(ton) Verim(kg/da)

Şanlıurfa 2.033.195 948.464 466

Aydın 536.369 287.031 535

Diyarbakır 418.240 197.835 473

Adana 381.475 212.035 556

Hatay 380.381 202.791 533

İzmir 206.032 118.325 574

Mardin 114.112 57.157 501

Adıyaman 99.735 47.948 481

Gaziantep 66.230 32.769 495

Antalya 59.071 32.262 546

TÜRKİYE İLLERE GÖRE ÜRETİM DURUMU



KULLANIM ALANLARI

• Çiğitinden yemeklik yağ elde edilir.

• Çiğitinden alınan yağı sabun ve boya sanayinde kullanılır.

• Küspesi hayvan beslenmesinde değerlendirilir.

• Küspesi gübre olarak kullanılır.

• Lif bitkisidir.



BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ 

 Kök, 

 Sap ve dallar, 

 Yaprak 

 Çiçek, 

 Koza, 

 Tohum ve lif 



KÖK
• Pamuk, derin bir kazık kök sistemine sahiptir. 

• Fideler 20-25 cm uzunluğa eriştiklerinde kökler 1-1.5 m derinliğe; 

olgunlaşma ile birlikte 3 m derinliğe kadar ulaşabilir. 

• Kazık kökün büyüme noktasının yaklaşık 12 cm altından yan kökler 

çıkar. 

• Yan köklerin büyüme noktasının yaklaşık 5 cm altından da emici 

kökler gelişir. 

• Topraktan su ve besin maddelerini emici köklerle alır. 

• Kök sisteminin yoğunlaştığı bölge, genellikle toprağın 30-40 cm’lik 

derinliğidir. 



SAP VE DALLAR
Bitki, 80-150 cm boyunda 

olup, çeşitlere ve ekolojik 

şartlara göre 3 m’ye kadar 

boylanabilir. Sap genç devrede 

yeşil rekte iken, olgunlaşmaya 

doğru kahverengi-kırmızı bir 

renk alır. Sapın dış yüzeyi 

mantarlaşmış olup, olgunlaşma 

devresinde içi özle doludur. 

Ana sap, dikine büyüyen bir 

eksenden ibarettir. Ana sap 

üzerinde büyük yapraklar 

oluşur. Pamuk sapı boğum ve 

boğum aralarından 

oluşmuştur.Bu boğumlardaki 

yaprak altı tomurcuklardan yan 

dallar çıkar. 



ODUN 
DALI 

ANA 
SAP 

MEYVE 
DALI

Her bir yaprağın koltuğunda iki 

tomurcuk bulunmaktadır.Bu 

tomurcuklardan birisi merkezi 

durumda olup, asıl koltuk 

tomurcuğu; diğeri ise bunun biraz 

yanında olup yan koltuk tomurcuğu 

adını alır. Bu tomurcuklardan birisi, 

nadiren ikisi dal meydana getirir, 

bazen de hiçbiri gelişemez. 

Merkezi tomurcuğun gelişmesinden 

odun dalları, yan tomurcuğun 

gelişmesinden de meyve dalları 

oluşur. 

Bütün pamuklarda genellikle; 

•Ana sapın alt kısmında bulunan 

tomurcuklarından odun, 

•Üst kısımda bulunanlardan ise 

meyve dalları oluşur. 



YAPRAK
Pamuk bitkisi ilk toprak yüzeyine 

çıktığında iki adet kotiledon yaprak 

bulunur. Daha sonra ilk gerçek 

yapraklar oluşur. Yaprakların rengi, 

şekli, büyüklüğü ve tüylülüğü, tür ve 

çeşitlere göre değişiklik gösterir. 

Yapraklar genellikle 3-5 parçalı olup, 

derin veya yüzlek yırtmaçlıdır. 

Renkleri açık-koyu yeşil veya 

antosiyanin pigmentlerinden dolayı 

kırmızı renkli olabilir. 

Gelişmenin ilk dönemlerinde görülen 

açık yeşil renk, olgunlaşmaya doğru 

koyulaşmaktadır. 



Yaprak tüylülüğü kalıtsal bir 

özelliktir. G. barbedense ve G. 

hebaceum türüne ait pamuk 

yaprakları seyrek tüylü veya 

tüysüzken; G. hirsutum türünde 

genellikle tüylüdür. Yaprağın alt 

yüzeyinde, genellikle 3-5 ana damar 

bulunur. Bunlardan çıkan yan 

damarlar, yaprağı bir ağ gibi 

kaplamaktadır. Ana damarlar 

üzerinde, nektar olarak bilinen dış 

bezeler (gland) bulunur ve bunlar 

tatlımsı bir sıvı çıkarırlar. Dış 

bezeler ayrıca çanak yaprakların iç 

yüzeyinin tabana yakın yerlerinde, 

çanak yaprakların dışında ve çiçek 

saplarında bulunur. 



ÇİÇEK
Pamukta meyve dalı üzerinde 

bulunan boğumlarda bir yaprak 

bir de çiçek tomurcuğu 

bulunmaktadır. Çiçek 

tomurcukları meydana geldiği ilk 

anda genellikle yeşil renkli, 

piramit şeklinde gözükürler. 

Çiçek tomurcuğunun bu 

durumuna tarak adı verilir. 

Tarakların görülebilir bir duruma 

dönüşebilmesi için ekimden sonra 

30-45 gün geçmesi 

gerekmektedir. 



Her bir tarak, 

dışta üç adet üçgen şeklinde yaprak ile 

içte çiçek tomurcuğundan oluşur. Dışta 

bulunan yapraklara dış çanak yaprağı

veya brakte yapraklar adı verilir. 

Brakteler, çiçek tomurcuğunun üzerini 

ve daha sonra oluşan kozaları tamamen 

örterek onları olumsuz çevre 

koşullarından korurlar 

Bir pamuk bitkisinin çiçeği; 

•Dışta üç adet brakte, 

•Braktelerin içinde 5 adet asıl çanak 

yaprak (kaliks-sepal) 

•İçte 5 adet taç yaprak (korollo-petal), 

•1 adet dişi organ (pistil) ve 

•Erkek organlardan (stamenler) oluşur. 



Çiçek rengi Amerikan kökenli

pamuklarda krem, Asya kökenli

pamuklarda ise sarıdır.

Erkek organlar, dip kısımlarından

birleşmiş bir boru şeklinde olup,

dişi organı içerisine almıştır. Erkek

organların sayısı, 40-50 adet

arasında ve çiçek tozları sarı

renktedir. Bir adet dişi organ

bulunup, dişi organın tepecik sayısı

3-5 arasında olup, yumurtalığı da

aynı sayıda bölmeye (karpel)

sahiptir. Her bölme kendi arasında

ikiye ayrılır. Pamuk tohumları bu

bölmeler içerisinde gelişir. Bir

bölme içerisinde 5-17 arasında

tohum bulunur.



Pamuk, %90-95 kendine (autogamy), 

%5-10 yabancı (allogamy) döllenir.

Pamuk bitkisinde ilk çiçek açımı, 

ekimden yaklaşık 65-70 gün sonra 

görülür Bitki üzerinde çiçeklenme, 

koza oluşumu ve koza açımı aşağıdan 

yukarı ve içten dışa bir sıra izler.

Birbirini izleyen iki generatif daldaki 

çiçeklerin açılması arasında 2-3 

günlük bir süre vardır ki, buna Kısa 

Zaman Aralığı  (dikey çiçeklenme) 

aralığı denir.

Aynı dal üzerinde birbirini izleyen iki

çiçeğin açılması arasındaki zaman

farkı 6-7 gündür. Bu ise Uzun

Zaman Aralığı (yatay çiçeklenme)

olarak adlandırılır.



KOZA 

Döllenmeden sonra yumurtalık gelişerek 

kozayı (meyve) oluşturur. Pamuk 

kozalarına, yeşil haldeyken elma ismi de 

verilmektedir. Kozalar hızla büyüyerek, 

döllenmeden yaklaşık 20-25 gün sonra 

tam büyüklüklerine kavuşurlar. Kozalar 

olgunlaştığında, çenetlerin birleşme 

yerlerinden çatlar ve lülelerden oluşan 

beyaz kütlü dışarı çıkar. 



Uygun koşulları altında kozalar 

hızla açılır ve pamuk kütlüleri 3-4 

günlük bir süre içerisinde kabarıp, 

kurur. Lüle sayısı, çenet sayısına 

eşit olup, G. hirsutum türünde 4-5, 

diğer türlerde 3, bazen de 4 adettir. 

Lüle içerisinde tohumlar iki sıra 

halinde dizilmişlerdir. Koza 

ağırlığı, tür ve çeşitlere bağlı olarak 

4-11 g arasında değişir. Çenetleri 

ayrılmış kütlü de ise ağırlık 3-8 g 

arasında değişir. Çenet açılımına 

göre kozalar; Açık (G. hirsutum ve 

G. barbedense), Yarı açık ve Kapalı 

(G. herbaceum) olmak üzere 3 

tiptir. 





TOHUM VE LİFLER 

Çiçeğin döllenmesinden sonra, 

yumurtalık gelişerek tohumu 

oluşturur. Yumurtalık hücresinin 

dış zarı, tohum kabuğunu 

oluşturur. Tohum kabuğunun 

üzerinde bulunan epidermis 

hücrelerinin dışa doğru 

uzamasıyla, beyaz veya krem 

renkli, kalınlaşmış uzun lifler 

(lint) ile tohum kabuğuna sıkıca 

sarılan, genellikle beyaz bazen 

ise renkli kısa lifler (hav) 

oluşur. Bazı çeşitlerin tohumları 

havsızdır. Tohum ve lifin ikisine 

birden kütlü pamuk adı 

verilmektedir. 



Pamuk tohumları, genellikle 

yumurta veya armut 

biçiminde olup, 

•Mikropil, 

•Orta ve 

•Şalaza kısımlarından oluşur. 

Mikropil bölgesi, tohumun uç 

kısmı olup sivri ve serttir. Bir 

miktar hav bulunur. Şalaza 

kısmı, tohumun küt kısmı 

olup, yumuşak ve süngerimsi 

bir dokudan oluşur. Hav 

yoktur. Tohum çimlenmesi 

için gerekli nemi bu şalaza 

bölgesinden alır.  1000 tohum 

ağırlığı 8-12 g arasındadır 







LİF BİTKİLERİ 



PAMUK TARIMI

Tarımı yapılan pamuk çeşitlerinin verim potansiyeli ne kadar

yüksek olursa olsun ürün miktarı ve kalitesini çevre koşulları

ile yetiştirme tekniği uygulamaları belirlemektedir. Pamuk

sıcak bölgelerin bir kültür bitkisi olmasına karşın, Yeni

Dünyada 37° (N) enlem derecesi ile 32° (S) enlem derecesi

arasında yetişir. Eski Dünyada ise pamuk sınırı Rusya’nın

Ukrayna bölgesinde 47° (N) ve Afrika ile Avustralya’da 30° (S)

enlem dereceleridir.

Türkiye 36-42 enlem derecesinde olduğundan, yüksek

yaylalar dışında ülkemizin her tarafında pamuk yetiştirilebilir.

Ancak rantabl bir pamuk tarımı Türkiye’nin belirli bölgeleri ile

sınırlıdır.



Pamuğun dünyada ticari olarak

yetiştirilebileceği yerleri belirleyen en önemli

etmen iklimdir. İklim etmenleri, orta kuşakta

pamuk yetiştirme alanlarını sınırlamaktadır.

İklim sınırlamalarına bağlı olarak pamuk tarımı

yapılan bölgeler daha sıcak enlemlerde

yoğunlaşmıştır. Yetişme süresinin uzunluğu,

güneş ışığının miktarı, ısı sınırları ve diğer iklim

etmenleri pamuk bölgelerinin kuşağını çizer.

Yüksek düzeyde bir pamuk tarımında istenilen

toprak ve iklimin kombine edilmiş olması

gerekir.



İklim istekleri

Sıcaklık

Pamuk tarımının yapılabilmesi için ilk gelişme

döneminde ortalama 15°C, ikinci gelişme döneminde

20°C, üçüncü gelişme döneminde ise 25°C sıcaklık

gereklidir.

6 aylık bir pamuk yetiştirme süresince sıcaklık şöyle

olmalıdır:



Ekim devresi olan Mart ve Nisan aylarında aylık

sıcaklık ortalaması 15 C°,

ilk gelişme devresi olan Mayıs ayında 20 C°,

çiçeklenme ve gelişme devresi olan Haziran ve

Temmuzda 25 C°,

koza olgunluk devresi olan Ağustos'da 20 C°

hasat devresine isabet eden Eylül ve Ekim

aylarında ise 15 C° aylık sıcaklık ortalamasına

gereksinim duymaktadır.



Pamuk bitkisi gelişme devrelerinin tamamında 

soğuğa karşı çok duyarlıdır. Gerek güney ve 

gerekse kuzey yarıkürede pamuğun büyüme 

periyodunu erken ve geç donlar sınırlamaktadır.

Deniz seviyesinden başlayarak 1200 m 

yüksekliğe kadar ticari olarak pamuk tarımı 

yapılmaktadır.

.



Bazı çok yıllık pamukların 1800 m yüksekliğinde 

de yetiştiğine rastlanmıştır.

Pamuk vejetasyon süresi ( ekim –hasat) uzun bir 

bitki olduğundan en az 180-200 günlük donsuz bir 

periyoda gereksinim duyar. Bunun yanısıra

büyüme dönemi boyunca 4-5 ay düzenli sıcaklık 

ister. Pamuk bitkisini çeşitli stres koşullarından 

koruyan enzimler en iyi 23-32 ˚C arasında 

çalışmaktadır. 35 ˚C’den sonra enzimlerin miktarı 

ve etkinliği azalmaktadır.    

.



1-SICAKLIK

Pamuk esas itibariyle sıcak iklim bitkisidir. 

-Bir yerde pamuğun yetişebilmesi için 180-200 günlük donsuz bir 

mevsime sahip olması gerekir. 

-Yıllık ortalama sıcaklığı 15.6 °C, yetişme mevsimi ortalama sıcaklığı 20 

°C ve üzerinde olan yerler pamuk üretimi için uygundur. 

-Pamuk tohumlarının çimlenebilmesi için toprak sıcaklığının en az 13-15 

°C olması gerekir. 

-Toprak yüzeyine çıkışı izleyen ilk büyüme döneminde, 20 °C’lik 

ortalama sıcaklık isteyen pamuk bitkisinin, çiçeklenme ve hızlı büyüme 

döneminde sıcaklık isteği 25 °C’ye yükselir. 

PAMUĞUN İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ



2-YAĞIŞ VE SU İSTEĞİ

Pamuk, yıl içerisindeki dağılımı uygun olmak koşuluyla 

yıllık yağışı 500-700 mm olan yerlerde sulanmadan 

yetiştirilebilir. 

•Yeterli yağışın olmadığı veya yıllık yağışın önemli 

bölümünün yetişme döneminin dışında gerçekleştiği 

bölgelerde mutlaka sulanarak yetiştirilmelidir. 

•Su yetersizliği, 

•Bitkinin küçük kalmasına, 

•Bitkide çiçek ve koza sayısının az olmasına, 

•Oluşan kozaların daha erken olgunlaşarak açmasına, 

•Verimin önemli derecede azalmasına yol açar. 



3-TOPRAK İSTEKLERİ

Pamuk, toprak yönünden çok seçici bir bitki değildir. 

•Derinlere inebilen (1.5-3 m) kök sistemi sayesinde topraktaki 

nemi kolaylıkla alabilmektedir. Bu nedenle, kök gelişimine olanak 

sağlayacak şekilde derin profilli topraklarda iyi gelişme gösterir. 

•En iyi gelişim, orta bünyeli, tınlı, alüvyonlu ve organik maddece 

zengin topraklarda iyi gelişir. 

•Pamuk sıcak bölgelerde ve sulanarak yetiştirildiği için genellikle 

toprakta mikrobiyolojik aktivite fazla olmakta, bunun sonucunda 

pamuk tarlalarında organik madde içeriği düşmektedir. Bu nedenle 

yeşil gübre, hayvan gübresi gibi organik madde takviyesi olumlu 

sonuç vermektedir. 

•En iyi gelişimi 6.6-7.5 pH derecesinde göstermektedir. 

•Tuza toleranslı bir bitkidir. Ancak 5.7 mmhos/cm’nin üzerindeki 

tuz yoğunluğunda bitki gelişimi gerilemektedir. 
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EKİM NÖBETİ (MÜNAVEBE)

Ekim nöbeti belirli bir arazi parçası üzerinde, planlanmış bir sıraya göre 

ürünlerin birbirini izlemesidir. Ekim nöbeti sisteminin amaçlarını; 

toprağın, özellikle bitki besin maddeleri açısından tek yönlü 

sömürülmesini önlemek; hastalık, zararlı ve yabancı ot yoğunluğunu 

kontrol etmek; bitkisel üretimi ve karlılığı artırmak, toprağı ıslah etmek 

vb. şekilde sıralayabiliriz. Ekim nöbetinin, planlı bir şekilde 

uygulanması, topraktaki hastalık ve zararlı döngüsünün kırılmasında 

önemli bir araçtır. Ülkemizin pamuk üretimi yapılan Ege, Çukurova, 

Güneydoğu ve Antalya bölgelerinde görülen en önemli pamuk üretim 

sorunlarından birisi Verticillium ve Fusarium solgunluğu hastalığıdır. Üst 

üste pamuk tarımı yapılan tarlalarda bu hastalık etmenleri önemli verim 

ve kalite kaybına neden olmaktadır. Bunun yanında yeşilkurt, beyaz 

sinek, yaprakbiti ve birçok zararlının popülasyonu artmakta verim ve 

kalite önemli ölçüde düşmektedir. Ayrıca pamukta önemli zararlanmalara 

yol açan pembe kurt ve pamuğun kılcal köklerinde beslenen nematodlara 

karşı savaşımda bilinen en etkili yol münavebedir. 



Ekim nöbetine özen gösterilmeyen pamuk tarlalarında, yabancı otlar 

bulundukları çevreye adapte olma eğiliminde oldukları için, kolaylıkla 

yoğunluklarını arttırırlar .Mısır, yonca, buğday ve baklagilleri içeren bir 

ekim nöbeti programı ile bu yabancı otların popülasyonu ve nematod 

zararı önemli ölçüde azaltılabilir. 

Toprakların su ve azot içerikleri, ekim nöbetinde yer alan baklagiller 

tarafından önemli ölçüde artırılmaktadır. Baklagiller, fazla miktarda 

atmosferik azotu (N2) toprağa bağlamaktadır.. Bu nedenle baklagillerin 

ekim nöbetine girmesi, pamuğun verimliliğini artırmaktadır . Yapılan 

araştırmalar, devamlı pamuk ekilen sulu alanlarda, 15-30 cm toprak 

derinliğinde toprak sıkışıklığının arttığını, organik madde miktarının ise 

düştüğünü göstermektedir. Buğday-mısır-baklagil-pamuk

münavebesinde topraktaki organik madde oranı % 2.5 dolayında iken, 

devamlı pamukta bu oran ancak % 1 dolaylarındadır. 



Toprak organik madde içeriğini arttırmanın bir yolu da örtü bitkisi 

yetiştirmektir. Örtü bitkileri ayrıca toprak sıkışıklığını azaltmakta, 

toprak nem içeriğini arttırmakta erezyon nedeniyle meydana gelen 

toprak kaybını önlemektedir. Bu bitkiler kışlık olarak yetiştirilmekte ve 

yeşil gübre olarak ekimden 2-3 hafta önce toprağa karıştırılmaktadır. 

Fiğ, bakla, bezelye, arpa, yulaf, kolza, çavdar, hardal gibi bitkiler de 

örtü bitkisi olarak kullanılmaktadır (Aygün, 2001). 

Pamukta ekim nöbeti planlanmasında şu noktalar göz önüne 

alınmalıdır.

1-Ekim nöbetinde yer alacak ürünlerin iyi ve istikrarlı bir pazarı 

bulunmalı,

2-Ekim nöbeti, işletmenin amacına ve büyüklüğüne göre planlanmalı,

3-Ekim nöbetine girecek bitkiler, toprak ve öteki çevre koşullarına 

uygun olacak şekilde seçilmelidir.



Hayvancılığın yer aldığı bir işletmede, yonca başta olmak üzere yem 

bitkilerine; küçük aile işletmelerinde ise, yerfıstığı ve sebze gibi yoğun 

emek isteyen ürünlere ekim nöbetinde yer verilmelidir. Kışın su tutan ve 

su basan yerlerde kışlık bitkiler yerine mısır, susam, kavun, karpuz gibi 

yazlık ürünlerin yetiştirilmesi zorunludur (Şahin ve Ekşi, 1998). Sulama 

olanakları olan çorak ve tuzlu yerlerde çeltik, pamukla ekim nöbetine 

girebilir. Böyle yerlerde soya; ağır killi topraklarda ise yerfıstığı ekim 

nöbetinde yer almamalıdır. 

Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde pamuğun ana ürün

olması durumunda, iki yılda üç ürün alma olanağı mevcuttur. Bunlar

Pamuk-(Buğday+Mısır/Ayçiçeği), Pamuk-(Buğday+Susam),

Pamuk-(Buğday+Yerfıstığı), Pamuk-(Buğday+Soya/Ayçiçeği).

Pamuk-(Patates+Mısır), Pamuk-(Patates+Susam),

Pamuk-(Patates+Yerfıstığı), Pamuk-(Patates+Soya) ile Pamuk-

(kışlık ara ürün yem bitkisi fiğ veya yemlik kolza+Soya / Mısır) gibi

üçlü ekim nöbetleri uygulana bilir.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi sulu koşullarında uygulanabilecek 

ekim nöbeti sistemlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalarının, 3 

yıllık ortalama sonuçlarına göre, sürekli pamuk ekimine göre en 

yüksek kütlü pamuk veriminin; 

pamuk/buğday+mısır,   

pamuk/buğday+sorgum,

pamuk/mercimek+mısır,  

pamuk/arpa+mısır, 

pamuk/buğday+susam,    

pamuk/nohut+mısır,  

pamuk/buğday+soya, ekim nöbeti sistemlerinde alındığı 

gözlenmiştir.





MERCİMEK (Lens culunaris) KOLZA (Brassica napus)

NOHUT (Cicer arietinum)



ÇEŞİT SEÇİMİ VE TOHUMLUK 

Çeşit seçiminde dikkat edilecek hususlar:

•Bölge koşullarına iyi uyum, 

•Yüksek çırçır randımanı, 

•Erkencilik, 

•Yüksek lif kalitesi, 

•Hasat yöntemine uygunluk (makineli hasat-elle hasat),



PAMUK TOHUMLUĞU STANDARTLARI



Pamuk tohumları üzerinde lifler alındıktan sonra 

kalan ve hav olarak isimlendirilen kısa liflerden 

temizlenmiş tohumlara havsız tohum adı 

verilmektedir. 

Bu tip tohumlarda, havlar alındıktan sonra, tohum 

yüzeyi koruyucu ve akışkanlığı artırıcı bir madde 

ile kaplanmaktadır 

Havsız tohum kullanıldığında;

•Havalı mibzerlerle daha hassas ekim yapılmasına 

olanak verir, 

•Daha az tohumluk kullanılmasını sağlar, 

•Tohum ilaçlaması yapılması daha kolay olur, 

•Tohumların çimlenmesi için nem alımı daha kolay 

olur ve ekim öncesi ıslatma gibi işlemlere gerek 

kalmaz 

•Seyreltme iş gücünden tasarruf sağlanır 
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YABANCI OT MÜCADELESİ

Pamuk tarlalarında bulunan yabancı otlar geniş veya dar yapraklıdır. Bu 

otlar tek veya çok yıllık olabilir. Tek yıllık olanlar tohum ile çok yıllık 

olanlar ise hem tohum hem de toprak altı organlarından çoğalır.Yabancı 

otlarla kültürel ve ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Kültürel mücadele el ve 

makine çapası ile yapılmalıdır. İlaçlı mücadele; ekim öncesi, çıkış öncesi 

ve çıkış sonrası olmak üzere üç farklı dönemde yapılabilir.

Pamuk alanlarında sorun olan yabancı otlar :

Kırmızı köklü horoz ibiği (Amaranthus retroflexus), Deve dikeni (Alhagi camelorum), 

Sirken (Chenopodium album), Bambul otu (Chrozophora tinctoria), Tarla sarmaşığı 

(Convolvulus arvensis), Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon), Topalak (Cyperus 

rotundus), Şeytan elması (Datura stramonium), Çatal otu (Digitaria sanguinalis), 

Darıcan (Echinochloa crusgalli), Kargı (Phragmites communis), Semiz otu (Portulaca 

oleracea), Soda otu (Salsola kali), Yapışkan otu (Setaria verticillata), Köpek üzümü 

(Solanum nigrum), Kanyaş (Sorghum halepense), Demir dikeni (Tribulus terrestris), 

Domuz pıtrağı (Xantium strumarium) sayılabilir 



Kırmızı köklü horoz ibiği (Amaranthus retroflexus), 



Sirken (Chenopodium album)



Domuz pıtrağı (Xantium strumarium)



Kanyaş (Sorghum halepense)



Köpek üzümü (Solanum nigrum), 



PAMUK HASTALIKLARI VE ZARARLILARI

Belli başlı pamuk hastalıkları olarak: 

Fide hastalıkları (Fusarium spp., Alternaria spp., Macrophomina spp., 

Verticillium spp. ve Aspergillus spp.), solgunluk hastalığı (Verticillium 

dahliae), köşeli yaprak leke hastalığı (Xanthomanas campestris) 

sayılabilir. 

Pamukta önemli yaprak zararlıları olarak:

Pamuk yaprak biti (Aphis gossypii), Kırmızı örümcek (Tetranychus 

urticae ve T. cinnabarinus), Pamuk yaprak pireleri (Asymmetrasca 

decedens, Empoasca decipiens, Tütün tripsi (Thrips tabaci), Tütün beyaz 

sineği( Bemicia tabaci), Yeşilkurt (Helicoverpa armigera), Pembekurt 

(Pectinophora gossypiella), Bozkurtlar (Agrotis segetum ve A.ipsilon) ve 

Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) kabul edilmektedir. 



Köşeli yaprak leke hastalığı (Xanthomanas campestris)



Verticillium ve Fusarium Solgunluğu



PEMBE KURT 



PEMBE KURT 



PAMUK YAPRAK BİTİ 



YEŞİL KURT 



BEYAZ SİNEK  



Pamukta kırmızı örümcek 



LİF BİTKİLERİ 



Hasat
Koza içerisindeki liflerin oluşması, 
selüloz birikmesi ve 
olgunlaşmasının tamamlanmasıyla 
koza açımı gerçekleşir. 
Kozayı dışarıdan saran karpeller 
suyunu kaybettikçe büzüşür ve 
bağlantı yerlerinden açılırlar. 
Koza içerisinde olgunlaşan liflerde 
suyunu kaybederek kabarır ve 
karpelleri dışarıya doğru iterek koza 
açılmasını kolaylaştırır. 
Açılmış kozalarda kütlü karpel 
aralarından veya çenetlerden 
yerçekimiyle aşağıya doğru sarkar. 
Kozaların bu devreye gelmesiyle 
hasat zamanın geldiği kabul edilir.



Pamuk bitkisinden kozaların 
olgunluğu çiçeklenme sırası gibi 
aşağıdan yukarıya merkezden 
çevreye doğru bir sıra izleyerek 
gerçekleşir. 
Bu nedenle alt dallardaki kozalar 
açarken üst ve dış kısımlardaki 
kozalar henüz olgunlaşmamış yeşil 
renktedir. 
Hatta aynı bitkide ilk açan koza ile 
en son açan koza arasında 50- 70 
günlük bir farklılık olabilmektedir. 
Bu olaya sonbaharın daha düşük 
sıcaklıklarına tekabül eden kozaların 
açma sürelerinin mevsimsel 
değişimlerle uzamasının da etkili 
olduğu gözlenmiştir.



Bitkide bütün kozaların açılmasını 
bekleyip bir defada hasat etmek 
ekonomik olarak görülürse de, yüksek 
sıcaklık, yağışlı ve düşük sıcaklıklar 
verim ve kaliteye olumsuz etkiler 
yapmaktadır. 
Özellikle yağışın liflerin 
beneklenmesine ve kalitesinin 
düşmesine verdiği olumsuzluklar 
nedeniyle pamuk hasadı biran önce 
açan kütlülerin depoya alınması bir 
zorunluluktur.
Türkiye pamuk üretim bölgelerinde 
hasat zamanı iklim koşullarına, 
yetişme tekniklerine ve çeşidin 
erkenciliğine göre değişmektedir. 
Hasat el ile ve makine ile 
yapılmaktadır.



El ile hasat
Pamuğun elle hasadı, açık kozalı 
(upland) pamuklarda açılmış 
kozalardaki kütlülerin tek tek elle 
toplanması şeklinde yapılır. 
Elle hasatta kütlülerin lekesiz ve 
temiz toplanması genel bir kuraldır. 
Değişik ellerde toplanan kütlülerin, 
lif kalitesi yönünden farklılıkları 
bulunmaktadır. 
Zira ilk elde toplanan kütlü daha 
temiz olduğu gibi lifleri daha uzun 
ve kopmaya karşı dayanıklıdır. Bu 
nedenle, değişik ellerde toplanan 
kütlüler birbirlerine 
karıştırılmamalı ayrı ayrı 
çırçırlanarak, balyalanmalıdır.



Makine ile hasat
Pamuğun makine ile hasatı için bugüne kadar pek çok yöntem 
denenmiştir. Buna karşılık sadece ikisinde başarı sağlanabilmiş ve bu 
yöntemlere uygun makineler pratik değer kazanmıştır.
Koza hasadı: pamuk bitkisindeki bütün kozaları sıyrılarak toplanması 
(sıyırıcılar)
Kütlü hasadı: açık kozalardaki kütlünün, bitkiye ve henüz açılmamış 
kozalara zarar vermeksizin toplanması (toplayıcılar)



Sıyırıcılar: Bu tip iğli 
toplayıcılardan daha önce yapılmış 
ve kullanılmıştır. Bu tiplerde pamuk 
hasadı için; kozaların tamamının 
açılması veya açtırılması 
gerekmektedir.
Bu nedenle, bu tip makinelerin 
kullanılacağı yerlerde yetiştirilecek 
pamuk çeşitlerinin fırtınaya 
dayanıklı, yaprakları tüysüz, fazla 
boylanmayan, meyve tutkunluğu ana 
sapa yakın ve lifleri kısa veya orta 
uzunlukta olması gibi özellikleri 
taşımasında yarar bulmaktadır. 



Ayrıca bitki dallanması yerden en az 10 cm 

yükseklikte başlamalıdır. 

Bitki kozalarının % 80-90’ının açıldığı dönemde 

yaprak döktürücü veya kurutucular 

uygulanmalıdır. 

Uygulamadan 5-10 gün sonra hasada 

başlanabilmektedir. 



Sıyırıcı tiplerde; tarlada ürün 
kaybı % 2-5 dolaylarında 
olmakta, ancak toplama 
sırasında makine kütlü pamuk 
ile birlikte yaprak, koza şifi, 
açmamış koza ve bitki 
artıklarını da beraber 
aldığından; kütlü pamuğun 
yabancı madde oranı oldukça 
yüksek olabilmektedir. 
Yapılan bir çalışmada, bir balya 
(yaklaşık 220 kg lif 
pamuk)oluşturabilecek kütlü 
pamukta(500 kg kütlü pamuk) 
80 kg yabancı madde 
(%16)olduğu saptanmıştır.



 Sıyırıcı tip makinelerle elde edilen pamuklar çok çepelli olmaktadır. Bu oran %15-35 
arasında değişmektedir. Bunlardan; farklı tiplerle toplanan kütlü pamukta, taraklı tiplere 
göre daha fazla sap artıkları olduğu saptanmıştır. Ayrıca, sıyırıcı tiplerde, kütlü pamukta 
nep sayısı, iğli tiplerle elde edilen kütlü pamuklarına göre daha fazladır.



Toplayıcılar: Bu tip hasat 
makineleri;  açılmış 
kozaların kütlü pamuğunu 
döner iğler ile çekerek 
almakta ve açılmamış 
kozalara zarar 
vermemektedir. 
Toplanan pamuklar 
sıyırıcılar tarafından 
alınmakta ve kütlü pamuk 
bir kompresörle emilerek 
makinenin üst kısmında veya 
arka kısmında bulunan 
toplayıcı deposuna 
iletilmektedir.



İğli toplayıcılarla yapılan toplamalarda 

pamuğun toplama etkinliği; pamuğun nem 

durumuna göre değişmektedir.

Pamuk liflerinin kuru olması toplamayı 

zorlaştırmakta ve kayıpları arttırmaktadır. 

Bu nedenle, toplama makinelerine bir su 

deposu eklenmiştir. 



Kütlü pamuk nemi % 10’dan az ise nemlendirici ile kütlü pamuk 
nemlendirilmelidir. Çok nemli kütlülerde ise, kütlünün iğlerden alınması 
zorlaşmakta ve pamuk iğlere dolanarak sicimlenmektedir. Bu nedenle, pamuğa 
verilecek su; kütlü nemini % 1-2 oranında artıracak miktarda olmalıdır. Ayrıca, 
çok nemli pamuklarda tohum ve lif kalitesi olumsuz yönde etkilenebilmektedir. 



 İğli toplayıcılarda tarla kaybı % 6.0- 12.8 kadar olmaktadır. Bu kayıplar; makinenin 
çalışması sırasında çarpma etkisiyle oluşanlar ile makinenin alamadığı gözeneklerde 
kalan kütlü pamuk toplamına eşittir. İğli tip makinelerle hasat iki defada 
yapılabilmektedir. Bu tip makinelerle birinci toplamada günde 40-50 dekar, ikinci 
toplamada ise 70-80 dekar kadar bir alan toplanabilmektedir. Makinenin toplama 
verimliliği; tarladan elde edilen verime ve makinenin çalışma etkinliği ile tarla içindeki 
dönüş sırasına ve tarlanın şekli ve alanına göre değişmektedir. 



Bitkiler fazla yaygın, çok uzun veya çok kısa boylu 

olmamalı, yeknesak bir şekilde ve dik olarak 

gelişmelidir. Alt dalların yerden yüksekliği, özellikle 

iğli toplayıcılarda 20-25 cm’den az olmamalıdır. 

Kozalar iri, tamamen açılmış, fırtınaya dayanıklı 

koza tutkunluğu ana gövdeye yakın ilk ve son 

kozaların olgunlaşmaları arasındaki sürenin az ve 

yaprakların tüysüz olması gibi özelliklere sahip 

olmalıdır.



Koza açtırma ve yaprak 
döktürme (defoliasyon)
Koza açtırma ve yaprak döktürme 
pamuk yetiştirmenin kazanca 
dönük kısmıdır. Koza açıcılar 
sayesinde olgunlaşma teşvik 
edilerek ürünün tamamına yakını 
birinci el olarak toplanabilir. 
Yapraklar hasat sırasında liflere 
bulaşan kir ve çepelin ana 
kaynağıdır. 



Defoliasyonla hasat ortamından 

uzaklaştırıldıklarında lif kalitesi artar, daha az 

kayıpla daha hızlı toplama yapılır, çiğ daha 

çabuk kurur ve günlük hasat daha erken 

başlar, yatık bitkiler doğrulur ve daha etkin 

toplanır, koza çürümesi yavaşlar ve 

potansiyel koza açımı teşvik edilir.



Başarılı bir defolyant uygulamasında yaprakların %90'ından fazlası henüz 
yeşilken yere dökülmelidir. Defoliasyon yetersiz olduğunda bitki üzerinde 
yaprak kalır ve bitki tekrar büyümeye başlar. Bu durumda beklenen yararlar 
kazanılamaz, elyafta yeşil boyama görülebilir. Aşırı doz yaprakların 
dökülmeden dalında kurumasına yol açar ki, bu durumda çepel kaçınılmaz 
biçimde artar.



Gerekli teknik özelliklere sahip, şartlara uygun 

ayarlanmış, karın altı açıklığı en az 80 santim olan, 

traktörle çekilir veya tercihan kendi-yürür tarla 

pülverizatörü ile koza açtırıcı, yaprak döktürücü veya 

bunların karışımını, dekara en az 40 litre su kullanarak 

atılmalıdır. En uygun zaman ve doz için uzmana 

danışılmalıdır.



İlacın dipteki yapraklara ulaştığından emin 

olun; pamuk çok sık ve gür ise dozun üçte 

birini ilkinden 5-7 gün sonra yapılacak 

ikinci uygulama ile atılmalıdır. Uygulamayı 

takiben 6 24 saat (İlaca göre değişir.) 

yağmur yağması durumunda ilaçlamayı 

tekrarlayın. İlaçlamayı izleyen günlerdeki 

hava koşullarına göre, 12-15 gün sonra 

makinalı hasada başlanmalıdır.



Pamukta Kirlenme (Kontaminasyon)
Pamuk sektörünün en önemli sorunlarından biri, 
kontaminasyon (kirlilik) sorunudur. Kirlenme 
(Kontaminasyon) kütlü pamukların toplanması, 
taşınması, muhafazası ve depolanması esnasında 
pamuk bitkisine ait yaprak, yaprak sapı, kabuk 
parçaları, çiçek, sap kırıntıları gibi bitkiye ait 
kırıntılar ve tozlar haricinde kalan başka maddelerin 
elyafa bulaşmasıdır. Buradaki yabancı maddeler, 
pamuk lifinde pamuğun (lif veya kütlü) kendisi 
dışındaki tüm maddeler yabancı madde olarak 
adlandırılır (bitkinin kendisinden kaynaklanan 
yabancı maddeler kontaminasyon olarak kabul 
edilemez).



Kütlü pamuğun toplanması sırasında gübre çuvallarının 

kullanılması ve bu çuvallardan kütlüye her türlü naylon, 

plastik, polipropilen gibi malzemelerin karışması kirliliğe 

neden olmaktadır. Diğer taraftan toplama esnasında 

çekirdekli pamukla beraber gelen bitki parçaları, sap ve 

yaprak kırıntıları, çepel, kötü çırçırlama sonucunda oluşan 

çekirdek kırıkları da diğer kirlilik nedenleridir. Sentetik ipten 

yapılmış halatlar ve bunları bağlamak için kullanılan ipler de 

kontaminasyona neden olmaktadır. Makineli hasatta ise 

tarlada bir miktar elyafın kalması, olgunlaşmamış elyafların

da birlikte toplanması, makineden gres, yağ bulaşması gibi 

sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ayrıca çırçırlamada bozuk olan 

makine ayarları çekirdeğin kırılmasına, bu da tohum yağının 

merdanelere sıvanmasına ve pamuğa bulaşmasına neden 

olmaktadır.



Pamukta kirlilik, sadece ülkemizin değil bütün pamuk üreticisi 
ülkelerin karşılaştığı önemli bir sorundur. Uluslararası Tekstil 
Makineleri Üreticileri Federasyonun 24 ülkedeki 243 iplik fabrikası 
üzerinde yapmış olduğu incelemeye göre, Türkiye, Hindistan, 
Pakistan, Tacikistan ile birlikte pamuğu en kirli ülkeler arasında 
bulunmaktadır. Aynı rapor, uygun kirlilik kontrol önlemlerinin 
alınması halinde, pamuğun değerinin %10- 15 arasında artacağını iddia 
etmektedir. Uluslararası standartlar, pamuğun kirlilik oranının balya 
başına 2,5 gram olmasını gerektirirken. Kirli pamuktan kaynaklanan 
zarar, pamuktan iplik eğirme sırasında kopmalar yaşanması ve 
üretimin son aşamasında dokunan kumaşın boya tutmaması şeklinde 
ortaya çıkmaktadır. Bu durum son ürün haline gelmiş olan iplik ve 
dokunmuş kumaşların yurtdışından yüklü miktarlarda cezalara 
uğrayarak geri dönmesine ve böylelikle ülkenin döviz kaybına neden 
olmaktadır. 



Toplama esnasında işçinin kullandığı ucuz ya da bedelsiz gübre ve 
şeker torbalarının; Çimento torbasına benzer kağıt, Kalın naylon 
%100 pamuklu bez alternatiflerinden biri ile ambalajlanması için bu 
maddelerin üreticilerine kesin yaptırım sağlanmalıdır.
Nakliye esnasında kullanılan çuvallar %100 pamuklu bez olmalıdır.
Çırçırlama esnasında mısır ’da yapıldığı üzere çırçır makinelerine 
kütlü gitmeden önce farfara bandı denilen bir ara temizleme 
ameliyesiyle herhangi bir şekilde kütlü pamuğa karışmış maddelerin 
seçilmesi yine bu esnada tam açmamış koza ve hastalıklı kozalardan 
toplanan kütlülerin ayıklanması sağlanmalıdır. Eğer mümkünse 
çırçırlanan pamuğun preslenmeden önce prese giderken de benzer 
şekilde gözden geçirilmesi mümkündür.
Preslenen balyanın mutlaka %100’ünü kapatacak şekilde pamuklu 
bezle sarılması ve kullanılan çemberin galvanize olmasına dikkat 
edilmelidir. (bu konuda tam dikkatlice olmasa da ülkemizde 
uygulama başlatılmış, ancak henüz gerekli titizlik 
gösterilmemektedir. 



Çırçırlama
Kütlü pamuğun lif ve çiğit 
olarak ayrılması işlemine 
çırçırlama bu işi yapan 
makinelere çırçırlama 
makinaları ve çırçırlama 
sonrasında elde edilen lifin 
yüzde olarak ifadesine de 
çırçır randımanı 
denilmektedir. Çırçırlanmış 
pamuk, lifleri elle çekilmiş 
pamuğa göre daha kısa life 
sahiptir. İyi bir çırçırlama ve 
temizleme için, kütlü nem 
oranı % 5-7 olmalıdır.



ÇIRÇIR MAKİNALARI

Rollergin (Merdaneli) çırçır                  Sawgin (Testereli) çırçır 



toplu çırçır (rollergin): Uzun lifli ve yerli pamukların çırçırlamasında 

kullanılır. Hav tabakası seyrek olan pamuklarda iyi iş görür. Bu makine 
üzeri lastik kanaviçe veya diğer bazı maddelerle kaplı bir merdane, biri 
büyük sabit, diğeri hareketli bıçaklarla donatılmıştır. Büyük sabit bıçak, 
merdaneye paralel ve ağsı merdaneye dönük olmuştur. Kütlü, merdane ile 
bıçaklar arasında geçerken, lifle çiğit ayrılır. Saatte 22- 36 kg lif verirler.



Roller-gin çırçır makinelerinin avantajları:
1- Roller-gin çırçır makinelerinin tesisi kolay ve ucuzdur. 
2- Elektrik tüketimi daha azdır. 
3- Daha uzun lifli pamuklar çırçırlanabilir.  Dolayısıyla kütlülerin lif uzunluğu  
muhafaza edilebilir.  Kısa lif oranı düşüktür. 
4- Roller-gin çırçır makineleri ile çırçırlanan pamukların lifleri daha parlaktır. 
5- Nem oranı düşüktür. 
Roller-gin çırçır makinelerinin dezavantajları :

1- Kapasiteleri düşük depolara ihtiyaç vardır. 
2- İş gücü kullanımı fazladır. 
3- Roller-gin çırçır makineleri ile çırçırlanan kütlüler daha kirli dolayısıyla 
cleaner sistemine ihtiyaç vardır.  
4- Nemlendirme sistemi yoktur.
5- Çırçırlama maliyeti yüksektir.



testereli çırçır (sawgin)
Testereli çırçır makineleri orta 
uzunlukta lifli upland 
pamuklarının çırçırlamasında 
yaygın olarak kullanırlar. 
Fazla nebs (lif üzerinde 
düğümcük) oluşumuna neden 
olduğu için uzun lifli 
pamukların çırçırlamasında 
kullanılmaz.



Testereli çırçırların, fırçalı ve hava akımlı olmak üzere iki tipi vardır.
Her iki tipte de yatay bir mil üzerinde dizilmiş olan daire şeklindeki testerelerin 
oluşturduğu bir testere silindiri bulunur. Silindir üzerindeki her testerenin iki 
tarafında birer kaburga vardır ve asıl çırçırlama (lifin çiğitten ayrılması) ana 
kaburgalarla testereler arasında olur. Bütün modern çırçır makinelerinde, ayrıca 
bir ön kaburga takımı bulunur. Bunun görevi, kütlüdeki yabancı maddeleri 
ayırarak, testereleri yeknesak bir şekilde beslemektir.
Çiğitten ayrılarak testerelere takılan lifler, testere silindirilin karşısında yer alan 
ve bununla ters yönde dönen fırçalar tarafından alınarak, toplama yönündeki 
hava akımına bırakılır. Buradan lifler, temizlemeye veya doğrudan doğruya 
balyalamaya giderler, çiğitler ise testere tarafından, aksi yöndeki tohum sevk 
edicileri içerisine düşürülürler. Hava akımlı tipte ise, fırçanın görevini, hava 
borusundan gelen kuvvetli bir hava akımı yerine getirir. Testereli çırçır makinesi 
ile işlenen pamuklar yabancı madde yönünden daha temiz olmakla birlikte lif 
kalitesi daha düşüktür. Sawgin pamuklarda lifler, daha kısa ve nemlidir.



Saw-gin çırçır makinelerinin avantajları:
1- Kapasiteleri yüksektir. Kapasiteleri yüksek olduğu için fazla depolara ihtiyaç yoktur. 
2- Kuruluşu kolay insan iş gücüne fazla ihtiyaç duyulmamaktadır.
3- Pembekurda karşı sterilizasyonda saw-gin çırçır makineleri kullanılmalıdır. 
4- Ek temizleme (cleaner)  üniteleri olduğu için kirli pamukları bile çırçırlamak 
mümkündür. 
5- Çırçırlama maliyeti düşüktür. 
6- Tohumlukların paketlenmesine uygundur. 
7- Nemlendirme sistemi bulunmaktadır. 
8- Çırçırlama sonucu elde edilen tohumlarda kırık çatlak ve bozuk olanların oranı 

düşük olduğu için elde edilen tohumların çimlenme yüzdesi yüksektir. 

Saw-gin çırçır makinelerinin dezavantajları:
1- İlk kuruluşu pahalı bir yatırımdır. 
2- Lifler fazla işlemden geçtiği için nep oranı yüksektir. 
3- Lif uzunluğu rollergin çırçır makinelerine göre 0,5-1 mm daha kısa keser.
4- Hav oranı daha yüksektir. 
5- Çırçır randımanı rollergin sistemine göre % 0,5- 1,5 daha azdır. 
6- Elektrik tüketimi daha fazladır.



kaliteli lif üretimi için çırçırlama
Kaliteli lif için çırçırlamada ilk önce depolama gelmelidir. Tipi, 
bölgesi, micronaeri, elyaf uzunluğuna ve rutubetine göre depolama 
yapılmalıdır.
Yüksek rutubetli pamuklar alınmamalıdır. Bunlar hem işletmede 
hatalarına neden olur, hem pamuğun kurumasıyla ağırlık azalmaları 
olmaktadır.
Çırçırlanacak pamuklar üniform olacak şekilde işlenmelidir. Nep, nap, 
mot gibi düğümcükler, ondülasyon ve sicimlime olmamalıdır. 
Çekirdek kırığı ve çekirdek ezmesi yapmamalıdır.
Pamuk liflerinin yağlanmaması, ezilmemesi, zedelenmemesi gerekli 
önlemler alınmalıdır. Pamuklar preslendikten sonra da güvenli şekilde 
muhafaza edilmelidir.



Balyalama
Ülkemizde preslenerek balya haline getirilen lif pamuklar ortalama 
210- 215 kg. ağırlığındadır. Bu balyaların ambalajlanmasında çember, 
paslanmaz tel, kanaviçe veya pamuklu bez kullanılır. Balyalamada 5-6 
çembere izin verilmelidir. 
Pamuğun tarladan toplandığı haldeki adı kütlüdür. Kütlü bünyesinde 
çiğit ve tekstilde kullanılan pamuğu içermektedir. Çırçır prese 
fabrikalarında kütlü yapraklarından ayrılır ve ortaya ham pamuk çıkar. 
Kast edilen yapraklar çiğittir. Pamuk çiğitten ayrıldıktan sonra preslenir 
ve balyalanarak tekstil fabrikalarına gönderilir.



Depolama
Pamuğun kalitesinde etkili 
faktörlerden birisi de, 
depolama koşullarıdır. 
Deponun yapısı, nemi, 
sıcaklığı ve kirliliği lif 
pamuğun kalitesine etki 
etmektedir. Kütlü pamuk 
depolamadan önce tohum nem 
oranı %10’un altına 
düşürülmelidir. Bu amaçla, 
kütlü pamuk güneşli havada 
kurutulmalıdır.



Kapalı depoların tabanları, pamuklara yabancı madde karışmasını ve 
kirlenmesini önleyecek ve rutubeti geçirmeyecek şekilde olmalıdır. 
Duvarları ve çatısı, pamuğu her türlü hava koşullarından koruyacak 
şekilde ve özellikte yapılmalıdır. Depolar, zeminden en az 25 cm 
yükseklikte bulunmalıdır. Sundurma tabanları yerden yüksekliği en az 25 
cm olmalı, taban beton veya aralıkları taş döşeli olarak yapılmalıdır. 
Çatıların su geçirmeyecek nitelikte ve çatı kenarlarının sundurma 
tabanında en az bir metre taşkın olmasında yarar bulunmaktadır.
Pamuklar grup, sınıf ve tiplerine göre depolanmalı, kütlü pamuklar bir 
foot hacimde 6-8 pound yoğunluktan fazla yoğunlukta 
depolanmamalıdır.



LİF BİTKİLERİ 



Standardizasyon
Pamuk standardizasyonu, biri elyafın derecesine gideri karakterine göre 
olmak üzere iki şekilde yapılır. Derecesine göre yapılan sınıflamada, 
lifin rengi, içerdiği yabancı madde ve hazırlama durumu dikkate alınır. 
Karakterine göre sınıflamada ise lifin karakteri dikkate alınır (Elyaf 
uzunluğu, micronaeri, mukavemeti, elastikiyeti vb.).
Türkiye'de standardizasyon derece usulüne göre yapılır. Bu da Türkiye 
kendine özgü ulusal hatta bölgesel standartları vardır. Orta Elyaf 
pamuğun rollergin çırçırda işlenen "Beyaz", "Benekli" ve “Sarı Lekeli” 
sınıfları bölgesel düzeyde, diğer pamuklar ulusal düzeyde standardı 
bulunmaktadır. Türkiye’de pamukların derece (grade) bakımından sınıf 
ve tiplere ayrılarak tasnif edilmesi, adlandırılması, bunların elyaf 
uzunluğu (stapel) ve karakter özellikleri bakımından tasnifi, tasnifte 
esas alınacak değerler ve bunların ne şekilde adlandırılacağını tespite 
Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir. 



a)Renk
Renk Değişikliği Nedenleri

1.Hastalık ve haşere tahribatı, yeşil elmanın hastalık ve haşere nedeni 
ile delinmesi veya çürümesi,
2.Pembe kurt, dikenli kurt'un elmalara nüfuz etmesi, beyazsinek ve 
bazı emici böceklerin dışkı ve ifrazatları (fumajin) renk değişikliğine 
yol açar.
3.Yağış, çiğ, don, rüzgârlar,
4.Hasat, kütlünün dalda iyice kurumadan toplanması,
5.İşçinin toplama pratiğinin yetersiz olması (yabancı madde, toprak 
vs.)
6.Pamuk tohumunun dejenere olması (devetüyü renk)
7.Defoliant yaprak dökücü kullanılması.
8.Çevresel Etkiler (egzoz gazı, fabrika atıkları)



b)Yabancı madde (Yalnız pamuk bitkisine ait yaprak, kabuk 
parçaları, çiçek veya sap kırıntılarıyla tozlardır.)
Ektili Faktörler:
1.Makine veya el ile pamuk toplamak,
2.Çeşit,
3.Hastalık ve haşere tahribatı,
4.Yağış ve rüzgârlar,
5.Yetişme şartları, sulu, kuru,
6.Hasat devresinde yaprakların yeşil veya kurumuş olması,
7.İşçinin toplama pratiği,
8.Atmosferik olaylar, havanın nispi rutubeti ve çiğ,
9.Defoliant yaprak dökücü kullanılması,
10.Çiğ düşen yerlerde sabahın erken saatlerinde toplanmaya başlanması.



c)Hazırlanma durumu(Pamuğun iyi veya fena çırçırlanmış olup 
olmadığı-Nep, nap, mot gibi düğümcükler, ondülasyon ve 
sicimlime, çekirdek eziği ve kırığı-).
Düğümcük (Nep): Elyafta meydana gelen düğümcüklerdir. Pamuk 
lifinde nep, nap ve mote olmak üzere üç farklı şekilde bulunurlar. 
Olgunlaşmamış liflerde veya elyafın hatalı işlenmesiyle 
(depolama, çırçırlama vb.) oluşurlar.
Etki Eden Faktörler:

1.Pamuğun Rutubetli olması,
2.İşlenen pamuğun hastalıklı (beyazsinek gibi) ya da 
olgunlaşmamış olması.
3.Çırçır makinalarının ayarsız ya da bakımsız olması,
4.Makina yağlarının çırçırlanan pamuklara karışması.



d) Rutubet
Rutubet kontrolde tip belirlemek için yapılan bir işlem değildir. Denetim 
esnasında Pamukların Kontrolüne Dair Tüzüğün 15 inci maddesi 
gereğince rutubet de kontrol edilir. Bu maddeye göre pamuğun rutubeti 
%8,5 den fazla olamaz.
Rutubetin tespiti için:
1.Numune avuç içinde sıkılır, avuç açıldığında, normal rutubetli kütlü 
sünger gibi kabarır. Çok kuru pamuklar çok kabarır.
2.Numune veya depo içine el sokulur rutubetli kütlüde serinlik 
hissedilir. Kızışmış kütlülerde sıcaklık hissedilir, renk sararır, ileri 
safhalarda ihtimar kokusu duyulur.
3.Çiğit diş veya parmakla kırılır, kuru kütlüde çiğit leblebi gibi ses 
çıkarır, rutubetlide ses duyulmaz.
4.Texsometre veya etüv cihazında % rutubet tayin edilir. (Rutubet 
derecesinin tayininde kullanılacak metot, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
tespit ve ilan olunur. 



Türk pamuk standartları

Kısa Elyaf (Yerli) Pamuk ve Tip Şeması:

Gossypium herbaceum L., Gossypium arboreum L. türüne giren 
pamuklar olup, elyaf uzunlukları 19,05 mm'den kısadır.
Kısa lifli pamukların sınıf ve tipleri:

Grubu Çırçırlama Tip numune Sınıfı Tipi

Yerli Rollergin-

sawgin

Türkiye - Yerli 1

Yerli Rollergin-

sawgin

Türkiye - Yerli 2

Yerli Rollergin-

sawgin

Türkiye - Yerli 3

Çizelge 20: Kısa lifli pamukların sınıf ve tipleri

Gossypium barbadence L. türüne giren pamuklar olup, elyaf uzunlukları 30,48 mm ve daha uzundur



Grubu Çırçırlama Tip numune Sınıfı Tipi

Uzun lif Rollergin sawgin Türkiye - (Çeşit ismi.) -1

Uzun lif Rollergin sawgin Türkiye - (Çeşit ismi.)-2

Uzun lif Rollergin sawgin Türkiye - (Çeşit ismi.)-3

Uzun lif Rollergin 

sawgin

Türkiye - (Çeşit ismi.)-4

Çizelge 21: Uzun lifli pamukların sınıf ve tipleri

Uzun lifli pamukların sınıf ve tipleri:



Çizelge 21: Uzun lifli pamukların sınıf ve tipleri

Pamuk üretiminde karşılaşılan sorunlar, 

aşağıda sıralanmıştır;

- Çeşit Seçimi ve Tohumluk,

- Yetiştirme Tekniği,

- Hasat,

- Liflerin Kirlenmesi ve Yabancı Madde,

- Üretim Maliyeti,

- Standardizasyon,

- Finansman, Pazarlama ve Destekleme 

Sistemi.
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LİF BİTKİLERİ 



KETEN

Takım : Geraniales

Familyası : Linaceae

Cins : Linum

Tür : Linum usitatissimum L.   (n=15)



Keten (Linum usitatissimum L.), 9 cins ve 150 türü
içeren Linaceae familyasından ekonomik öneme sahip
tek bitki türüdür. İki değişik forma sahip olan keten,
yağ ve lif üretiminde kullanılmakta olup, bir yıllık
nadiren de çok yıllık bir endüstri bitkisidir. Uzun
boylu, yüksekten dallanan ve kuvvetli liflere sahip
olan formları lif üretimi amacıyla, kısa boylu kısmen
alçaktan dallanan formları ise yağ elde etmek

amacıyla yetiştirilir.

KULLANILDIĞI YERLER



• Genellikle keten kumaşı üretiminde ve yemeklik 
olmayan endüstriyel yağ üretiminde kullanılan 
keten, tarih boyunca gemi yelkeni, çadır bezi, 
hortum, gaz maskesi, gemi halatı, muşamba 
üretimi gibi çeşitli amaçlarla da kullanılmıştır. 
Kimi Afrika ülkelerinde ketenden dokunan 
hasırlarla yapılmış tahıl ambarlarına da 
rastlanmaktadır. Bunlara ilaveten boya, cila, boya 
mürekkebi, sert kontraplak, kağıt, yağ püresi ve 
reçine üretiminde kullanıldığı söylenebilir. Keten 
yağı hızlı oksitlenmesi ve zamanla acılaşmasından 
dolayı, yemeklik yağ olarak kullanılmaz. Bununla 
beraber üçüncü dünya ülkelerinde taze extrakte 
edilen yağ, kızartma veya benzer amaçlar için 
kullanılmaktadır.



• Botanik olarak Linum usitatissimum, dik gelişme 
karakteri ile bir yıllık, dikotiledon bir bitkidir. 
Ketenin yağ ve lif amaçlı formları, ıslah açısından 
farklılık arzeder. Lif için sap, yağ içinse tohum 
üzerinde durulur. Islah amaçları dışında, bu 
formların her biri için kültürel uygulamalar, tohum 
miktarı, gübre, su ve ışıklanma ihtiyaçları 
değişiktir. 



• Olgun keten bitkisi yaklaşık % 25 
tohum, % 75 sap ve yaprak ihtiva eder. Sapın 
% 20 si liftir. Tohumlardaki yağ oranı, keten 
çeşitlerine bağlı olarak % 35-45 arasında 
değişirken, bu yağ "bezir yağı"da denen  
kuruyan bir yağdır. Bu yağ geniş ölçüde yağlı 
boya ve vernik yapımında kullanılmaktadır.  
Ayrıca tohum %35 kabuk, % 28-30 protein, 
% 6 mineral ve kül içerirler. Bitkisel yağların 
yemeklik kalitesi, multiple allel genler 
tarafından kontrol edilen yağ asitleri 
kompozisyonuna ve iyot değerine bağlıdır. 
Keten yağı yüksek düzeyde linolenik asit 
içerir. 



• Yağı ekstrakte edildikten sonra geriye kalan keten posası, 
%25-30 protein, %3,5-7,0 yağ (kullanılan ekstrakt moduna 
göre) ve %5-6 kül ihtiva eder. Keten unun protein ve lif 
bakımından zengin, lisin bakımından ise fakirdir. Ancak 
lisin noksanlığı diğer ürünlerin ilavesi ile giderilebilir. 
Mineral madde bakımından çok zengin olan keten unu 
veya kepeği, koyun, inek ve atların dengeli beslenmesinde 
oldukça uygundur.

• Keten tohumu % 6-8 oranında buğday ununa katılırsa 
bütün yemeklik fırın ürünlerine ceviz tadı verir. Ayrıca 
keten tohumu, hazır kahvaltılık hububat mamulleri, 
bisküvi, kraker, kek ve çorba gibi birçok tüketim 
ürünlerinde katkı maddesi olarak kullanılır.



• Keten yağının, insanlarda kolestrolu azalttığı, 
göğüs ve kalınbağırsak kanserini önlediği ve 
alerjilerin önlenmesinde de etkili olduğu iddia 
edilmektedir. Keten yağının içerdiği mineraller 
özellikle potasyum, vucutta kanın akışını düzenler. 
Kanada’da kimyasal mutagenler yoluyla düşük 
düzeyde linolenik asit ihtiva eden keten çeşitleri 
ıslah edilmiştir. Bu keten çeşitlerinden olan 
Linola’nın Avrupa piyasasında ticari olarak yer 
alması hedeflenmiştir. Düşük düzeyde linolenik 
asit ihtiva eden keten yağı, yemeklik olarak 
kullanımı yanında, daha yavaş oksitlenmektedir. 
Bunun sonucu olarak, daha uzun ve güvenilir 
kullanılabilir.



• Ketenin sapı da ekonomik olarak 

değerlendirilebilir. Sap %12-18 oranında 

hemiselüloz ve %2-3 oranında lignin içerir. 

Dolayısı ile keten sapı, kağıt hamuru için bir 

alternatif olabilir. Ayrıca keten sapı ısıtma amacı 

ile de kullanılabilir.

• Keten tarımının geniş alanlarda yapıldığı ve 

yemeklik yağ olarak kullanıldığı üçüncü dünya 

ülkelerinde, linolenik asit oranı düşük ve yüksek 

verimli keten çeşitlerinin üretime alınmasıyla, bu 

ülkelerde, ketenin temel yemeklik yağ bitkisi 

olarak kullanımının artacağı söylenebilir.



• Türkiye'de keten ekim alanı 1980 yılında 

8700 ha, üretimi 2300 ton ve verim 

264kg/ha, 

• 2000 yılında ekim alanı 320 ha, üretim 7 ton 

ve verim 22 kg/ha' gerilemiştir. 

• 2010 yılında ise ekim alanı 10 ha, üretim 3 

tondur. 

• 2013 yılında da istatistiklerde de yer 

almamıştır.   



BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ

KÖK

90-100 cm derinlere inebilen, 15 cm yanlara yayılan

bir kazık kökü vardır.

Kök sistemleri fazla kuvvetli olmadığından aşırı yağış

ve rüzgarlarda yatma gösterir.



SAP

Yağ ketenlerinde  40-80  cm,  

Lif   ketenlerinde   60-120   cm boylanan sap ince, dik,  

lif ketenlerinde uçta,   yağ ketenlerinde  orta kısımdan   

itibaren dallanma  gösterir.   

Her  ana   sap  ve  yan   dalların   ucunda   çiçek   ve  

kapsül oluşur.  

Dokuma    sanayiinde    kullanılacak    keten    lifleri,     

ilk    kotiledon yaprakların   çıktığı   yerden   ilk   

dallanmanın   olduğu   yere   kadar   olan ve "Teknik 

Sap uzunluğu" olarak ifade edilen kısımdan  elde   

edilir.  Uygun bir lif keteninde teknik  sap uzunluğu 60 

cm ve  1-2 mm kalınlıkta olmalıdır..



YAPRAK

Sap üzerinde yaprak sapı olmaksızın

bağlanmış olan yapraklar açık yeşil

renkte iğne veya mızrak şeklinde sapa

dar veya dik açı yaparak oturmuştur.

Yağ ketenlerinde lif ketenlerine

nazaran daha fazla yaprak bulunur.

Yaprak fazlalığı lif kalitesine olumsuz

etki yapar.



ÇİÇEK

Dağınık veya bileşik   salkımdır.  

Önce   ana   sap,   daha   sonra   sırasıyla ikinci   ve  
üçüncü  dallar   çiçek   açar.   

Çiçekleri   beşlidir.   Beş   adet  açık yeşil   renkteki   
çanak  yaprakları   meyveyi    sarmıştır  ve   olgunlukla 
beraber dökülür.   

Viyole,   beyaz,   pembe   veya   mavi    renkte   beş   
adet    taç  yaprak vardır. 

Beş  adet   erkek  organ dipten  birleşmiş   
durumdadır.   Bir  adet olan  dişi  organın yumurtalığı   
5 gözlüdür. 

Kendine döllenme hakimdir



MEYVE VE TOHUM

Kapsül adı verilen meyveleri uçları sivri, yuvarlak,

oval, uzun, konik veya basık fıçı şeklindedir.

Kapsül 5 gözlü olup, her göz iki bölmeye ayrılmıştır.

Her bölmede normal olarak bir tohum oluşur.

Tohumları susam tohumuna benzer, uçlarında

gagamsı, bir çıkıntı vardır. Parlak renkte ve kaygan

özelliği ile ayrılır.

Tohum renkleri sarı, yeşil ve kahverengi tonlarındadır.

 1000 tohum ağırlığı lif ketenlerinde 3-5 g, yağ

ketenlerinde 5-15 g arasındadır.



TARIMI

İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ

• Keten bitkisinin iklim istekleri lif
veya yağ keteni oluşuna göre
farklılık göstermektedir. Lif ketenleri
daha ziyade nisbi rutubeti yüksek
olan serince kıyı bölgelerde daha
kaliteli bir mahsul verir. Buna
karşılık yağ ketenleri daha kurak
daha sıcak ve nispeten step bölgelere
adapte olabilir.



• Ancak nemli bölgelerde de
yetişebilmektedir. Fakat lif ketenine
nazaran yağ ketenleri kuraklığa daha
fazla dayanır. Lif keteninin su sarfı yağ
ketenine göre daha fazladır. Ketenin
bilhassa Mayıs ve Haziran aylarında
fazla suya ihtiyaç göstermesinden
ötürü, bu devrede yağışı yeterli olan
yerlerde başarılı bir şekilde kültürü
yapılabilir. Aksi taktirde bünyesinde
suyu depo edebilen topraklar ister.

•



• Lif ketenleri daha ziyade yazlıktır. Kışa 
dayanmaz. Geç donlar kalktıktan sonra ekilebilir 
ve ondan sonra da yağışlı ve nemli havalar ister. 
Aksi taktirde sulanmaya ihtiyaç gösterir. Yapılan 
denemelerde; sulama şartları altında lif ketenleri 
Orta Anadolu’da ancak 110 cm’ye kadar 
boylanabilmiştir. Halbuki kendi ekolojik 
alanında 130-150 cm’ye kadar 
boylanabilmektedir. Buna karşılık yağ ketenleri 
normal geçen kışlara dayanıklıdır. Hatta içlerinde 
mutlaka kışlıklar vardır. Mutlak kışlık olanlar 
İlkbaharda ekildikleri taktirde sapa kalkmaz ve 
tohum bağlamazlar. Lif keteni güneşi sevmez, bu 
bakımdan tohumları sık ekilir ve boyları uzar.



• Ülkemizde lif keteni için en iyi şartlar Karadeniz 

kıyılarında mevcuttur. Marmara Bölgesi ikinci 

derecede gelir. Ekimi tavında yapıldığı taktirde 

diğer bölgelerimizde de tarımının yapılması 

mümkündür. Orta Anadolu yağlık keten üretimi 

için elverişli ortama sahiptir. Yağ keteninde 

güneş; tohum ve yağ verimini artırıcıdır. 

• Yapılan hesaplara göre keten 1 m2’den 100-

110 günlük gelişme süresince 800 kg su kaldırır. 

Bu bakımdan su ihtiyacı fazladır. 



• Topraktan istekleri fazla sayılmaz, çünkü 

toprak bakımından seçici değildir. Yeter 

derecede su bulunan bütün 

topraklarda yetişebilir. Ağır killi 

topraklarda (geçirgenliği az ve soğuk) ve 

kuru kumlu ve taşlı topraklarda güç gelişir. 

Sıkı balçık ve kuvvetli kireç içeren 

topraklar da keten için uygun değildir. 

Dolayısıyla keten; sıcak, rutubetli, orta 

ağırlıktaki geçirgen, derin yapılı kumlu kil 

veya killi kum toprakları sever. 



TARLA HAZIRLIĞI

• Ülkemizde genellikle tarla hazırlanmasına gereken 

önem verilmez. Hatta Kocaeli bölgesinde bazı 

çiftçiler doğrudan doğruya buğday anızına keten 

tohumu ekerler ve arkadan bir saban geçerler. 

Ondan sonra hasat zamanına kadar tarlaya 

uğramazlar. Tarlayı dinlendirmek için keteni 

ekerler. Halbuki tarla iyi bir şekilde hazırlanırsa 

ürün verimi de o kadar artar. 

• Tarla pulluk derinliğince bozulmalı ve 

arkasından tırmık ve sürgü geçirilerek tesviye 

edildikten sonra keten ekimine geçilmelidir. 



GÜBRELEME
• Keten bizim şartlarımızda gübrelenmez. Fakat iyi 

bir lif, yağ ve tohum mahsulü için ketenin besin 

isteklerini yerine getirmek gerekir. Ketende besin 

bilhassa uzun lif ve lif oranı yüksek bir sap elde 

etmek için önemlidir. Keten ince köklü ve çabuk 

gelişen bir kültür bitkisi olmasından ötürü toprakta 

besinlerin çabuk alınabilecek durumda olmasını 

ister. Bu da besinlerin kolay eriyen cinsten 

olmasını gerektirir. Zira ketenin besin istekleri 

diğer kültür bitkilerine göre az sayılır. 



• Ketene doğrudan doğruya organik gübre 
(hayvan gübresi) verilmez. Tarlada 
ketenden önce ekili ürüne hayvan gübresi 
verilmişse keten bundan yararlanır.         
Aşırı azotlu gübrelerin lif kalitesine 
olumsuz etkisi vardır. Sapları kaba yapar, 
gevşek bir lif verir. Ekimden iki hafta sonra 
potaslı kompoze gübreler verilmelidir. 
Fosfor hem tohum verimini, hem de yağ 
oranını artırır. Eğer tarlaya potasyum 
verilmezse azotu da azaltmak gerekir.



• Gübrelemede Dikkat Edilecek Hususlar:

• 1.) Keten tohumu % 3,7 N, % 1,4 P, ve 

% 1,0 K içerirken, sap % 1,2 N, % 0,2 P, % 

1,1 K içerir. 

• 2.) Besin elementlerinin yarayışlılık 

durumu toprak asitliğinin PH=6-7 arasında 

olduğunda en etkilidir. 

• 3.)Dekara 250 kg. tohum ve 650 kg. 

sap alındığında toplam 14 kg. N, 4kg. P ve 

9 kg. K’lı gübre kaldırılmış olur. 



• Azotun 2/3’ü ekimde, 1/3’ü ilk gerçek yaprak 

çıktıktan sonra olmak üzere dekara yağlık 

ketenlerde 12kg. lif ketenlerinde ise 4kg. olacak 

şekilde N kullanılır. 

• Fosforun 1/2’si ekimde, ½’si ilk gerçek 

yaprak çıktıktan sonra olmak üzere dekara yağlık 

ketenlerde 4kg ve lif ketenlerde 2 kg. olacak 

şekilde P kullanılır.

• Potasyumun 2/3’ ü ekimden önce, 1/3’ü 

ekimde olmak üzere dekara yağlık ketenlerde 9kg. 

ve lif ketenlerde 8kg. K (potasyum sülfat %48-50 

K2O) olacak şekilde K kullanılır.



EKİM NÖBETİ

• Keten iyi bir ön bitkidir. Yarı nadas sayılır. 

Tarlayı yormaz. Hele tarla temiz tutulursa, 

keten her ekim nöbetine girebilir. Fakat arka 

arkaya ekildiğinde kendi sevmez. Bu 

taktirde bir keten yorgunluğu görülür. 

Avrupa’da bu bakımdan keteni 7 yıl gibi bir 

zaman sonra aynı tarlaya getirirler. Keten 

yorgunluğunun mantari hastalıklardan ileri 

geldiği söylenmektedir. 



• Keten tohumunda temizlik çok önemlidir. Çünkü 
keten tohumu içindeki zararlı ot tohumları çok 
küçüktür. Bu tohumların oranı binde yarım dahi 
olsa tarlayı bulaştırmaya kafidir. Bu bakımdan 
temizlik oranı %98-99 olmalıdır. Geri kalan 
kısımda yabani ot tohumu bulunmamalıdır. 
Bilhassa küsküt tohumu ketenin en büyük 
düşmanıdır. Bu küçük tohumlardan meydana 
gelen küsküt sapları toprak yüzüne çıktıktan sonra 
döner; bitkiye sarılır, toprakla alakasını  keser ve 
bütün besin maddesini keten bitkisinden alır. 
Sapları birbirine karıştırarak onların büyümesini 
sekteye uğratır. Hele lif ketenlerinde küskütün 
görülmesi büyük bir tehlikedir. Hortumlarını sap 
içine salarak lif huzmelerini de delip geçer. Böyle 
lifler keten işlenirken kopmalar yapar. 



• Ketende bir de “delice” vardır. 

Tohumları hububattaki deliceden biraz 

daha küçüktür. Bu da zararlıdır. Keten 

lifi ile birlikte havuzlamaya gider. 

Kırılarak life karışır ve kaliteyi 

düşürür. Şu halde keten hasadında 

sadece kendi saplarının bulunması 

gerekir. Hatta bu yüzden demetleri 

dahi kendi sapları ile bağlanır.



EKİM

Ekim Zamanı : Keten ekim zamanı ilkbahar veya
sonbahardır. Sonbaharda ekilen kışlık keten çeşitleri
de ülkemizde bulunmaktadır. Kışlık ketenin ekim
zamanı Orta Anadolu’da 20 Ağustos’tan Ekim
ortasına kadar devam eder. Zira ketenin kışa
tamamıyla pençeleşmiş ve kökleşmiş olarak girmesi
lazımdır. Havalar elverişli giderse Ekim ayı sonunda
da ekilebilir. Mutlak kışlıklar İlkbaharda ekilirse
sapa kalkmaz ve tohum vermez. Alternatif tipler ise
hem yaz hem de kışlık olarak ekilebilirler. Bunlar
fazla kışa dayanmazlar. Kışa dayanıklı olanlar daha
geçte ekilebilir. İlkbaharda ekim Mart’ta başlar,
Nisan’da devam eder.



• Ülkemizde lif ketenleri kışlık ekilir. En 

ideal aylar Eylül-Ekim aylarıdır ve havalar 

elverişli gittiğinde ve de toprak tavı 

yakalandığında hemen ekilmelidir. Yazlık 

olarak ekilirse bodur kalır. İlkbaharda ekim 

erken yapılmalıdır.



• Ekim Şekli : Keten memleketimizde serpme 
ekilir. Fakat makine ile sıraya ekim (özellikle lif 
keteni için) tercih edilen yöntemdir. Sıra aralıkları 
lif keteni için 15 cm. yağ keteni için 20 cm. dir. 
Daha sık ekilirse (bazen çok ince lif üretimi için 8-
10 cm) çapalama güçleşir. Bu taktirde yabani 
otların elle yolunması gerekir. Bunun için 5-6 
sırada bir fazlalık bırakılarak ot yolma sağlanır. 20 
cm den fazla aralık asla uygun değildir. Lif 
keteninin sık ekilmesi dallanmaya engel olmak ve 
uzun lif elde etmek içindir. Halbuki yağ 
ketenlerinde seyrek ekim dallanmayı ve bol tohum 
mahsulünü sağlar. 



• Tohum Miktarı : Ülkemizde 4kg/da. başka 
memleketlerde lif ketenlerinde 12-15kg/da. 
kadar çıkar. Fakat bu miktar çoğunlukla 8-
10kg/da. dır. Ancak ülkemiz şartlarında elle 
serpme ile ekim yapılacağı 
düşünüldüğünden 10-12kg/da. olması 
uygundur. Lif keteninde dallanma 
istenmediğinden asla seyrek ekim 
yapılmamalıdır. Uygulanan ekim derinliği 
2 cm’dir. Toprağa atılan tohumların 
2/3’ünün çıkması normal sayılmaktadır.



• Tavsiye edilen tohumluk miktarı, 

yağlık tipler için 350-400 ve lif tipleri 

için 1800-2000 tohum/m2 dir. Ekimde 

fazla tohum kullanılması dallanmayı 

önler, bitki boyunun uzamasını sağlar 

ve lif kalitesini artırır. Ayrıca lif ve yağ 

formları bitki boyu, sap kalınlığı ve 

dallanma özelliği bakımından da 

birbirinden ayrılırlar.



BAKIM

• Keten genel olarak sulanmaz. Ancak lif ketenini kurak 
bölgelerde sulamak gerekir. Kaldı ki lif keteni nemli ve 
yağışlı bölgelerde kültüre edilebilir. Nitekim Karadeniz 
kıyıları ketenin iyi bir ekolojik alanıdır. Başka 
memleketlerde keten sıraya ekilmek suretiyle iki defa 
çapalanır. Bizde serpme ile ekildiğinden çapa yapılmaz. 
İlk çapanın bitkiler 10 cm ve ikinci çapa 25 cm 
boylanınca uygulanması gerekir. Bundan sonra esasen 
keten tarlasına hasata kadar girilmez.

• Ketenin en büyük düşmanı küsküt otudur. İlk 
görüldüğünde derhal küskütler sökülüp imha 
edilmelidir. Eğer küsküt tarlayı sarmışsa mücadele 
güçleşir. Küsküt bulaşmış tarla yakılır. Bu zararlıdan 
kurtulmak için tarlaya her yıl başka bir kültür bitkisi 
ekilmelidir.



HASAT VE HARMAN

• Hasat elle veya makine ile yapılır. Lifi için en iyi
hasat elle yapılmasıdır. Fakat son zamanlarda lif
ketenini hasat eden özel yolma makinaları
mevcuttur. Elle hasatta, hasat yapan 80 cm.
genişliğindeki bir alan dahilindeki ketenleri yolarak
ilerler. Ketenler yerden 30-35cm yükseklikten
tutulur. Yolunan ketenler topraklarının dökülmesi
için kökleri yere vurulur. Kökler bir tarafa saplar bir
tarafa gelecek şekilde tarlaya serilerek kurumaya
bırakılır. Lif keteni için en temiz hasat şekli
budur. Fakat yağ keteni orak veya diğer makinalarla
hasat edilebilir. Zira sap uzunluğu önemli değildir.



• Tam veya ölü olumda ketenler tarlada
kuruduğundan ayrıca kurutmaya gerek
yoktur. Fakat lif için hasat edilen keten
yaş olabileceğinden kurutulmalıdır.
Serilen ketenlerin her yerinin güneş
alması sağlanmalıdır. Böylece
üzerindeki yapraklar kurur, dökülür ve
sapı sarı renge döner. Çatı veya çardak
haline getirilen ketenler 5-7 gün
kurutulduktan sonra kendi sapları ile
bağlandıktan sonra demet haline
getirilir.



Keten 4 olgunluk devresinde hasat  edilir:

1. Yeşil Olgunluk Devresi,

2. Yeşil-Sarı Olgunluk Devresi,

3. Sarı   (tam) Olgunluk Devresi 

4. Ölü Olgunluk Devresi.



• 1.) Yeşil Olum: Bu çağda bitkiler henüz yeşildir. 

Çiçek açma bitmek üzeredir. Diğer taraftan 

kapsuller oluşmaya başlamıştır. Lifler çok 

yumuşaktır. Lif verimi düşüktür. Ancak kalitesi ve 

değeri yüksektir. Bu devrede hasat özel hallerde 

yapılır. İnce keten dokumaların istendiği ve ince 

keten iplik elde etmek istenildiğinde bu dönemde 

hasat yapılır. Brüksel danteli denilen dantel bu 

dönemde hasat edilen keten lifkerinden 

yapılmaktadır. Bu ketenler çok sık ekilmişlerdir. 

Bu bakımdan sapları zayıf ve incedir. Bütün saplar 

yatar kazık dikerek saplar desteklenir.



• 2.)Yeşil-Sarı Olum: Bitkilerde sararma 

görülür. Yapraklar aşağıdan yukarıya 

sararmıştır. Alt yapraklar dökülmüştür. 

Kapsuller sarı bir renk almaya başlamıştır. 

Yağ verimi düşüktür. Buna karşılık lif 

verimi yüksektir, lif kalitesi üstündür.



• 3.) Sarı (Tam) Olum: Bu devrede artık bitkilerde 

yeşillik kalmamıştır. Bütün yapraklar dökülmüş, 

sadece üst kısımlardaki yapraklarda 

dökülmeyenler kalmıştır. Kapsuller sararmış olup 

esmerleşmeye ve üstlerinde çatlaklar görülmeye 

başlanmıştır. Bu çatlaklar henüz tohumların 

dökülmesine olanak verecek çapta değildir. 

• Eğer ketenin hem lifinden hem de tohumundan 

faydalanma bahis konusu ise en iyi hasat zamanı 

bu zamandır. Yağ oranı ve tohum verimi tamdır.



• 4.)Ölü Olum : Bitkide bütün görünüş esmer bir 
haldedir. Kapsullerin üzeri kurumuş olduğu için 
daha çok çatlamıştır. Tohumlar dökülebilir. 
Maalesef ülkemizde çiftçilerimiz hasatı bu 
zamanda yapmaktadır. Bu devrede lifler 
odunlaşmıştır. Kalite ve verim düşüktür. Yalnız 
tohum ve yağ verimi yüksektir. Fakat sarı (tam) 
oluma göre fazla fark etmemektedir. Lif keteninin 
hasatı asla bu zamanda olmamalıdır. Bu durumda 
ülkemizde hasat zamanı için ideal zaman Temmuz 
ve Ağustos aylarıdır. Yazlıklar biraz daha geç 
hasat edilebilir. 



• Lif keteninden alınan mahsul 200-600kg/da. 
arasında değişir. Dekardan alınan 400-
500kg/da. sap mahsulü iyi sayılır. Lif 
keteninde tohum verimi azdır. (30-
75kg/da.) Yağ keteninden alınan tohum 
mahsulü ise 50-200kg/da. olup 150-
200kg/da. iyi sayılabilir. Bizde sap mahsulü 
150-500kg/da, tohum verimi ise 40-
150kg/da. arasında değişir. 

• Bir dekardan alınan lif miktarı 20-100 kg/da 
arasında değişim gösterir.



HAVUZLAMA
• Saplarından lif elde edilen bitkilerde,
saptaki pektinin parçalanarak, lif
kümelerinin bitki sapının odun
kısmından kolayca ayrılması işlemine “
Havuzlama ” denir.

• Bazı bölgelerde bu işleme “limanlama”
veya “çaylama” adı verilir.

• Havuzlama iki şekilde yapılır:



1. Biyolojik havuzlama

• Çiğde havuzlama

• Suda havuzlama

b.1. Durgun suda havuzlama

b.2. Akarsuda havuzlama

• Fabrikasyon havuzlama

2. Kimyasal havuzlama



1. BİYOLOJİK HAVUZLAMA
• Bu yöntemde küçük canlılar, pektin
lamelleri ile paranşim katına yerleşmiş
olan lif hüzmelerinin pektinini
parçalayarak bu dokudan ayırırlar.

• Bu yöntemde “Bacillus camerii” veya
“Bacillus felsineus” bakterilerini 370C
suya ilave ederek suni olarak
havuzlama yapılır.

• 2 şekilde yapılır:



1.a. Çiğde Havuzlama

• Nispi nemi yüksek ve düzenli yağış
alan yerlerde (Karadeniz kıyılarında)
uygundur.

• Keten sapları anız tarlaya, biçilmiş
çayır veya mera üzerine serilir.
Sıcaklık, rutubet ve fungusların
etkisiyle pektin maddesi parçalanır.

• 1-3 ay sürer, lif uzun ve yumuşak olur
ancak rengi esmerleşir.



1.b. Suda Havuzlama

• Durgun veya akarsuda uygulanır.
Uygulanacak yerde toprak içerisinde
1-1.5m derinliğinde açılmış kuyulara
su doldurulur.

• Saplar demet halinde veya hepsi su
içine girecek şekilde bastırılır.

• Durgun suda havuzlama süresi kısadır.
Isı ve mikroorganizma etkinliği
yüksektir.



• Su sıcaklığı yüksekse havuzlama süresi
4-7 gün, soğuk ise 15-20 gün devam
eder.

• Havuzun belirli yerlerinden saplar
çekilir. Kabuk kolay soyulursa
havuzlama tamamlanmış olur.

• Havuzun suyu boşaltılır. Havuzdan
alınan demetler dik olarak duru veya
ağaç yanına konarak suyu süzülür.

• Demetin alt bağı çözülerek birkaç gün
kurutulur.



2. KİMYASAL HAVUZLAMA

• %3’lük HCl banyosu, hafif karbonat ve
bazı kimyasal maddeler kullanılarak
havuzlama kısa sürede bitirilir.

• Pahalı bir yöntemdir.



KOTONİZASYON
• Havuzlama süresi geciktirilirse pektin
parçalayıcı bakteriler, lif hüzmelerinin
içine nüfuz ederek hüzmeleri parçalar.
Uzun lif yerine kısa, çürük ve
kolaylıkla kopabilen lifler elde edilir.
Bu işleme “kotonizasyon” denir.

• Ilık suda yapılan havuzlamada daha
çok görülmektedir. Bu nedenle
havuzlama zamanını ve havuzlama
olgunluğunu iyi kontrol etmek gerekir.



KENEVİR (CANNABİS SATİVA L.)
 KENEVİRİN TAKSONOMİSİ

 TAKIM: URTİCALES                                                                                                  
FAMİLYA:CANNABİNACEAE                                                                                                        
CİNS:CANNABİS                                                                                                                
TÜR:CANNABİS SATİVA                                                                                                          
KROMOZOM SAYISI:2N=20                                                                                                        

 Kenevir sistematik bakımdan şu varyetelere sahiptir;   

 Cannabis sativa var. vulgaris L. (Kültürü yapılan kenevir) Cannabis sativa
var. indica Lam. (Hint keneviri) 

 Cannabis sativa subvar. gigantica (Dev cüsseli kenevir) 

 Cannabis sativa var. ruderalis (Yabani kenevir) 



Köken Bölgelerinden 2 yol takip ederek 

Avrupa ya yayılmıştır.
 1)Kuzey yolu: Rusya üzerinden Doğu denizi ve Batıdan Ukrayna üzerinden Orta Avrupa ya 

ulaşmıştır.
 2)Güney yolu: Küçük Asya(Anadolu) üzerinden Akdeniz havzasına , İtalya , İspanya ya gelmiş 

ve bu ülkenin Kuzey doğu ve kuzeybatı kısımlarına kadar uzanmıştır.
 *Birinci yoldan gidenlerin temsilcisi Rusya kenevirleridir.
 *İkinci yoldan gidenlerin temsilcileri Türk, İtalyan, Kuzey Afrika ve İspanya kenevirleridir.
 *Rus Kenevirleri;
 -Boyları kısa(30-60 cm.)
 -Yetişme süresi(50-60 gün) Erkenci.
 -Çiçekleri çok küçüktür.
 -Yetişme süresince toplam sıcaklık isteği (800-900 C derece.)
 -Tohum tipi kenevirdir.
 -Tohum rengi açık renkli (Krem, açık beyaz)
 -Renk açıklığıyla yağ oranı doğru orantılıdır.


 *Güney Kenevirleri
 - 4-6 cm ye kadar boylanır.
 -Toplam sıcaklık isteği 3500-4000 C derecedir.
 -Tohum rengi açık griden, yeşilimsi kahve, geççidir.
 -Çiçekleri çok büyüktür.
 -Lif tipi kenevirdir.




*Kenevir’in coğrafi dağılışı:
 Kenevir bitkisinin form zenginliğinin yüksek olması bu bitkinin dünyanın 

geniş bir bölgesinde özellikle eski Sovyetler birliği sınırları içerisinde bir 
yayılış alanına olanak vermiştir. Bugün kültürü yapılan (Cannabis Sativa)
değişik formları dünyada coğrafi dağılım olarak 15 bölgeye ayrılmıştır.

 1)Kuzey Avrupa 9)Kuzey Kafkasya 

 2)Sibirya 10)Trans Kafkasya

 3)Orta Rusya 11)Anadolu(Küçük asya)

 4)Güney Ukrayna 12)Doğu Asya

 5)Batı Avrupa 13)Japonya

 6)Balkanlar 14)Güney Amerika(Brezilya)

 7)İtalya 15)Hindistan

 8)Masdokski



KENEVİR’İN BOTANİK ÖZELLİKLERİ:
 Kenevir (Cannabis)  Cannabaceae familyasına ait, tek yıllık bitki 

cinsidir. Anavatanı Orta Asya'dır. Altay dağları civarında yabanisine 
hala rastlanılmaktadır. Yabani formlarının yayılışı Macaristan Sibirya ya 
kadar olan EUROASİA bölgesinde artış göstermiştir. Ilıman ve Tropik 
bölgelerde yetişir ve kültürü yapılır. Sert, çalımsı, gövde içi boş, 
palmat yapraklı, dioik ve tek yıllıktır. Boyu 1-3 metreye ulaşır, dikey 
yükselir. Yaprakları karşılıklı, bir sonraki ile çapraz 5-11 parçalı, parçalar 
mızrak şeklinde, kenarları dişli, koyu yeşil renkli uzun saplıdır. Çiçekleri 
iki evcikli yani dişi ve erkek çiçekleri ayrı ayrı bitkilerin tepesinde 
bulunur. Dişi çiçekleri oldukça sık yapraklarla donanmıştır ve 
çiçeklerin etrafı reçinelidir. Erkek çiçekleri de seyrek salkım şeklindedir. 
Tohumları 3-6 mm uzunluğunda, 2-4 mm eninde, grimsi esmer, 
siyahımsı esmer, yeşilimsi esmer renklerde olabilir ve çok ince bir 
kabuğa sahiptir.



Üretim Amaçlarına Göre Kenevir;

 Lif için: Üretimi en fazla Çin ekilişi en fazla Çin verim en fazla 
Çin.

 Tohum için: Üretim en fazla Fransa, ekim Çin, verim Fransa.

 Üretim Miktarları;

 Türkiye’de 20 ha , 10 ton üretim , 50 kg/da Lif  elde edilir.

 Türki’ye de 6 ha , 4 ton üretim , 67 kg/da verim Tohum  elde 
edilir.

 Dünya’da 42 bin ha , 52 bin ton , 125 kg/da Lif elde edilir.

 Dünya’da 33 bin ha , 131 bin ton , 399 kg/da Tohum elde edilir.



Türkiye Kenevir Bölgeleri;

 1)Kastamonu (Taşköprü)-Zonguldak Yöresi: Ülkemizin en yoğun kenevir 

bölgesidir. Lif için üretim yapılır.

 2)İzmir (Tire-Ödemiş)-Burdur Yöresi: Ekim alanındaki miktar son yıllarda 

düşmesine rağmen 2.sıradadır. En çok tohum üretilen bölgemizdir.

 3)Samsun-Ordu (Ünye-Fatsa):Ekim alanı bakımından 3.kenevir bölgemizdir. 

Hem lif hem de tohum üretimi yapılır.

 4)Şanlıurfa (Suruç-Birecik) Malatya Yöresi: Şanlıurfa da lif için hasat yapılır , 

Malatya da tohum için.

 5) Amasya (Merzifon-Gümüşhacıköy) Çorum-Yozgat Yöresi : Gümüşhacıköy 

Türkiye’nin hatta dünyanın en kaliteli tohumunu üreten bölgedir.



KENEVİR;
 Kenevir eskiden lif bitkileri arasında önemli bir yere sahipken 2. Dünya 

savaşından sonra ekiliş alanlarında önemli bir düşüş olmuştur. Sentetik 
liflerin kullanılmaya başlanmasıyla kenevir eski önemini yitirmiştir. 
Ayrıca, kenevirden esrar elde edilmesi de ekimi alanlarının 
sınırlanmasına ve kontrol altına alınmasına neden olmuştur. Öte 
yandan jüt, abaka ve sisal kenevirinin lifleri de kenevir lifleri yerine 
ikame edilebilmesi, kenevir ekim alanlarının azalmasında etkili 
olmuştur.  

 Türkiye’de kenevir ekim alanları da dünyadaki gelişmelere bağlı 
olarak önemli miktarda azalmıştır. Mevcut üretim Kastamonu, 
Samsun, Çorum, Amasya ve Kütahya illerinde yoğunlaşmıştır. 

 Kenevir tarımı, ülkemizde iklim bakımından farklılıklar gösteren çeşitli 
bölgelere dağılmıştır. 



Türkiye’de kenevir ekimi ve üretimi, 1990 yılında resmi gazete 

yayınlanan “Kenevir Ekimi ve Kontrolü ;

 Hakkında Yönetmelik” gereği 20 ilde (Antalya, Burdur, Çorum, İzmir, Kastamonu, 
Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Şanlıurfa, Yozgat, 
Rize, Zonguldak, Bartın, Karabük) yapılabilmektedir. Ekimi, izne bağlıdır. Her ne 
maksatla olursa olsun kenevir ekimi yapacak çiftçiler il veya ilçe müdürlüklerinden 
izin almak zorundadır. İzinsiz ekilen kenevirler hangi amaca yönelik olursa olsun 
kanun hükümlerine göre imha edilir ve ekicisi hakkında cezai işlemler uygulanır. 
İzinli kenevir ekilen alanlar il ve ilçe müdürlükleri teknik elemanları tarafından 
ekimden hasat zamanına kadar kontrol edilir. Üretim amacı dışına çıkılan çiftçiler 
hakkında yasal işlem uygulanıp ekim izni iptal edilir.  

 Ülkemizde, keten ve kenevir saplarından liflerin elde edilmesini sağlayan işleyiciler 
yoktur. Bu işleyicilerin, desteklenerek kurulması gerekmektedir. Bu şekilde üreticinin 
ürettiği keten ve kenevir sapları life dönüştürülecektir. Üreticilere Pazar garantisinin 
sunulması, üretimi artırıcı bir etki yapacaktır. 





Yıllar itibariyle, Türkiye kenevir ekim alanı, 

lif üretimi:
Yıllar Ekim alanı (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 

19601 13.700 5.000 36.5 

19651 10.000 8.500 85.0 

19701 8.400 8.400 100.0 

19801 9.400 14.000 148.9 

19851 4.160 4.350 104.6 

19902 2.500 3.600 144.0 

19952 1600 2.350 147.0 

20002 883 1.244 141.0 

20052 659 55 136.6 

20062 650 55 123.1 



Kenevirin Morfolojik Özellikleri; 

 Kök; 

 Kenevir kazık köklü bir bitkidir. Kazık kök 4 metre kadar 

derine inebilir. Yan kökler toprağın yaklaşık 20 cm altından 

ve kazık kökler üzerinden çıkar. 



Sap ;

 Kenevir bitkisi sert ve odunsu yapıda bir sapa sahiptir. Bitki 
boyu 0,3-6 m arasında değişmektedir. Kenevir bitkisinde 
sap boğumlu yapıdadır ve bu boğumlardan yapraklar 
çıkar. Dallanma ketende olduğu gibi sapın uç 
kısımlarından olur. Kenevirde en kaliteli lifler teknik sap 
uzunluğu olarak adlandırılan kısmından elde edilir. Genel 
olarak lif kalitesi bakımından en iyi sap kalınlığı 0,5-2 
cm’dir. Dişi kenevirlerde sap, erkek kenevirlere nazaran 
daha kalındır. Kenevirde sap kısmında bulunan çok 
sayıdaki lif hücresi birleşerek lif hüzmeleri oluşturur. 



Yaprak ;

 Kenevir yaprakları parçalıdır. Uzun bir sapın ucunda 3-11 

parçadan oluşmuş bileşik yaprak yapısındadır. Yapraklar 

sap üzerindeki boğumlardan çıkarlar. Yaprakçıkların 

ortada bulunanı uzun ve her birinin de kenarları dişlidir. 

Yapraklar karşılıklı, teknik sapın sonundan itibaren ise 

almaşıklı olarak sapa dizilmişlerdir. 



Çiçek ;

 Erkek kenevirlerde, sapın üst kısmında bulunan yaprak 

koltuklarından çıkan salkım sapları üzerinde bulunan 

çiçekler, karşılıklı olarak dizilmiştir. Dişi bitkilerde sapın üst 

kısımlarında bulunan yaprak koltuklarında dişi çiçekler 

toplu bir demet halinde bulunur. Çiçekler beyazımtırak 

yeşil renktedir. Kenevir bitkisinde %100 yabancı döllenme 

görülür. Her çiçekten bir meyve ve bir tohum meydana 

gelir. 



Tohum ;

 Kenevir tohumları yumurta şeklinde, sert yapıda ve 

yeşilimtırak renktedir. Tohumların bin dane ağırlıkları 12-30 

gr. arasında değişir. Kenevir tohumda %30-32 yağ, %22-23 

protein ve %21 oranında karbonhidrat bulunmaktadır.

 Tohumu kuşların en sevdiği besinlerden biridir

Tohumu kuşların en sevdiği besinlerden biridir. Oldukça 

yağlı olan tohumlar yakıt, sabun ve boya yapımında 

kullanılmaktadır. Besleyici olması açısından gıda olarak da 

yararlanılır.



Yaprakları tıpta ve kozmetikte kullanılır;
 Lifleri dayanıklı ve oldukça uzundur ancak, çuval, halat, çanta, ağ 

yapımı gibi kaba dokumacılıkta kullanılır. Tarihçesi İnsanlık tarihinin en 
eski bitkisel ham madde kaynağı olan, saplarında bulunan lifler iplik, 
dokuma ve kumaş yapımında, hamurlu kısmı ise kâğıt yapımında 
kullanılan bir bitki türüdür. Yeryüzünde ip yapmakta kullanılan ilk 
bitkidir. M.Ö yıllarında Çinliler kumaş yapmakta kullanmışlardır.

 Tarihçesi Hintililere göre, kenevir Tanrı Visnu'nun sırtında bulunan 
tüylerden meydana gelmiştir. Hint rahipleri bu bitkiye, başarı ve 
mutluluk anlamına gelen "Vijemia"; doğuran, yaratan anlamına gelen 
"Ananda" adını vermişlerdir. Göklere egemen olan Tanrı İndra
savaşçılarına tanrısal bir güç verebilmek için Hint kenevirinden 
yapılmış "Soma" içkisini sunmuştur. "Soma" havanda ezilen bitkinin 
mayalanmış olan özsuyudur. 



Yaprakları tıpta ve kozmetikte kullanılır;

 Tanrı'ya kurban edilecek olanı beslemek, sarhoş etmek ve 
güçlendirmek için kullanılmıştır. Perslerin kutsal kitabı olan Zerdüşt'te 
kenevir bitkisinin insana mutluluk ve neşe verdiği, keder ve üzüntüyü 
dağıttığı yazar. Herodot (M.Ö ) gerek Mezopotamya'da yaşayan 
Asur ve Sümerlilerin, gerek Aral ve Hazer bölgesinde yaşayan kişilerin, 
kenevir olduğunu düşündüğü bir bitkinin yapraklarını ateşe atarak 
çıkan dumandan sarhoş olduklarını yazmıştır. İskitler kenevir 
tohumlarını sıcak suya atıp havaya karışan buharı soluyarak 
neşelenirlermis. Farsçadan Arapçaya geçmiş olan ve kenevir karşılığı 
kullanılan "Şah Tohumu" (Şah Danaç) adı da bu bitkiye verilen önemi 
göstermektedir.11. yy’ da Orta Doğu’da Sufiler vecd için bu bitkiyi 
kullanıyordu.



Yaprakları tıpta ve kozmetikte kullanılır;

 Tarihçesi yılları arasında yaşayan Evliya Çelebi, Seyahat-
name'sinde, İstanbul'da esrar yapan ve satan dükkânların 
bulunduğunu yazmıştır. "Esnafi Benkciyan" denilen bu 
dükkânların sayısı on altı olup, çoğu Süleymaniye'deki tiryakiler 
çarşısında bulunan bu dükkânlardan kolayca "Esrar Macunu" 
sağlama olanağı varmış. Zaman zaman yasaklar çıkmasına 
karşın, İstanbul'da ve Anadolu'da esrar kullanımı yayılmaya 
devam etmiştir. O dönemlerde, özellikle Bursa bölgesinde 
yetişen Hint keneviri günümüzde bile en iyi cins olarak kabul 
edilmiştir. Osmanlılar devrinde afyon alışverişi önemli olmakla 
birlikte, afyon içimi esrar kadar yaygın değilmiş.



Yaprakları tıpta ve kozmetikte kullanılır;
 Tarihçesi 1860 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde esrar üzerinde 

yapılan araştırmaların sonucunda, esrarın uzun süreli öksürük ve 
belsoğukluğu tedavisinde etkili olduğu belirtilmiştir. Bu araştırmalara 
dayanarak, 1902 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nde esrar, ilaç olarak 
kabul edilmiş, tedavi alanına girmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında baş 
ağrısı, durgunluk, iştahsızlık, zayıflama gibi bedensel-ruhsal yakınmalarda, 
döl yatağının gevşemesi sonucu görülen kanamalarda ve sara 
hastalığında ilaç olarak kullanılmıştır.1937 yılında esrar Amerika Birleşik 
Devletleri ilaç kodeksinde yer almış, ancak aynı yıl çıkarılan bir yasayla 
esrar içeren otuz sekiz ilacın satışı yasaklanmıştır.1937 yılına kadar birçok 
Avrupa ülkesinin ilaç kodekslerinde yer alan esrar içeren ilaçlar yavaş 
yavaş kodeksten çırkarılmış, satışları yasaklanmıştır. Türk ilaç kodeksinde 
"Herba Cannabis Indica" ve "Extra Cannabis Indica" adıyla yer alan 
ilaçlar 1940 yılından sonra kodeksten çıkarılmış, satışı yasaklanmıştır.



Kenevirin İklim İstekleri; 

 Lif keneviri Karadeniz kıyı şeridi gibi nemli olan bölgelerde rahatlıkla 
yetiştirilir. Fakat kurak bölgelerde sulama yapmak şartı ile yetiştirilebilir. 
İlkbaharın hafif donlarına mısır bitkisinden daha dayanıklıdır. Kuraklık 
ve yüksek nem gelişmeyi hızlandırır. Lif tipi kenevir, yüksek nispi nem, 
uygun bir sıcaklık ve asgari 700 mm’ lik yağış alan bölgelerde 
sulanmadan yetiştirilebilir. Ekim öncesi yağış ihtiyacı fazladır. İlkbahar 
geç donlarına karşı hassas olduğundan, -5 °C den daha düşük 
sıcaklıklarda zarar görür. Genel olarak tohum elde etmek için 0 C 
derecenin altında olmayan asgari 5 aylık ve lif eldesi içinde 4 aylık bir 
vejetasyon süresine gereksinim vardır. Gelişmesinin ilk devrelerinde su 
ihtiyacı yeterince karşılanırsa iyi bir gelişme gösterir. Kuraklık ve yüksek 
sıcaklık gelişmeyi hızlandırır. Toprakla sürekli fazla nem olursa 
yapraklarda sararmalar olur ve bitkiler bundan zarar görür. Bu neden 
le kenevir tarımı için düzenli yağış rejimi önemlidir.



Kenevirin Toprak İstekleri ;
 Çok fazla seçici değildir. Derin sürülmüş topraklarda iyi gelişir.
 Kenevir bitkisi bitki-besin maddelerince zengin, pH değeri 7-7,5 arasında, kireçli, 

gevşek ve organik madde oranı iyi olan alüviyal topraklarda iyi bir şekilde 
yetiştirilebilir. Ağır ve asit karakterli topraklarda iyi gelişemez. Asitlik hafif kurak ve 
kumlu topraklar ağır killi ve tınlı topraklar aynı şekilde su tutan drenaj uygun 
olmayan topraklar kenevir tarımı için uygun değildir. Toprakta çok besin 
maddesinin bulunmasını ister. Fazla asitli topraklar kireçlenmek suretiyle kenevir 
yetiştirmek için uygun olabilir. Kenevir toprakta nemi sevmesine sevmesine
rağmen aşırı nemde toprak asitliği artıracağından kenevirin topraktaki besin 
maddelerinin istifadesi güçleşecektir. Derin toprak işleme kurak bölgelerde 
mutlaka sonbahar da yapılmaktadır. İlkbahar da ekimden önce sürülmüş olan 
tarla toprağında keseklerin parçalanabilmesi için diskaro geçirilir. Eğer kesekler 
fazla iri değilse kültivatör veya tırmık geçirmekte toprağın ufalanmasını sağlar.



Tarla Hazırlığı; 

 Bütün yazlık ekim yapılan tarla bitkilerinde olduğu gibi 

kenevir tarımında da tarla hazırlığında ilk yapılacak olan 

işlem toprağın sonbaharda derin ve tavında sürülerek bir 

önceki ürüne ait anız artıklarının toprağa homojen bir 

şekilde karıştırılmasını sağlamaktır. Hatta lif için üretim 

yapan Kastamonu yöresindeki üreticiler tarla hazırlığına 

çok önem vererek bu sürüm işini 5-6 kez tekrarlamaktadır.



Kenevirde Ekim; 
 Erken ekim yüksek verim için önerilir. Önemli olan özellikle lif için yetiştiricilik yapılan 

yörelerde ilkbahar son don tarihlerinin geçtiği zamanda dönemde yapmaktır. 
Toprak sıcaklığı 9-10 C derecedir. Genellikle bölgelere göre değişmekle beraber 
Mart-Nisan aylarında tavlı toprağa ekim yapılır. Kenevir genelde mibzerle sıraya 
ekim yapılarak yetiştirilir. Daha önceleri uygulanan serpme ekim yöntemi azalsa 
da hala bazı bölgelerde uygulanmaktadır.

 {Lif için 20-25 cm sıra arası bazen 30 cm} Sıra üzeri 5-7 cm çıkabiliyor.
 {Tohum için 30-40 cm sıra arası bazen 30} Sıra üzeri 5-7 cm çıkabiliyor.
 Sıra aralıklarının hesabında bölgenin toprak yapısı ve çeşidin bitkisel özelliklerinin 

dikkate alınması gerekir. Sık ekim koşullarında lif verimi ve kalitesi seyrek ekim 
koşullarında da tohum verimi ve kalitesi artacaktır. Tohum üretiminde fazla 
dallanma istendiğinden 4-5 kg/da tohumluk yeterli olurken lif üretiminde sap 
inceliği söz konusu olduğundan sık ekimi sağlamak için 6-9 kg/da önerilir.





Kenevirde Bakım; 
 Kenevirin özellikle ilk gelişme devrelerinde çapalama ve sulama gibi önemli 

bakım işleri gereksinimi vardır. İlk çapa yabancı ot kontrolü ve kaymak tabakasını 
kırmak için 25-30 cm derinlikte yapılmalı. Bitki 30-40cm  boylandığında 2. 
Çapalama yapılır. Ancak 1.çapalama iyi yapılmışsa 2.çapalamaya gerek 
kalmayabilir. Eğer daha yüzlek bir çapalama yapılmışsa 2.çapalama hatta 
3.çapalama yapılmalıdır. Yağış yeterli olmayan kurak bölgelerde kenevire 
gelişme süresi boyunca 2-4 kez sulama uygulanmalıdır. Tohum için yetiştiricilikte  
sulama sayısını fazla arttırmak tohum olgunlaşmasını geciktireceğinden tavsiye 
edilmez. Hasada yakın devrede genellikle 1 hafta kala kenevir saplarının 
topraktan kolayca sökülmesi için birde söküm sulaması yapılır. Lif için daima ilk 4 
haftalık periyotta nem olmalıdır. Kenevir bitkisi topraktan fazla besin maddesi 
tüketen bir bitkidir. Ticari gübre uygulamasında 8-12 kg/da saf azot N olacak 
şekilde ve 6-8 kg/da fosfor içeren süperfosfatlı gübre önerilir. Bu değerler 
uygulandığında lif veriminde %30 artış sağlanmıştır. Ayrıca ahır gübresi verilecekse 
sonbahar da 2-4 ton verilmesi önerilir.





Kenevirde Ekim Nöbeti;

 İyi bir ön bitkidir. Daha çok baklagillerle ve buğdaygillerle 

ekim nöbetine girebilir. Kendisinden sonra gelecek kültür 

bitkisi için yabancı otsuz bir tarla bırakır. Özellikle 

karadeniz yöresinin tütün yetiştirilen bölgelerinde tütünle 

ekim nöbetine girmektedir. Şark tipi tütünlerin kalitesini 

arttıran katkısı vardır. 



Kenevirde Hasat Ve Harman; 
 Kenevirde erkek ve dişi bitkilerin olgunluk devreleri farklıdır. Erkek 

kenevirler çiçek açtıktan 5-10 gün sonra dişiler ise 120 günde hasat 
olgunluğuna erer. Bu devrede erkek bitkilerin sapları en yüksek lif 
kalitesine sahiptir. Hasat elle sökülerek veya orakla yapılıyor.

 Dişi kenevirlerin olgunlaşması erkek bitkilerin olgunlaşmasından 4 
hafta geç olmaktadır. 

 Erken hasatta dayanıksız lif içeren düşük lif verimine neden olurken 
geç hasatta biçilen sapların havuzlanması güçleşir hatta hiç lif elde 
etmek mümkün olmayabilir. Bir kişi elle günde 3 da alanı hasat 
edebilir. Makinayla ise 20-25 da alan hasat edilebilir. Kenevir 
bitkisinde hasat olgunluk devrelerinin erkek ve dişi bitki oluşuna göre 
farklılık göstermesi dikkate alındığında; Ülkemizde 3 farklı hasat 
yöntemi ortaya çıkmaktadır.



Ülkemizde 3 farklı hasat yöntemi 

ortaya çıkmaktadır.

 1)Kastamonu Hasat Yöntemi; Erkek bitkiler olgunlaşınca dişi bitkilerle 
birlikte elle sökülerek veya biçim makinalarıyla saplar biçilerek hasat 
yapılır. Biçilen erkek ve dişi saplar yanyana serilerek tarlada kurumaya 
bırakılır.

 2)Gümüşhacıköy Hasat Yöntemi; Kaliteli kenevir tohumunun elde 
edildiği bu bölgede erkek kenevirlerin hasadı dişi kenevirlerin tohum 
olgunlaştırdığı devreye kadar bekletilir ve bu devrede erkek bitkilerle 
hasat edilirler.

 3)Ünye-Fatsa Hasat Yöntemi; Bu hasat yönteminde erkek bitkiler 
olgunlaşınca önce hasat edilirler. Dişi bitkiler tohumluk olgunluk 
dönemine kadar bekletilirler. Yani erkek ve dişi bitkiler ayrı ayrı hasat 
edilirler. Saplar ya elle sökülerek ya da biçim makinaları ile hasat 
edilirler.



Tohumluk; 

 Kenevir tohumluğunda en önemli esas tohumluğun çeşit 

safiyetini taşımasıdır. Kenevir tohumluğu taze yeni 

üründen olmalıdır.

 Kenevir tohumları serin ve kuru yerlerde muhafaza 

edilmelidir.



Liflerin Eldesi; 

 Havuzlama : Genel anlamıyla saplarından lif elde edilen 

bitkilerde , Mikro Organizmalar yardımıyla sapın kabuk 

kısmında bulunan lif hüzmeleri asit polisakkarit yapısındaki 

pektin lamellerinin parçalanarak lif hüzmelerinin açığa 

çıkarılması işlemidir.



a)Biyolojik havuzlama; 

 Biyolojik Havuzlamada Etkili Olan Mikroorganizmalar;

 *Basillus Felsineus

 *Basillus Camerii

 *Rhodotorula Glutinis

 *Clostridium Pectinovorum

 *Clostiridium Felsineus

 *Colodosporum Herbarum

 *Cryptococcus Albidus



Havuzlama Yöntemleri;
 1)Çiğde havuzlama; En ucuz en kolay olmakla beraber sıcaklığın 0’C derecenin üzerinde 

olduğunda yılın herhangi bir zamanında uygulanabilir. Havuzlama süresi 1-3 ay sürebilir.

 2)Suda Havuzlama; Genellikle izole edilmiş ve depolanmış durgun sularda yapılan 
havuzlamadır.

 -Kuyu Havuzlaması: Seçilen uygun bir yerde 1-1,5 m derinlikte açılan kuyularda uygulanan 
yöntemdir.

 -Beton Havuzlaması: Durgun sularda modern havuzlama yöntemidir.

 -Akarsuda Havuzlama: Bu yöntemde havuzlama kuyu havuzlamaya göre daha uzun sürer 
çünkü suyun sıcaklığı durgun suya göre daha azdır.

 3)Fabrikasyon Havuzlama; Özellikle Batı Avrupa ülkelerinden Belçika, İsveç ve Hollanda da 
kaliteli lif üretiminde uygulanan özel yapılmış havuzlarda uygulanan modern bir havuzlama 
yöntemidir.

 b)Kimyasal Havuzlama; Kimyasal havuzlama daha çok kotanizasyon amacıyla yapılır. 
Böylece lif hüzmeleri yerine kısa lif veren lif hücreleri elde edilir.



Kenevirin İşlenmesi; 

 Havuzlama işlemi sonunda yıkanan ve temizlenen kenevir 

saplarından lifler ülkemizde aile işletmeleri halinde 

üreticiler tarafından saplarından soyularak alınır. Taşköprü 

de bu amaç için kullanılan fabrika mevcuttur.



Kenevirin Değerlendirilmesi; 

 Kenevir çeşitlerinin kurutulmuş sapların lif randımanı %18-
25 arasında değişir. Teknik lifler işlem proseslerine ve sap 
uzunluklarına göre değişmekle beraber teknik lifin 
uzunluğu 2 m ye kadar elde edilebilmektedir. Teksel lifler 
keten liflerine nazaran 1,5-3 cm olarak daha kısadır. 
Kalınlıları 0.02-0.05 mm’dir.

 Kenevir lifinin elastikiyeti azdır. Kenevir lifinin en önemli 
özelliği rutubete ve ıslaklığa karşı dayanıklılığıdır. Kenevir lifi 
kendi ağırlığının %30 u kadar suyu ıslaklık tutmaksızın 
kaldırabilmektedir.



Bileşimi Bileşimindeki maddeleri önemine göre 
şöyle sıralayabiliriz;

 Cannabinoidler (Kannabinoitler) %3-10 oranında olup 

bunların temel psikoaktif maddesi Delta-9 

Tetrahydrocannabinoldur.Eteryağ türevleri % 0,1- 0,3 

arasında olup bunların başında caryophyllenoxid, beta-

caryophyllen, humulen, beta- pinen, alfa-pinen ve 

myrcen en önemlileridir.Flavonitler; orentin, vitexin, 

isovitexinAmidler; kolin, trigonellin, piperidin ve hordenin.



 Esrar, kenevir bitkisinden elde edilen maddenin ismidir. 

Kenevirin yetiştirilmesi oldukça kolay ve maliyeti düşük bir bitki 

olduğundan yüzyıllar boyu Anadolu’nun köylerinde alkole 

alternatif olarak kullanılmıştır. Esrar, üzerinde en çok tartışılan 

konulardan biridir. Bir kesim uyuşturucu olarak nitelerken, diğer 

bir kesim esrarın uyuşturucu olmayıp, keyif verici bir madde 

olduğunu ve hatta sigara ve alkolden daha zararsız olduğunu 

savunur. Esrar üzerine tartışmalar ve savunanların yasallaştırma 

çalışmaları tüm dünyada sürmektedir. Birçok ülkede esrar belli 

miktarda “kullanım amaçlı” olarak serbest bırakılmıştır.



 Ancak, Avustralya Queensland Beyin Enstitüsünde yılları 

arasında yapılan bir araştırma uzun süre hint keneviri kullanan 

gençlerde psikotik sorunların, halüsinasyonların ve delüzyonların

görülme olasılığının arttığını ortaya koymuştur. Danimarkalı bilim 

adamlarının yaptığı bir araştırmaya göre İngiltere’de her yıl 

yaşları arasındaki kişilerde görülen 800 önlenebilir şizofreni 

vakası esrar kullanımıyla ilgilidir. İngiliz Lancet dergisinde 

yayınlanan bir araştırmaya göre, esrar kullanan kişilerde 

şizofreni görülme riski yüzde 40'ı buluyor. Sıklıkla esrar kullanan 

kişilerde bu riskin daha da arttığı belirtiliyor.



Esrar;
Esrar, kenevir bitkisinden elde edilen maddenin ismidir.

Kenevirin yetiştirilmesi oldukça kolay ve maliyeti düşük bir bitki olduğundan 
yüzyıllar boyu Anadolu’nun köylerinde alkole alternatif olarak kullanılmıştır.

Esrar, üzerinde en çok tartışılan konulardan biridir. Bir kesim uyuşturucu 
olarak nitelerken, diğer bir kesim esrarın uyuşturucu olmayıp, keyif verici bir 
madde olduğunu ve hatta sigara ve alkolden daha zararsız olduğunu 
savunur. 

Esrar üzerine tartışmalar ve savunanların yasallaştırma çalışmaları tüm 
dünyada sürmektedir. Birçok ülkede esrar belli miktarda “kullanım amaçlı” 
olarak serbest bırakılmıştır. 



Esrar yapımında dişi eşeyli bitki kullanılır;

 Esrar yapımında dişi eşeyli bitki kullanılır. Dişi eşeyli bitki ile erkek 
eşeyli bitki çiçek yapısından kolayca ayırt edilir. Ancak 
çiçeklenmeden önce bu ayrımı yapmak çok zordur. Yine de 
çiçeklenmeden önce ayrım yapmak gerekirse dişi bitkiler 
erkeklere göre daha çok dallanır ve dişi bitkilerde gövde 
erkeklere göre biraz daha kalındır.

 Esrar ÇeşitleriEsrarın tüketilen farklı çeşitleri mevcuttur. En 
yaygın tüketilen çeşitleri sırasıyla ot, gubar ve afgandır.Bunun
yanında reçine esrar ve likit esrar da kullanılan çeşitler 
arasındadır.Bunlar kenevir bitkisinden farklı işlemler sonucu elde 
edilir.



Dişi bitki; Erkek bitki;

Dişi bitki Erkek bitki



Ot Türkiye’de esrar en fazla ot halinde tüketilir;

 Ot, olgunlaşmış dişi kenevir bitkisinin kurutularak kullanılmasıdır 
ve en doğal halidir. Genellikle tütünle birlikte sarılarak içilir.

 Toz esrar (Gubar)Bununla birlikte Türkiye’de toz (gubar) olarak 
da kullanımı yaygındır. Toz esrar (Gubar) Kenevir bitkisinin baş 
kısımlarının (sömek) çok ince elekten geçirilmesiyle elde edilir. 
Kınaya benzer ve kalitesine göre farklı renk ve kokulardadır. Toz 
esrar kullanılmadan önce “basma” olarak nitelendirilen bir 
işlemden geçirilir. Bu, toz halindeki esrarın nemli kağıt ve 
alüminyum folyoya sarılarak ateşte ısıtıldıktan sonra, 
preslenerek plaka haline getirilmesi işlemidir. Basılmış Toz Esrar.



Ot Türkiye’de esrar en fazla ot halinde tüketilir;

 Afgan olarak isimlendirilen türü fazla olmasa da 
kullanılmaktadır. Afgan cam macunu rengi ve 
kıvamındadır, Afganistan, Fas, Suriye, Pakistan gibi ülkelerde 
yaygındır ve Türkiye’ye de buralardan gelir. Afgan toz 
halindeki esrara farklı karışımlar katılarak elde edilir.

 Likit (Sıvı) Esrar Kenevir bitkisinden elde edilen esrarın 
damıtılmasıyla likit esrar elde edilir.

 Reçine Esrar Dişi kenevir bitkisinin çiçekli tepe kısımlarında 
reçine denilen koyu bir sıvı vardır. Buna da reçine esrar 
denir. Yaprakların üzerindeki bu reçinenin çıkarılmasıyla 
elde edilen esrara "reçine esrar" denir.

 Dişi kenevir bitkilerindeki reçine, döllenme olayı 
gerçekleşene kadar salgılanır. Bu yüzden döllenme olayının 
gerçekleşmemesi ve reçine salgısının çok olması isteniyorsa 
tarladaki erkek bireyler sökülerek uzaklaştırılır. Erkek bitkilerin 
sökülmüş olduğu bir kenevir tarlası, bu bitkilerin esrar imalatı 
için yetiştirildiğinin bir göstergesidir.



Kenevir Ekimi ve Kontrolü Hakkında 
Yönetmelik;

 1933 tarih ve sayılı “Uyuşturucu Maddelerin Kontrolü 

Hakkında Kanun”da “Esrar yapımında kullanılan hint

keneviri (cannabis sativa) bitkisinin lif, tohum, sap ve 

benzeri amaçlarla ekilmesi ve her ne şekilde olursa olsun 

esrarın imal, ithal,ihraç ve satışı yasaktır” ibaresi 

bulunurken21/10/1990 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Kenevir Ekimi ve Kontrolü Hakkında 

Yönetmelik”le ekimine kontrollü olarak izin verilmiştir ve 

ekim izni Bakanlığımızdan alınmaktadır.



Madde 5: Lif, tohum veya her iki amaca yönelik kenevir ekimlerine 
müsaade edilecek iller şunlardır;

 Amasya Antalya Burdur Çorum İzmir Kastamonu Kayseri Kütahya Malatya Ordu 
Samsun Sinop Tokat Uşak Urfa Yozgat Rize Zonguldak Bartın 
Karabük;                                                                                                          Madde 6: 
Ekim bölgelerini azaltmak veya çoğaltmak Bakanlık yetkisindedir. Yapılacak tetkik 
ve değerlendirmelere göre gerektiğinde talimatla yeniden ekim bölgeleri ihdas 
edilebileceği gibi mevcut ekim bölgeleri de iptal edilebilecektir.

 Madde 7: Her ne maksatla olursa olsun kenevir ekimi yapacak çiftçiler , İl veya 
İlçe Müdürlüklerinden izin almak zorundadırlar. Çiftçiler her yıl 1 Ocak - 28 Şubat 
tarihleri arasında bulundukları yerin İl veya İlçe Mülki amirliklerine dilekçe 
örneğine göre doldurulmuş bir dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçede ekiliş 
amacı olan Lif ve tohum ayrı ayrı belirtilir. Müracaat tarihleri dışında çiftçi 
müracaatları değerlendirilmez ve kenevir ekim izni 
verilmez.                                                                                                                    



T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 
İl/İlçe MÜDÜRLÜĞÜ

 Madde 8: Kenevir ekimi izni için müracaat eden üreticilerin 
dilekçeleri, bu iş için İl veya İlçe Müdürlüklerinde tutulan müracaat 
defterinde kayıt edilir ve müracaatçıya müracaatının alındığına dair 
bir belge verilir. İl veya İlçe Müdürlüklerinde görevli teknik 
elemanlarca müracaatçının tarlaları görülür, tarlaların müracaat 
formuna uygun olup olmadığı tespit edilir ve birer krokileri çizilerek 
dosyasına konur. Tarlalar müracaat formundaki bilgilere uygunsa 
müracaatçıya (Ek - 2)'deki örneğe göre Kenevir Ekim İzin Belgesi 
verilir.(EK:2)T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İl/İlçe 
MÜDÜRLÜĞÜKENEVİR EKİM İZİN BELGESİ .Kenevir Ekim Amacı : Ekim 
Miktarı (m2):Tarlanın Bulunduğu Köy : Mevki : Pafta No. : Ada No. : 
Parsel No. :Yukarıda kimliği belirtilen ya lif/tohum üretimi için yukarıda 
belirtilen tarlaya m2 kenevir ekim izni verilmiştir. Kontrol Elemanı Daire 
Amiri.  



Madde 9:

 Madde 9: İzinsiz yapılan kenevir ekimleri hangi amaca 
yönelik olursa olsun kanun hükümlerine göre imha edilir ve 
ekici hakkında cezai işlemler uygulanır. İzin belgesi 
alınmasına rağmen belgede belirtilen alandan fazla 
yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde 
ekim yapanlar hakkında da 1. fıkradaki* hükümler 
uygulanır.(*): (Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız 
veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi 
hakkında on yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmi bin 
güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.)



Madde 10:

 Madde 10: Kenevir ekimi için izin verilen ve ekim yapılan yerler, 

izin veren İl ve İlçe Müdürlüklerince ekimden hasada kadar 

devamlı kontrol altında tutulur ve amaca yönelik ekim yapılıp 

yapılmadığı izlenir. Ekim bölgeleri dışında yapılan kaçak kenevir 

ekimleri de İl ve İlçe Müdürlüklerince izlenir ve kaçak ekimler 

hakkında mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 11: İl ve İlçe 

Müdürlükleri teknik elemanları tarafından kenevir ekimleri, 

ekiminden hasadına kadar kontrol edilir. Teknik elemanlar 

kendi sorumluluk bölgelerindeki ekilişleri en az ayda bir defa 

kontrol ederler ve kontrol sonuçları her ekicinin kartına işlenir.



Bir evin bahçesine kaçak olarak ekilen kenevir 

bitkileri.



Etrafı çevrilerek gizlenmeye çalışılan bir bahçede 

kaçak olarak ekilmiş kenevir bitkileri.



Güvenlik güçleri tarafından yakalanan esrar ve 

kenevir tohumu.



Güvenlik güçleri tarafından yakalanıp yakılarak imha 
edilen kenevir bitkileri.



Kurutulmuş kenevir bitkisi



LİF BİTKİLERİ 



YAPRAKLARINDAN 

LİF ELDE EDİLEN 

BİTKİLER

Agave spp







Agave’lerin Genel Botanik 

Özellikleri

Agaveler,genellikle saçak köklüdür.

Agave türleri, kısa ve kalın saplı,etli ve 

rozet yapraklı bitkilerdir.

Sıcak ve nemli iklimlerde yetişir.

Kendine döllenme görülür.



Agave bitkisi Orta Amerika ve 

Meksika’da yetişen aynı zamanda 

ülkemizde de Akdeniz Bölgesinde 

yetişme imkanı sahip bir bitkidir.

Boyu ortalama 50-60 cm’ye kadar 

uzayan bitkinin dünya üzerinde 50 farklı 

çeşidi bulunmaktadır.

Agave yaprakları yerden boyunca 

uzanan aslında sadece yapraktan oluşan 

bir bitkidir.

Çok yıllık bir bitkidir ve yaprakları yıl 

boyunca yeşil kalmaktadır.



Agave türleri,genellikle

CAM(Crassulacean Acid

Metabolism)bitkileridir.

CAM bitkileri CO2’yi akşam fikse

etmekte,su kaybını en az düzeye 

indirmek için stomalarını gün boyunca 

kapalı tutarak fotosentez 

yapabilmektedirler.

Bu durum kurak bölgelerde,su kaybını 

önleyen bitki metabolizmasıdır.Bu

nedenle, Agaveler genellikle kuraklığa 

dayanıklıdırlar.



Agaveler,türe ve yetiştirme koşullarına 

bağlı olarak,uzun ömürlü bitkilerdir.

Agaveler,çiçeklenme tipine göre iki alt 

gruba ayrılırlar.Bunlar,Littaea ve 

Agave’dir.Littaea gruplarında çiçek 

yapısı başak veya salkım iken Agave

gruplarında birleşik salkım şeklindedir.



Agaveler,çiçeklenmeden sonra 

genellikle,bulbil(soğancık) 

oluştururlar.Ancak,nadiren tohum 

bağlayan bitkilerede rastlanmaktadır.

Agaveler,nadiren tohum ürettikleri için 

çiçek sürgünü üzerinde oluşan bulbillere

ek olarak,yaprak koltuğundan çıkan yan 

sürgünler,bitki rozetinin altından çıkan 

sürgünler ve ana bitkinin uzağında 

süren rizom sürgünleriylede eşeysiz 

olarak üretilir.





SİSAL

Takım:Liliales(Amaryllidales)

Familya:Agavaceae

Cins:Agave

Tür:Agave sisalana





FAYDALANMA ALANLARI

Sisal,tropikal bölgelerin önemli lif 
bitkilerinden birisidir.

Lifleri;ip,halat,sicim yapımında 
değerlendirilir.

Sisal lifleri,ayrıca otomobil zemin 
örtüleri,paspas,ev zemin 
örtüleri,iskemle
döşemesi,çuval,alışveriş
çantası,nişan tahtası vb. gibi 
alanlarda kullanılır.



Sisal liflerinden kaliteli kağıtlar elde 

edilir.

Sisal yapraklarından %2-5 oranında lif 

elde edilir.Liflerin alınmasından sonra 

geriye kalan yaprak kısımları,mum ve     

sodyum pektat eldesinde kullanılır.

Sisal yaprakları,kortizon sentezinde 

değerlendirilen bir bileşik olan 

hekogenin içermesi nedeniyle,tıbbi

amaçlar için de kullanılmaktadır.





LİFLERİN ELDE EDİLMESİ

Yapraklar kesildkten 1-2 gün içinde lif 

elde etme işlemlerine başlanılmalıdır.

Aksi taktirde kurumuş yapraklardan lif 

elde etmek zorlaşmaktadır.

Sisal liflerin elde edilmesinde en basit  

yöntem,liflerin yaprak   parankiması

kısmından bıçak ile soyularak olur.



İkici yöntem,yaprakların yaklaşık 1 hafta 

süreyle havuzlanarak etli kısmının 

çürütülmesi ve bol su ile yıkanarak 

liflerin elde edilmesidir.

Sisal liflerinin elde edilmesinde en çok 

mekanik yömtemler kullanılır.

 Dekartikardön çıkarılan lifler yıkanır   

ve    sabit bir ağırlığa gelinceye kadar   

güneşte veya bir fırında kurutulur.



Güneşte kurutmada,liflerin toprakla 
temas ederek kirlenmemesi 
için,kurutma işleminin ızgaralar 
üzerinde yapılması gerekir.

Kurutma işleminden sonra liflerin 
artık maddelerden arındırılması için 
fırçalanması gerekir.         Fırçalanan 
lifler,balyalanarak satışa hazır hale 
getirilir.

Genel olarak   100 kg      sisal
yaprağından 2-5 kg arasında lif elde 
edilir.



KANTALA

Takım:Liliales(Amaryllidales)

Familya:Agavaceae

Cins:Agave

Tür:Agave cantala





FAYDALANMA ALANLARI

Kantala(cantala),maguey ve Bombay 

keneviri isimleriyle de bilinir.    

Kantala lifleri   sepet,hamak,çanta,çarık

halı,kilim,paspas,çorap,halat,balıkçı

elbisesi,kağıt yapımında kullanılır.



Abaka lifleri ile harmanlanarak 

sicim,halı,balık ağı,cilt

ipliği,terlik,çiçek ve dekoratif bazı 

eşyaların üretiminde kullanılır.

Kotonizasyon sonucu iplikleşen

kantala lifleri,akrilik veya poliester

gibi yapay liflerle harmanlanarak 

çanta,döşemelik kumaş ve duvar 

kaplama gibi bazı eşyaların 

üretiminde de kullanılmaktadır.



LİFLERİN ELDE EDİLMESİ

Kantala lifleri,havuzlama ve       

kabukların     soyulması 

(dekortikasyon)yöntemi ile elde 

edilir.



HAVUZLAMA YÖNTEMİ

Havuzlama,Filipinlerde,tatlı veya 
tuzlu sularda,tanklarda,nehir veya 
dere kenarlarında yapılır.Yaprak
parçaları,uzunluk gruplarına 
göre,demetler halinde havuzlanır.

Havuzlama süresi,tuzlu sularda 
15,tatlı sularda 20-30 günde 
tamamlanır.Havuzlama sonrası 
çürüyen yapraklar yıkanır,kurutulur
ve balyalanır.



SOYMA(DEKORTİKASYON)

Öncelikle yapraklardaki dikenler 

temizlenir ve daha sonra bu yapraklar 

silindirler arasında ezilerek,kabuk

soyma makinelerinden geçirilerek 

yapılır.



HENEKEN

Takım:Liliales(Amaryllidales)

Familya:Agavaceae

Cins:Agave

Tür:Agave fourcroydes





FAYDALANMA ALANLARI

Heneken lifleri;ip,çuval

bezi,halat,çorap,kaba elbise,halı,çanta

ve kağıt yapımında kullanılır.

Düşük kaliteli lifler ise mobilya ve 

döşemecilikte dolgu materyali olarak 

kullanılır.



LİFLERİN ELDE EDİLMESİ

Heneken yapraklarından lifler,öteki

türlerde olduğu gibi ,elde edilir.

Lifler,dekartikatörde ezilerek ve 

kazınarak elde edilir.Daha sonra 

yıkanır ve kurutulur.





GENEL ÖZELLİKLERİ

Sisal (Agave sisalana), Agavaceae familyasından sert
coğrafi koşulları seven, kenevire benzeyen, içerdiği
sağlam ve dayanıklı elyaf sayesinde tekstil sanayinde
çokça kullanılan bir bitki türü.

Sıcak ve nemli iklimlerde yetişir, nem çekme ve esneme
özelliği iyidir bundan dolayı gemi halatı yapımında,
tarımda ve denizcilikte kullanılır.
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GENEL ÖZELLİKLERİ

Sisal Bitkisi Kullanım Alanları

 Gemi halatlarında

 Halı, kilim ve örme işlerinde

 Tarımda

 Denizcilikte bağlama malzemesi olarak 
kullanılmaktadır.



GENEL ÖZELLİKLERİ

Sisal bitkisi sıcak ve nemli iklimde yetişir.

Yapraktan elde edilen lif sınıfında en fazla Sisal
bitkisinden lif üretilir.

Sisal bitkisi Amerika kıtasında, soğuk rüzgar, sert verimsiz
toprak ve sıcak güneşte yetişen bir bitkidir.

Yaprakları çok elyaflı, dokumada kullanılır. Elyafının
kıymeti nedeniyle, bu bitkiyi daha verimli topraklarda
yetiştirilmektedir.
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GENEL ÖZELLİKLERİ

Brezilya, Afrika ve Endonezya’da yetiştirilen Sisal bitkisi,
7-8 yaşına geldiğinde lif üretimi için kullanılabilir.

Uzun, etli ve kın şeklindeki yaprakların % 80-85’i sudur.

Taze yapraktan çürütme yöntemi ile % 3-4 kadar lif elde
edilebilir.

Bir bitkiden 15-20 yıl boyunca ürün alınabilir.



Sisal Lifinin Özellikleri

 Sisal lifleri birbirleri ile yapışık halde bulunan hücre
demetleri şeklindedir.

 Liflerin boyu 100 cm’ye kadar ulaşır.

 Rengi beyazdan sarı, kahveye kadar gider.

 Yapısı % 65-72 selüloz içerir. Lifte küçük gözenekler
olduğundan nem çekme özelliği fazladır. Sağlamlığı ve
tuzlu suya karşı dayanıklılığı oldukça fazladır. Aynı
zamanda diğer kaba liflere göre esnekliği iyidir. Bu
nedenle; örme işlerinde, gemi halatlarında, tarımda ve
denizcilikte bağlama malzemesi olarak da kullanılır.
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Sisal Lifinin Özellikleri

 Hafif (kumlu), orta (tınlı) ve ağır (kil) topraklar ile iyi

dreneje edilen toprakları tercih eder ve beslenme

açısından zayıf topraklarda büyüyebilir.

 Uygun pH: asit, nötr ve bazik (alkali) topraklar. Yarı

gölgede (hafif ormanlık bölgeler) veya gölgede

büyüyebilir.

 Kuru veya nemli toprakları tercih eder ve kuraklığı tolere

edebilir.



https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.researchgate.net/figure/263743690_fig2_Parts-of-the-agave-plants-analysed-in-this-study-Common-names-recognized-by-local-people&psig=AOvVaw2tRT8nFXVc4Bxlc1_BpNsk&ust=1511532384291488
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.researchgate.net/figure/263743690_fig2_Parts-of-the-agave-plants-analysed-in-this-study-Common-names-recognized-by-local-people&psig=AOvVaw2tRT8nFXVc4Bxlc1_BpNsk&ust=1511532384291488
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIss790NbXAhXOCOwKHQKzDboQjRwIBw&url=http://biowoohoo.blogspot.com/2014/05/contextualizacao-ambiental-e-socio.html&psig=AOvVaw3NvZlMlQViJaZLAhkpac-G&ust=1511593001435863
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIss790NbXAhXOCOwKHQKzDboQjRwIBw&url=http://biowoohoo.blogspot.com/2014/05/contextualizacao-ambiental-e-socio.html&psig=AOvVaw3NvZlMlQViJaZLAhkpac-G&ust=1511593001435863


 19. yüzyılda, sisal yetiştiriciliği (bitki, ofsetler yoluyla 

çoğaltıldı), Florida'dan Karayip adalarına ve Brezilya'ya 

kadar Afrika'daki ülkelere, özellikle de Tanzanya'ya 

yayılmıştı. Yapraklar bir merkezi dekortikasyon tesisine 

gönderilir ve bundan sonra elyaf kurutulur, fırçalanır ve 

dışa aktarılır.
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 Sisal, bulbillerden veya rizomlardan yayılır ve genç 

fidanlar ilk önce fidanlıklarda yaklaşık 12-18 ay 

boyunca yetiştirilmektedir.

 Bu süreden sonra genellikle yağışlı mevsimin başlangıcına 

doğru geniş mahsul alanlarına ekilirler. 

 Bitkiler yaklaşık 3 ila 5 yıl içinde olgunlaşır ve gelecek 7 

ila 8 yıl için canlı ve üretken kalır. 



 Tüm üretim döneminde her bitkiden yaklaşık 300 yaprak 

elde edilir. 

 Fiber, dekolikasyon işlemiyle Sisal yapraklarından çıkarılır. 

Çıkarılan elyaf daha sonra güneşin altında kurutulur veya 

suni yollarla kurutulur.

 Bu kurutulmuş elyaf daha sonra fırçalanmakta ve balya 

haline getirilmekte ve daha ileri işlem ve ihracat için 

gönderilmektedir. 

 Sisal elyaf üretimi, dünya bitki esaslı elyaf üretiminin% 

2'sini oluşturuyor. 





 Çevresel Önem 

 Sisal, yenilenebilir bir kaynak olarak son derece büyük bir 

potansiyele sahiptir.

 İklim değişikliğini durdurmak için küresel çözüm planının 

bir parçası olmaktadır. 

 Sisal bitkiler, biyogaz, hayvan yemi ve doğal gübreler 

üretmek için kullanılabilir. 

 Bitkinin geniş kök sistemleri aynı zamanda toprağı 

erozyona karşı korur ve toprağın içinde su kalır.

 Bu bitkiler, alanlara böcek ve hayvan zararlılarının 

girmesini engellemek için diğer bitki alanlarının 

kenarlarında yetiştirilebilir. 
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TARİHÇE

 Kenaf ( Hibiscus cannabinus L.) doğu-orta Afrika'ya 
özgü, birkaç bin yıldır yiyecek ve lif için yetiştirilen bir lif 
bitkisidir.

 Tropikal ve subtropikal Afrika ve Asya'nın ortak bir vahşi 
bitkisidir. Halat, sicim, torbalama ve kilim gibi ürünler 
için tekstil lifi kaynağı olmuştur.

 Kenaf, kağıt hamuru, kağıt ve diğer elyaf ürünleri için 
ham madde elyafının umut verici bir kaynağı ve İkinci 
Dünya Savaşı'ndan bu yana Çin, SSCB, Tayland, 
Güney Afrika, Mısır, Meksika ve Küba'da tanıtıldı.



 Tek yıllık ya da iki yılda bir otsu bir bitkidir, (nadiren 

kısa ömürlü, uzun ömürlüdür ) ve odunsu bir tabana 

sahip boyundadır. 

 Saplar 1-2 cm çapındadır, çoğunlukla dallı 

değildir. Yaprakları 10-15 cm uzunluğunda, şekil 

değişkendir; sapların tabanına yakın yapraklar 3-7 

lobla derinden sarkıkken, gövdenin üst kısmına 

yakın yapraklar sığca loblu veya langırtsizdir.





 Çiçekler 8-15 cm çapında, 
beyaz, sarı veya mor 
renktedir; Beyaz veya sarı 
olduğunda, merkez hala 
koyu mor 
renktedir. Meyve , 2 cm 
çapında bir olup, 
birkaç tohum içerir.

 Kenafın iyi gelişmiş kazık 
kökü toprağın 2 metre ve 
daha derinliğine ulaşır. 
Gövdesi yuvarlak veya 
azıcık kaburgalı, düz, 
dallanan yüksekliği 2 m'den
5 m'ye kadar, kök ağzından 
yukarıya doğru gittikçe 
incelen, seyrek yaprakları 
vardır. Gövdenin kalınlığı 
çoğunlukla 1,5-2 cm'dir.



 iri, beş yapraklı sarımsı renklidir. Yaprakların 
merkezinde parlak kırmızı, pembe veya açık kırmızı 
renkli leke vardır.

 sivri oval biçimlidir, uzunluğu 2,5 cm ve eni 1-
2 cm, sert kıllarla örtülü beş yuvalı kozalaktır. Bir bitkide 
20-30 adet kozalak oluşur. 

üç yüzlü, koyu kahvemsi renktedir. Bir 
kozalakta 15-20 tohum olur. 1000 adedinin ağırlığı 20-
28 gramdır.



 Kenaf bitkilerdendir. Tohumları 10-12 derece 

sıcaklıkta filizlenmeye başlar. 22-23 derece sıcaklıkta 

fidanlar dikime hazır hale gelir.

 Kenafın boy atması ve gelişimi için uygun sıcaklık 

derecedir. Vejetasyonun sonuna doğru sıcaklığa ihtiyacı 

belirgin ölçüde azalır.





bitkidir. Kenaf için toprağın optimum 
rutubeti %80 sınırında olmalıdır. Bu nedenle kenaf sadece 
sulanan koşullarda veya bol yağış düşen bölgelerde 
yetiştirilmektedir.

 Kenaf ışık seven bitkisidir. Işık yetersiz olduğunda 
veya çok yoğun ekimlerde bitkiler alçak boylu ve zayıf olurlar.

 Tuzlu ve çorak topraklar kenaf için uygun değildir. Kenafın
yetiştirilme dönemi 120-160 güne eşittir.



 ABD’nde, toprak 13°C yükseldiğinde ve donma olmazsa, 
kenaf ekilebilir. Bazı yerlerde bu ayı erken 
olabilir.

 Kenaf düzenlenmiş bir sıra ekici veya tahıl ekim makinası
kullanılarak ekilir.

 Kenaf tohumları derinliğine dikilir ve 2-4 gün 
içinde bitki ortaya çıkar. Yoğun dikim dalları sınırlar ve ana 
gövdede uzun lifleri yükseltir. 

 Ürün yaklaşık olarak içinde olgunlaşır ve yem 
bakırları ve şeker kamışı biçerdöverleri kullanılarak hasat 
edilebilir. Elyaf verimi yılda arasında değişmektedir. 



Kullanım alanları

 Kenaf saplarından lif elde edilen bir bitki olmakla beraber 

tarandıktan sonra kalan kabuğu, lifi ve diğer bölümleri 

inşaat levhaları ve kağıt hazırlanması için kullanılır. 

İçeriğinde % 18-20 yağ bulunan kenaf tohumlarından deri 

üretiminde, sabun pişirme ve boya endüstrisinde 

kullanılan bir yağ elde edilir. Atıklar hayvanların 

beslenmesinde kullanılır.



Fiber Kullanımı:

 Kenaf, uzun tast ve kısa çekirdek liflerinden oluşan 
benzersiz bir kombinasyona sahiptir ve bu da bir dizi 
kağıt ve karton ürün için uygundur.ARS'deki bilim 
adamları, gaz kağıdı, bağ, kaplamanın ham stoğu ve yüzeye 
çıkmış boyalar da dahil olmak üzere çeşitli kağıt kaliteleri 
yapmak için kullanılan pulpların birkaç kenaf pulpa
tekniğini test ettiler. Sonuçlar, özellikle kağıt kalitesi, 
dayanıklılık, baskı kalitesi ve mürekkep emme açısından 
olumlu olmuştur.





Yemlerin Kullanım Şekli:

 Kenaf bitkisinin üst yapraklı kısmı hamur işi için 

yararlı değildir. Bu nedenle, hasat ekipmanı pratik 

olarak çift toplama işlemine adapte edilebilecekse, 

bitkinin bu kısmı yem olarak yararlı olacaktır.

 Yapılan araştırmalar sonucunda kurutulmuş ve 

öğütülmüş olan bir kenaf yaprağının, yonca yemi ile 

karşılaştırıldığında ham protein sindirilebilirliğine 

sahip olduğu bulunmuştur.



Gıda Kullanımı:

 Kenaf elyaf bahçelerinde yetiştirildiğinde, daha ihale 

edilen üst yapraklar ve sürgünler bazen çiğ veya pişmiş 

olarak yenilir.



JÜT (Corchorus capsularis)
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Takım: Malvales
Familya: Tiliaceae
Cins: Corchorus
Tür: Corchorus olitorius ve 
Corchorus capstilaris 



Jüt, pamuktan sonra dünyada en büyük ikinci doğal ipliktir. Tekstil biliminde 
iplik doğal iplik ve suni iplik şeklinde ikiye ayrılmakta olup, jüt ipliği doğal iplik 
altında bitkisel iplik altında sınıflandırılmaktadır. Jüt ipliği ve jüt ürünleri çok 
büyük bir kullanım çeşitliliğine sahiptir. Günümüzde Çevre dostu çözümlere 
dönük tüketicilerde hızla artan farkındalık ve yeşil büyüme eğilimleri baz 
alındığında tamamen doğal ve çevre dostu olan jüt iplikleri petrol bazlı polimer 
ipliklere oranla önemli bir avantaja sahiptir.

Jüt, coğrafya ve mevsime göre kalite farklılığı gösterir. Liflerinin 
uzunluğu, sağlamlığı, rengi, parlaklığı, hafifliği, yumuşaklığı ve pürüzsüzlüğü ile 
olduğu kadar, ayırt edilebilirliği ve düzgünlüğü bakımından da farklılık gösterir. 
Kesimlerin orantısı, sert merkezli lifler, kaba ürün ve kusurlar (örneğin kökler, 
kabuklar, çubuklar, parçacıklar, düğümler, sıyrıklar ve su izi) değeri düşüren 
diğer faktörlerdir. Kaliteyi etkileyen faktörler, yetiştirme uygulamaları; 
nemlilik; toprak ve suyun niteliği; yağmur miktarı; lifin alınma yöntemi 
(havuzlama); topografi, yıkama, kurutma ve muhafazadır. 



JÜT İPİ
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JÜTTEN YAPILMIŞ 
ÇUVAL

JÜTTEN YAPILMIŞ KİLİM



Kullanım Alanları
• Jüt torbaları (kahve, pirinç, şeker, gübre, 
buğday, kakao, antepfıstığı, fındık, mısır vb.)
• Hediyelik eşya (kıyafet, çanta, süsleme vb.)
• Jüt poşetler (alışveriş poşetleri, eczaneler, 
sosyal sorumluluk, çevre koruma)
• Jüt ipliği (halı, perde, sandalye kaplama, 
örtü,)
• Halı arkası kaplama (CBC)



JÜT İLE YAPILMIŞ BAZI ÜRÜNLER



Bitkisel Tanımı

Jüt tek yıllık otsu bir lif bitkisidir. Dikotiledon olan bitki olup fide döneminde naneyi 
andırmaktadır. Kökeni Hindistan ve Bangladeş’tir. Lifleri sağlamdır ve 1,5-3,5 m uzunlukta 
olabilmektedir. Lif rengi beyazdan kurşuni renge kadar değişebilmektedir. Saplarından havuzlama 
yöntemiyle lif elde edilir. Bitkide küçük sarı renkte çiçekler bulunur. Tropik ve subtropik 
iklimlerde yetiştirilir. Çok sayıda türü olmasına rağmen ticari anlamda lif üretimi Corchorus 
capsularis L. türünden yapılmaktadır. Başlıca üretim bölgesi Asya kıtası olup Hindistan ve 
Bangladeş dünya üretiminin yaklaşık olarak %90’ını karşılamaktadır.

Jüt bitkisi sıcağı çok seven bir bitki olduğu için ülkemizde yetiştirilmesi zordur. Güney Anadolu 
bölgemiz Antalya, Adana ve Hatay illerimizde yetiştirme imkânları araştırılmalıdır. Başlıca 
kullanım alanı küçük halı, ambalajlama materyali, çuval yapımı olup, halı iplikleri ve yatak-yastık 
kılıfı yapımında da kullanılır. Jüt çuvalları çok hafif ve az elastikiyeti dolayısıyla özellikle deniz 
nakliyatında kullanımı tercih edilir.





Jüt bitkisinin vejatasyon süresi 100-140 gün arasında değişir. Bitki kazık 
köklere sahip olup toprak yapısına bağlı olarak 1-1,5 m derinlere inebilmektedir. 
Bitki boyu tür ve çeşitlere göre 1,5-4,5 m’ye kadar değişebilmektedir.

Jüt lifleri, sapın kabuk kısmında bulunan uzun lif huzmelerinden elde edilir. 
Bu lif huzmelerinin boyu 1-3 m arasında değişir. Jüt bitkisi kendine döllenme 
hâkimdir ancak %3-18 oranında yabancı döllenme de görülebilmektedir. Jüt 
lifleri, suda havuzlamayla sapların kabuk kısmından ayrılır. Havuzlama için 
genellikle 20 cm çapındaki demetler kullanılır. Saplardan liflerin ayrılması el ile 
yapılmaktadır. Havuzlamadan sonra saplar 8-10 bitkilik küçük demetler halinde 
tahta tokmaklarla lif ayrılıncaya kadar dövülür.

Verim 800-1500 kg/da sap ve 300-350 kg/da lif olarak gerçekleşmektedir. 
İyi koşullarda lif verimi 300-500 kg/da kadar çıkabilmektedir.



RAMİ (Boehmeria nivea)
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RAMİ (RAMIE)
Takım: Urticales
Familya: Urticaceae (Isırganotugiller)
Cins: Boehmeria
Tür: Boehmeria nivea (Beyaz rami veya gerçek rami) 
ve Boehmeria nivea var
tenacissima (Yeşil rami)



Kullanım Alanları

Rami, ince ve kaba dokumacılıkta kullanılır. 
Yaprakları iri ve etli olduğu için ipekböceği 
beslenmesinde kullanılır. Yünle veya pamukla 
karıştırılan liflerle dokunan kumaşlar sert ve 
dayanıklı olduğundan bilhassa döşemecilikte çok 
rağbet görür.



Rami lifleri pamuk liflerinden 5, kenevir liflerinden 2 
ve keten liflerinden 4 kat daha sağlamdır. Rami lifleri 
pamuk ve keten liflerine karıştırılarak tekstilde 
kullanılmaktadır. %55 rami ve %45 pamuk liflerinden 
yapılan kumaşlar makinalı yıkamaya oldukça 
dirençlidir. Rami liflerinin %20 nem tutması 
nedeniyle deniz suyuna dayanıklı halatların 
yapılmasında ve absorbentlerin yapımında 
değerlendirilir. Rami bitkisinden 100-200 kg/da lif, 
300-400 kg/da kuru sap elde edilir.



Rami bitkisinden elde edilen lifler, bakteri, mildiyö
ve böceklere karşı dayanıklı, ter emici, kolay kuruyan 
ve ıslandıkça sağlamlaşan liflerdir. Ancak bu lifler 
esnek değildir, kolay buruşur ve pamuğa oranla daha 
çabuk eskir. Rami lifleri balık ağlarında ce spor 
filelerinin yapımında ve banyo havlularında oldukça 
fazla kullanılır.



https://www.tekstilbilgi.net/wp-
content/uploads/2016/06/rami-eldesi.jpg



RAMİ LİFİ
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Bitkisel Özellikleri

Vatanı Çin olan, fakat bütün tropikal bölgelerde 
kültürü yapılan, 2-4 m yüksekliğinde, çok yıllık otsu 
bir bitki. Gövdelerinin kabuk kısmından çıkarılan lifler 
"rami" adını taşır, yumuşak ve çok sağlamdır. 
Ülkemizde doğal olarak yetişmez.



Rami, çalımsı çok yıllık bir bitkidir. Lifleri her yıl 
biçilmek suretiyle saplarından elde edilir. Lif için 
yapılan hasattan sonra 50-60 günde bitki tekrar lif 
için biçime gelebilmektedir. Bir yılda 5-6 kez rami lif 
için hasat edilebilir. Bitki ömrü6-20 yıl arasında 
değişmektedir. Köklerindeki rizomları yardımıyla yeni 
genç sürgün ve filizler vererek, toprak üzerinde bir 
bitki topluluğu oluşturur. Rami bitkisi 1-25 m 
boylanabilmektedir. Çiçek yapısı monoik (tek evcikli) 
olup, çiçekler yabancı döllenmektedir.



Hasat çiçeklenmenin başında başlar. Bu dönemdeki 
hasat ile yüksek kalitede lif elde edilir. Hasat bazı 
genellikle elle yapılmaktadır, ancak bazı ülkelerde 
makinalı hasat yapılmaktadır.



Rami Lifinin Avantajları

 Bakteri, mildiyö ve böceklere 
dayanıklı,

 Kolay boyanır,
 Yıkamaya dirençlidir,
 Çamaşır suyu ile beyazlatılabilir,
 Sağlamdır.

Rami Lifinin Dezavantajları

 Elastikiyeti azdır,
 Sürtünmeye duyarlıdır,
 Kolay buruşur,
 Serttir.





LİF BİTKİLERİ 



ABAKA-
MANİLA KENEVİRİ



• Takım: Zingiberales (Zencefilgiller)

• Familya: Musaceae (Muzgiller)

• Cins: Musa

• Tür: Musa textilis

• 2n = 20 diploid kromozom sayısına sahiptir.



ABAKA LİFİNİN ÖZELLİKLERİ

• Abaka ağacı lifleri çok kuvvetlidir

• Abaka tuzlu suya dirençlidir

• Abaka ağacı liflerinin maliyeti düşüktür

• Şapka ve diğer ürünlerde dokulu görünüşü çok güzeldir

• Geri dönüşümde bakterilerle parçalanabilen, çevre dostu yapıları vardır

ABAKA LİFİNİN KULLANIM ALANLARI

• Abaka lifi dayanıklı ve maliyeti düşük olduğundan bir çok alanda tercih 
edilir. Halat, kilim, kağıt, zarf ve sayısız ürünlerde yardımcı madde 
olarak kullanılmaktadır. Yoğun lifli yapısından dolayı ve tuzlu suya 
mukavemeti ile gemiciler tarafından uzun zamandan beri halat 
yapımında kullanılmaktadır.

• Abaka özü geleneksel Filipin tıbbında kan pıhtılaşması yaratarak yaraları 
tedavi etmek için kullanılır.

https://www.tekstilbilgi.net/halat-yikama-makinesi.html


• Abaka (Musa textilis), muzgiller (Musaceae) familyasından Filipinler'de 
yetişen bir muz türü. 

• Filipinler’in Manila limanından ihraç edildiği için bu isim verilmiştir.
Dünya üretiminin %94'ünü Filipinler karşılar. 148385 ha alanda 68053 
ton lif üretilmiş ve 458,6 kg/ha verim elde edilmiştir(FAO,2014).

• Hurma ağacına benzeyen, 8-20 yıl ömre sahip, muzgiller familyasından, 
çok yıllık ve yapraklarından lif elde edilen tropikal bir bitkidir. Lifler 
yaprak kınları içinde demetler halinde bulunur. Hasat bitkinin 
çiçeklenmeye başladığı dönemde yapılır. Lif uzunluğu 1-3 m arasında 
değişir ve oldukça sağlamdır. Lifleri özellikle deniz suyuna dayanıklıdır. 
Lifleri gemi halatı ve yelken bezi yapımında kullanılır.

• Genel yapısı yenilebilir muz çeşitlerine benzer, ancak daha ince, 
yaprakları daha küçüktür. Filipinler’deki 400’den fazla abaka çeşidinin 
sadece 20’si ticari önem taşımaktadır. Türlerin daha fazla taksonomik
incelenmesi gerekmektedir.

https://www.wikizero.com/tr/Muzgiller
https://www.wikizero.com/tr/Filipinler
https://www.wikizero.com/tr/Muz
https://www.wikizero.com/tr/T%C3%BCr




• Ekoloji

• Abaka Bitkisi gelişmesi için sıcak ve nemli koşullara ihtiyaç duyar. 5° G 
ve 15 ° K enlemlerinde 500 -1200 m yükseklikler arasında, yıllık 2.000-
3.200 mm düzenli  yağış alan ,20-27 ° C ortalama sıcaklık ve yaklaşık 
% 80 nispi nem olan yerlerde optimum büyür. . Kuraklık, su basması 
veya güçlü rüzgarları tolere edemez. Aşırı soğuk ve aşırı sıcaklık, 
bitkiye zarar verir. Abaka, derin, iyi drenajlı, tınlı topraklara ekilir. 



Büyüme ve Gelişme

Vejetatif ve generatif olarak çoğaltılabilir.
Tohumdan abaka çıkışı ekildikten 2 veya 4 hafta sonra ortaya çıkar. Büyüme 
başlangıçta yavaş, ancak 2-4 ay sonra hızlanır. Ekimden 18-24 ay sonra ilk biçim 
yapılır.

Ekilen bir bitki, genellikle, değişik olgunluğa sahip 10-20 saptan oluşur ve 
çiçeklenmeden hemen önce hasat edilir, bu nedenle çiçekli ve meyveli tipik bir 
plantasyonda yer almazlar. Bitki 25 yıl kadar yaşar, ancak genellikle 15 yıldan sonra 
verimi düşer.

Önerilen ekim mesafeleri küçük çeşitler için  2m x 2m , büyük çeşitler için 2.5m x 
3.0m dir. Baklagil ve tahıllarla birlikte ekilirse verimi artar. NPK gübreleme ve % 50 
gölgeleme ile verim artışı sağlandığı tespit edilmiştir.



• Hastalıkları

• Abaka Bitkisi Genellikle vejetatif olarak çoğaltılır, virüs enfeksiyonları büyük bir 
endişe kaynağıdır. En önemli viral hastalıklar abaca bunchy top ( muz çalılaşma
virüsü) virüsüdür. Muz yaprak biti tarafından iletilir . Enfekte olan bitkiler klorotik
sarımsı beyaz çizgiler ve saydam damarlar geliştirir. Sonunda yaprak kınları kurur 
ve kahverengiye dönüşür. 

• Abaka bitkilerinin en önemli fungal hastalığı, neden olduğu Fusarium solgunluğu 
veya Panama hastalığıdır . Aynı zamanda yenilebilir muzun önemli bir hastalığıdır. 
Tabanında çürüme ile başlar, çürüme yaprak kınlarına kadar yukarı doğru hareket 
eder. Bitkiler sararır ve sonunda solgunlaşır. Hastalığın ilk belirgin belirtileri, 
yaprak kınlarının alt tarafında uçtan kıvrılması ve bitkilerin yavaş büyümesidir. 
Hastalık öncelikle ekim malzemeleri ve aletleri ile yayılır ve enfekte olmuş 
tarlaların toprağında kalır.

• Bu nedenle kontrol tedbirleri, temiz dikim materyalinin kullanılması, enfekte
olmuş bitkilerin uzaklaştırılması ve yakılması, ve enfekte alanların karantinaya 
alınması. 

https://www.verbilgiyi.com/index.php/category/bitkiler/


• ISLAH

• Abaka Bitkisi genetik iyileştirme çalışmasının çoğu Filipinler’de 
yürütülmektedir. Islah öncelikleri, özellikle virüs hastalıklarına ve 
haşerelere karşı direncidir. Diğer öncelikler arasında erken olgunluk, 
yüksek verim ve lif kalitesi, kuraklık ve asit toleransı sayılabilir. Yabani, 
çekirdeksiz akrabalarından Musa textilis’e farklı virüslere karşı direnç 
gösteren genleri ekleyerek kültür çeşitleri üretme çalışmaları 
yapılmaktadır.







GELENEKSEL DOKUMA TEZGAHLARINDA 
ÜRETİM

,



ELYAF FABRİKASINDA ÜRETİM



ARTIK LİFLERDEN KAĞIT ELDE EDİLMESİ





 Kabağın Bilimsel Sınıflandırması
 Alem: Plantae

Bölüm: Magnoliophyta
Sınıf: Magnoliopsida
Takım: Cucurbitales
Familya: Cucurbitaceae
Cins: Cucurbita L.

 Türler: Cucurbita pepo (Yazlık Kabaklar)
Cucurbita moschata (Bal Kabakları)
Cucurbita mixta (Kışlık Kabaklar)
Cucurbita maxima (Kestane Kabağı)
Luffa cylindrica (Lif Kabakları)
Lagenaria sicareria (Su Kabakları)
Momordica charantia
Sechium edule
Benincasa hispida
Cucurbita turban formis



Morfolojik Özellikler 

/Cinsler

Cucurbitea luffa (Lif kabağı) Cucurbita pepo

(Yazlık Kabaklar)

Cucurbita

moschata

(Bal K.), 

Cucurbita mixta

(Kışlık k.)

Cucurbita

maxima

(Kestane 

Kabakları)

Yaprak şekli Uçları parçalı-geniş Üç parçalı-loplu Üç parçalı- az loplu Yuvarlağa yakın

Tüylülük Az tüylü. Dikensi-sert tüylü Tüylü Az tüylü

Meyve sapı kesiti 5 köşeli 5 Köşeli 5 Köşeli Yuvarlak

Meyve sapı bağlantısı Meyveye devamlı-genişleyen Meyveye devamlı Genişleyen Daralan

Meyve dış yüzeyi Parlak Parlak Mat Parlak

TOPLAM 68.000 255.000 323.000 100

Morfolojik Özellikleri

Kabak Türlerini Birbirinden Ayıran Özellikler



Bölgeler Kışlık Yazlık Toplam Pay

1. Bölge (Orta Kuzey) 16. 547 17. 891 34. 438 11

2. Bölge (Ege) 6. 593 48. 048 54. 641 17

3. Bölge (Marmara) 20. 392 33. 415 53. 807 16

4. Bölge (Akdeniz ) 669 108. 477 109. 146 34

5. Bölge (Kuzey doğu) 676 1.927 2.603 1

6. Bölge (Güney doğu) 630 4. 642 5. 272 2

7. Bölge (Karadeniz) 8.806 11. 851 20. 657 6

8. Bölge (Orta doğu) 1. 627 11. 998 13. 625 4

9. Bölge (Orta güney) 12. 060 16. 751 28. 811 9

Türkiye Kabak Üretimin Bölgelere 

Göre Dağılımı [Üretim (ton)]



Düzey3 kod Düzey3 adı Ürün adı Ekilen Alan(Dekar) Üretim(Ton)

TR611 Antalya Kabak (Sakız) 16.337 81.349

TR622 Mersin Kabak (Sakız) 11.401 78.175

TR323 Muğla Kabak (Sakız) 6.945 30.466

TR510 Ankara Kabak (Sakız) 7.728 26.079

TR411 Bursa Kabak (Sakız) 5.772 23.761

TR522 Karaman Kabak (Sakız) 3.194 12.589

TR631 Hatay Kabak (Sakız) 4.679 9.015

TR422 Sakarya Kabak (Sakız) 2.261 8.794

TR310 İzmir Kabak (Sakız) 3.130 8.273

TR621 Adana Kabak (Sakız) 2.513 7.947

TR832 Tokat Kabak (Sakız) 1.908 7.044

TR331 Manisa Kabak (Sakız) 3.115 6.389

TR834 Amasya Kabak (Sakız) 1.725 5.354

TR221 Balıkesir Kabak (Sakız) 1.912 3.994

TR632 Kahramanmaraş Kabak (Sakız) 2.150 3.191



TRC11 Gaziantep Kabak (Sakız) 1.655 3.111

TR831 Samsun Kabak (Sakız) 1.195 2.706

TR321 Aydın Kabak (Sakız) 1.101 2.652

TR412 Eskişehir Kabak (Sakız) 885 2.650

TR613 Burdur Kabak (Sakız) 663 2.102

TRB12 Elazığ Kabak (Sakız) 1.011 1.906

TRB11 Malatya Kabak (Sakız) 546 1.496

TR521 Konya Kabak (Sakız) 947 1.491

TR222 Çanakkale Kabak (Sakız) 782 1.335

TRC13 Kilis Kabak (Sakız) 564 1.213

TR421 Kocaeli Kabak (Sakız) 554 1.124

TR334 Uşak Kabak (Sakız) 570 1.096

TR333 Kütahya Kabak (Sakız) 1.082 1.031

TR213 Kırklareli Kabak (Sakız) 643 996



TR813 Bartın Kabak (Sakız) 441 854

TRC32 Batman Kabak (Sakız) 270 810

TRA12 Erzincan Kabak (Sakız) 338 795

TR713 Niğde Kabak (Sakız) 310 766

TR823 Sinop Kabak (Sakız) 274 704

TR322 Denizli Kabak (Sakız) 570 661

TR100 İstanbul Kabak (Sakız) 248 644

TR633 Osmaniye Kabak (Sakız) 358 615

TR712 Aksaray Kabak (Sakız) 380 575

TR413 Bilecik Kabak (Sakız) 375 539

TR811 Zonguldak Kabak (Sakız) 698 535

TR723 Yozgat Kabak (Sakız) 295 473

TR612 Isparta Kabak (Sakız) 221 447

TR821 Kastamonu Kabak (Sakız) 277 411

TR332 Afyon Kabak (Sakız) 236 404

TRC22 Diyarbakır Kabak (Sakız) 251 387

TR211 Tekirdağ Kabak (Sakız) 184 368

TRA21 Ağrı Kabak (Sakız) 180 316



TR822 Çankırı Kabak (Sakız) 177 300

TR212 Edirne Kabak (Sakız) 270 263

TR424 Bolu Kabak (Sakız) 193 239

TRC31 Mardin Kabak (Sakız) 125 229

TR812 Karabük Kabak (Sakız) 91 226

TR425 Yalova Kabak (Sakız) 51 223

TR833 Çorum Kabak (Sakız) 232 223

TRB24 Hakkari Kabak (Sakız) 177 221

TR901 Trabzon Kabak (Sakız) 273 216

TR721 Kayseri Kabak (Sakız) 173 214

TRB22 Muş Kabak (Sakız) 149 212

TRC12 Adıyaman Kabak (Sakız) 111 188

TRA11 Erzurum Kabak (Sakız) 53 179

TR722 Sivas Kabak (Sakız) 46 152

TR715 Kırşehir Kabak (Sakız) 155 143

TRC21 Şanlıurfa Kabak (Sakız) 60 120

TR903 Giresun Kabak (Sakız) 127 103



TR423 Düzce Kabak (Sakız) 73 98

TRB23 Bitlis Kabak (Sakız) 60 90

TRB13 Bingöl Kabak (Sakız) 35 70

TR902 Ordu Kabak (Sakız) 56 69

TR905 Artvin Kabak (Sakız) 34 69

TRA23 Iğdır Kabak (Sakız) 20 30

TRB21 Van Kabak (Sakız) 10 20

TR904 Rize Kabak (Sakız) 20 20

TOPLAM 95.645 351.550



Düzey3 kod Düzey3 adı Ürün adı Ekilen Alan(Dekar) Üretim(Ton)

TR721 Kayseri Kabak (Çerezlik) 313.101 15.053

TR714 Nevşehir Kabak (Çerezlik) 172.969 13.513

TR712 Aksaray Kabak (Çerezlik) 45.960 4.028

TR521 Konya Kabak (Çerezlik) 30.620 3.928

TR412 Eskişehir Kabak (Çerezlik) 18.926 1.842

TR522 Karaman Kabak (Çerezlik) 5.450 669

TR212 Edirne Kabak (Çerezlik) 6.220 534

TR713 Niğde Kabak (Çerezlik) 8.540 499

TR510 Ankara Kabak (Çerezlik) 9.575 434

TR722 Sivas Kabak (Çerezlik) 4.060 385

TR332 Afyon Kabak (Çerezlik) 2.610 320

TR422 Sakarya Kabak (Çerezlik) 1.650 219



TR715 Kırşehir Kabak (Çerezlik) 2.610 206

TR211 Tekirdağ Kabak (Çerezlik) 1.125 137

TR833 Çorum Kabak (Çerezlik) 2.000 120

TR723 Yozgat Kabak (Çerezlik) 899 76

TR333 Kütahya Kabak (Çerezlik) 459 48

TR822 Çankırı Kabak (Çerezlik) 394 35

TR221 Balıkesir Kabak (Çerezlik) 195 29

TR213 Kırklareli Kabak (Çerezlik) 248 25

TR632 Kahramanmaraş Kabak (Çerezlik) 220 22

TR711 Kırıkkale Kabak (Çerezlik) 280 22

TRA12 Erzincan Kabak (Çerezlik) 160 19

TR222 Çanakkale Kabak (Çerezlik) 100 10

TR421 Kocaeli Kabak (Çerezlik) 30 5



TR334 Uşak Kabak (Çerezlik) 20 2

TRB12 Elazığ Kabak (Çerezlik) 10 1

TOPLAM 628.431 42.181

TRC11 Gaziantep Kabak (Çerezlik) 10





 Kabak lifi, çok hızlı bir şekilde büyüyen ve gelişen bir kabak 
türüdür. Kabukları içersinde etli meyve kısmı bulunur ve burada 
bir çok meyveyi beslemekte olan sayısız lif barındırır. Bu lifler 
kabaklar kuruyunca kabukları soyularak elde edilir. Bu lifler 
bulaşık yıkamak için ve banyo yapmak için kullanılır. Sert bir 
yapıya sahiptir fakat suya girince yumuşar. Kabak lifi meyvesi otuz 
ile altmış beş santim kadar uzayabilir. Tırmanıcı şekilde gelişim 
gösteren bir bitkidir. Tarlada ya da asma da yer müsait olduğu 
sürece verim alabilirsiniz. Fakat asma da verimi daha yüksek olur. 
Eğer meyvesi kullanılacak olursa yeşil iken kullanılmalıdır. Lif 
olarak kullanılacaksa iyice kuruması ve kabuğunun çatlaması 
gerekir. Bu kabak çeşidinin asıl ana yurdu Güney Afrika dır. Ama 
ülkemizde de sıklıkla yetiştirilir.



 Kabak lifi ekimi, kabak lifi için ilk olarak toprağın 
hazırlanması gerekir. Kabak lifi bol nemli gübreli toprağı 
sever. Yetiştirme döneminden önce ve sonra toprağın 
gübrelenmesi gerekir. Hayvan gübresi ve organik gübreler 
kullanılmalıdır. Organik gübre ile yetişen kabak daha çok 
meyve verir. Tohumlar iç mekanlarda nisan ayının başlaması 
ile dikilebilir açık alan da ise donlar geçince dikilir yoksa 
dondan zarar görür.





Yetiştirilmesi, bakımı salatalıklarda ve karpuzlarda  
olduğu gibi kolay ve basittir ama ez az 150 gün pek 
soğuk olmayan günlerde ihtiyacı olduğundan dolayı her 
ilimizde yetiştirilemez. Belki henüz körpe meyvelerini 
salatalık gibi yiyebilirseniz de liflenecek kadar 
olgunlaşabilmesi sonbahar soğuklarına hatta kışa kalır 
ve kısaca lif elde edemesiniz. Mesela İstanbul da nisan 
ortasında lif kabağı tohumları ekseniz, iklim eylül 
ortasına kadar kesin olarak elverişlidir ve bu ortalama  
150 gün eder.





 İlkbaharda don olayları tehlikesi kalktıktan sonra hesaplanır. Sonbahar 
serinlerinin ilk başlangıç Başlangıç gününe en az 150 gün kalacak 
şekilde, daha fazla  geç kalmadan tohumları ekilmeli. lif kabağı 
tohumları önce 24 saat kadar suda bekletilmeli . Sonra 2-3cm derine 
gömülür.

 Aralarında en az 30cm mesafe olmalı. Tohumlar hava şartlarının ve 
toprağın özelliğine göre çabuk çimlenmeyebilir. 

 Fideler büyürken yarım metreyi geçene kadar yan dal vermesine izin 
vermeyin. Eğer yanlardan filizlenirse onları koparın.1,5 metreyi 
geçmeden önce vereceği tohumları koparırsanız çok güçlü gelişir 
meyvelerini çok iyi beleyebilir.

 Lif kabağı metrelerce uzar . 10 metreyi geçebilir. Yerde sürüklenmemesi 
için sırıklara bağlamalısınız. Hatta çardak şeklinde düzenlenmesi daha 
iyi olur.







Organik maddelerce zengin topraktan daha verimli gelişir. 
Toprağı yaprak çürüntüleri ve bol bol sığır gübresi ile 
hazırlayın. Lif kabağı suyu çok sever. Toprak çok az kuruma 
gösterdikçe tekrar sulayın. Tohumları ekeceğiniz yer günde 
en az 5 saat direkt güneş alabilmeli. Lif kabağının gelişimi 
için güneş ve sıcaklık çok önemlidir.  Gelişimi ,serpilmesi 
ürün vermesi  için sıcak hava ve sulama gerekir ayrıca 
gelişimi için ve meyvelerinin tam olgunlaşması için 
günlerin en az 150 gün kadar sürmesi de gerekiyor yüksek 
rakım illerimiz bu bitkiye pek uygun değildir.



 Bu türün meyvesi köşeli olup dev bir bamyaya benzer . bazı 
memleketlerde çin bamyası denir ana vatanı orta Asya , doğu Asya 
ve güney –doğu Asya civarlarıdır. bazı Asya ülkelerin de yenebilir 
sebze olarak ticari amaçla üretilir. Yemeği yapılır, kızartılarak 
yenebilir , çiğ olarak ta yenebilir. Meyveleri körpe iken hasadı 
yapılır ve satılır meyveler tam olgunlaşınca lif lenir. Daha sonrada 
bildiğimiz lif kabağında olduğu gibi lif leri için değerlendirilebilir.

 Banyo lifi, bulaşık süngeri gibi temizlik araçlarını kendiniz 
bahçenizde yetiştirmeniz lif kabağı sayesinde mümkündür. Aslında 
bu bitki tam olgunlaşmamışken yenebilir de. Oldukça zengin 
mineraller ve vitaminler içerir. Sağlığa faydası çoktur.



Türkiye de yenildiği pek bilinmese de uzak doğu-güney 

Asya ülkelerin de salatalık benzeri meyveleri henüz 

körpe iken toplanarak çeşitli yemekler yapılır. Kabak 

yemeği gibi pişirilerek yada kızartılarak yenebilir . 

meyveler fazla olgunlaşmadan, 12cm gibi boya 

geldiklerinde toplan malıdır. Daha fazla olgunlaştıkların 

da liflenme oluşumu başlar ve yene bilmesi mümkün 

olmaz. lif/sünger amaçlı yetiştiriyorsanız meyveler iyice 

büyüyene kadar bekleyeceksiniz



Lif kabağı kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasının 

luffa cinsinin iki türüne denir . her ikisi de temizlik aracı 

ve yemeklik sebze amaçlı olarak aynı amaçla yetiştirilir 

aynı amaçla kullanılırlar.



Meyvelerinin iletim demetleri sık bir ağ teşkil eder.

eder. Bu şebeke, meyve soyulup kurutulduktan sonra, 

sünger gibi kullanılır.





 Meyvesi yenen diğer sebzelerde olduğu gibi bitkinin gelişmesi için ekolojik koşullar

 elverişli ise ilk döller görülünceye kadar su vermekten kaçınılır. Ekolojik koşullar kurak

 giderse aşırıya kaçmamak şartıyla bitkilerin ihtiyacı nispetinde sulama yapılır. İlk meyveler

 görüldükten sonra sulama işi büyük önem taşır. Kabak meyveleri çok hızlı büyüdüğü için

 sulamayı oldukça sık aralarla ve mümkünse 3-4 gün aralarla yapmak, bitkinin gelişmesi ve

 verimi bakımından çok faydalıdır.

 Kabaklarda susuzluk, sabah ve akşam saatlerinde yapraklarının anormal olarak

 pörsüyüp aşağıya doğru sarkmaları ile kolayca anlaşılır. Bitkilerde bu belirtiler görülmeden

 zamanında sulama yapılmalıdır. Kabak bitkisi sulanırken yapraklara su sıçratılmamalıdır.

 Damlama sulama uygun yöntemdir. Bu sistemin olmadığı durumlarda karık usulü sulama

 Yapılmalıdır.



 Kabaklarda görülen en önemli hastalıklar; külleme, mildiyö, kabak 
mozaik virüsü,

 fusarium, zararlılar ise nematod, kırmızı örümcek, trips ve 
afitlerdir.

 Kabak bitkilerinde görülen külleme hastalığına karşı ilk belirtiler 
görüldüğünde

 kükürtlü ilaçlarla mücadelesi yapılmalıdır.
 Kabak bitkisinde hastalık ve zararlılarla yapılan ilaçlı mücadele, 

döllenme arılar ve
 böcekler ile gerçekleştiği için ilaçlama zamanı, bu canlılara zarar 

vermeyecek şekilde
 genellikle öğleden sonra ve yağışsız bir günde yapılmalıdır.




Kabak tarlasında danaburnu ve diğer toprak altı 

zararlılarına karşı, ekim ile veya ekim

sonrası ilaçlar ya da buğday kepeği ile hazırlanan zehirli 

yemlerle mücadele yapılmalıdır.

Farelere karşı ise zehirli buğday ve fare zehirlerini 

uygun yerlere koyarak önlemler

alınabilir.



 Kabaklar toprakta organik besin maddelerinin fazla olmasından 
hoşlanır. Dekara 4-6

 ton arasında iyice yanmış çiftlik gübresi verilir. Bitkinin gelişmesi 
meyvelerin istenilen

 büyüklüğe ulaşabilmesi için toprakta yeterince organik besin 
maddeleri bulunmalıdır. Kabak

 yetiştiriciliğince çeşitlere bağlı olarak dekara 8–12 kg azotlu gübre, 
10–15 kg fosfor, 10–12

 kg potasyum, 4–8 kg kireç verilir. Çiftlik gübresi uygulaması 
yapılacaksa bu gübre

 sonbaharda ya da ekim ve dikimden bir ay önce toprağa 
verilmelidir.



Yazlık kabaklarda askıya alınanlar varsa 

fazla yapraklar alınarak bitkinin daha çok 

güneşten yararlanması sağlanır. Bu işlem 

budama olarak kabul edilir.



Kabaklarda erkek (tozlayıcı) ve dişi çiçekler (meyve 

veren) bitki üzerinde farklı

yerlerde bulunur. Bu nedenle meyve tutumu için erkek 

çiçekteki çiçek tozlarının arılar

yoluyla dişi çiçeklere ulaşması gerekir. Çiçeklenme 

zamanında yeterli arı yoksa kovan

kullanılmalıdır.





 Kabak bitkisinde yabancı otlarla mücadele en önemli konudur. Yapılan çapa işleri ile
 hem yabancı ot temizliği hem de toprağın havalandırılması ve bitkilerin boğaz 

doldurulması
 yapılır.
 Doğrudan tohum ekimi yöntemi ile yapılan kabak yetiştiriciliğinde, bitkiler toprak
 yüzeyine çıktıktan sonra 3- 4 yapraklı olduklarında yabancı otları ayıklamak ve toprağı
 havalandırmak maksadıyla ilk çapa yapılır. İlk çapa işlemi sırasında bazı yetiştiriciler
 seyreltme işlemi de yapar. Bunun için her ocakta en iyi gelişen bir veya duruma göre iki 

bitki
 bırakılır. Birinci çapadan 2 veya 3 hafta sonra yağış ve yabani ot durumuna göre ikinci 

çapa
 yapılır. Ekolojik koşullara ve bitki gelişimine bağlı olarak 2- 3 hafta ara ile 3. hatta 4. çapa
 yapılabilir.



Yazlık kabaklarda meyve iriliği 15-20 cm uzunluğunda 

olmalıdır. Hasat günlük

yapılmalıdır. Sabah veya akşam saatlerinde yapmaya 

dikkat edilmelidir. Hasat süresini

uzatmak istiyorsak yaşlı yapraklar çıkartılarak normal 

bakım işlemlerine devam edilmelidir.

Bitki başına 2-4 kg ,dekardan da 5-8 ton ürün alınabilir.



 Hasat olgunluğuna gelmiş kışlık bal ve kestane kabakları bitki üzerinde yapraklar
 kuruyup sararıncaya kadar bekletilir. Meyveler normal iriliklerini almış olmalıdır. 

Bitkinin
 yaprak ve meyve sapının kuruması beklenir. Hasat yağışlar başlamadan 

yapılmalıdır.
 Yağışlara kadar meyveler tarlada bırakılabilir. Hatta bir miktar soğuk alması da 

istenir


 Kabak hasadı bıçakla yapılır. Yazlık kabaklarda meyve tarafında iki cm kalacak
 şekilde sap bıçakla kesilir. Kışlık kabaklarda sapın kuru olmasına rağmen 

koparılması uygun
 olmaz. Kışlık kabaklar da kesilerek hasat edilmelidir.










 Yağlık kabaklar, hava durumuna bağlı olarak eylül ve ekim aylarında hasat
 edilir. Hasat edilecek kabaklar sarı alaca renk almış olmalıdır. Yapraklar ve
 meyve sapları sararıp kurumuş ve kahverengileşmiş olduğu dönemde meyveler
 kopartılırlar. Çekirdekler tarlada çıkarılmayacaksa sundurma altına taşınır.
 Taşınırken sapından tutulmamalı ve hastalıklı olanlar alınmamalıdır.
 Çekirdek kabaklarında genellikle yayılarak gelişen tiplerde bitki başına 2-3
 meyve, dikine büyüme gösteren tiplerde ise 4-5 meyve hasat edilebilir. Çekirdek
 kabaklarında meyve hasadı, tohumların irileşip olgunlaşması için tam olgunluk
 döneminde yapılmaktadır. Bitkinin yapraklarının ve gövde kısmının tamamen
 sararıp kahverengine dönüştüğü, meyve sapının kuruyarak bitki gövdesinden
 kolayca ayrılacak duruma geldiği tam olgunluk döneminde, yani yaklaşık
 ekimden 110-120 gün sonra hasada başlanır. Hasat, meyveyi bitkiye bağlayan
 sapın kesilmesi veya kırılması şeklinde olur. Hasat edilen meyveler, yağış söz
 konusu değilse tarlada 4-5 gün süreyle bekletilebilir. Daha sonra tohum ayırma
 yerlerine getirilir. Hasat edilen meyveler, yağışlı havalarda ıslak toprak
 yüzeyinde bırakılmamalıdır. Hasat sonrası tohumlar, nispeten yüksek tohum
 nemine sahip olacakları için yüksek hava nemi, meyve içindeki tohumların
 neminin artmasına ve tohumların meyve içinde çimlenmesine neden olabilir.



 Yazlık kabaklar hasattan sonra uygun ve serin bir yere alınarak çiçekleri temizlenir.
 İçlerinde çürük varsa ayrılır. Düzgün olarak uygun kaplara dizilir. Kabaklar üst üste çok
 yığılmamalıdır.
 Kışlık kabaklar hasattan sonra uygun yerlere alınır. Üstlerindeki topraklar temizlenir.
 Hemen pazarlanmayacaksa depolanır. Kışlık kabak meyveleri uzun süre saklanabilir.
 Meyveler, serin ve kuru bir yerde depolanmalıdır. Meyveler, 10–12 derece sıcaklıkta ve %
 50–60 oransal neme sahip odalarda 2–3 ay saklanabilir. Meyveler yüksek yığınlar halinde
 depolanmamalıdır. Hasat edilen meyveler, pazara kesilmeden sunulabilir. Dilimlenmiş

veya
 kabukları soyulmuş, paketlenmiş olarak da satışa sunulabilir. Meyveler kesilerek pazara
 sunulacaksa, meyve kabukları hayvan beslenmesinde kullanılabilir. Kışlık kabaklarda bir
 bitkiden 1–3 adet meyve alınabilir. Meyve kabukları sert olduğu için dilimlerken balta 

veya
 testere kullanılmalıdır.



 Yağlık kabaklar fazla bekletilmeden çekirdeklerin çıkarılmasına 
başlanır. Meyve

 içindeki tohumların çıkarılması işlemi elle yapıldığı gibi yaygın 
olarak makinelerle de

 yapılabilir. Geniş alanlarda hasat makineyle yapılmaktadır. 
Hareket halindeki makine ile

 hasatta meyveden çekirdekler ayrılır arta kalan kısımlar 
parçalanarak tarlaya dağıtılır.

 Makineli hasatta %10’luk bir çekirdek kaybı söz konusudur. İşçilik 
masrafını artıran elle

 ayıklama yönteminde kayıp olmaz ve çekirdeği çıkarılan kabaklar 
kaba yem olarak

 kullanılır.



Kabaklardan ayrılmış çekirdekler, hemen yıkanarak 

yapışkan kısım temizlenir. Çok

uzun süre yıkanmadan bekletilirse acıma başlar, kalite 

düşer. Daha sonra tohumlar iyice

kurutulmalıdır. Kurutma işlemi temiz bir yaygı üzerine 

serilerek gölge havadar bir yerde ya

da otomatik ayarlanmış fırınlarda alttan 60- 65°C’ lik

sıcak hava verilerek yapılır. Kuruyan

çekirdeğin nem oranı %8 civarındadır.



Hasat edilen lifler kabaklarında meyvelerden tohumlar, 

yörelere özgü lif 

Çıkartma yöntemleriyle elle ayrılır. Ayrılan tohumlar, 

beton çekirdek kurutma

yerlerine getirilir ve açık havada doğrudan güneş
görmeyen beton kurutma yerlerinde 10-15

gün bekletilerek kurutulur. Kurutulan lifler, çuvallara 

uygun yerde nemsiz ambarlarda

saklanır.




