
ÇÖREK OTU 
YETİŞTİRİCİLİĞİ

HASAT VE VERİM

N i g e l l a  s a t i v a  L .

Genel olarak Temmuz sonu ve Ağustos ayları çörek otunun 
hasat zamanıdır. Hasat bitkilerin sararmaya başladığı ve 
kapsüllerdeki danelerin siyah renk alarak olgunlaştıkları 
dönemde sabah erken saatlerde yapılmalıdır. Hasat geciktiril-
irse kapsüller çatlayacağında önemli ölçüde tohum kaybına 
neden olacak ve verim düşecektir. Hasat orak ve tırpan ile 
yapılabileceği gibi biçme makineleri ile de yapılabilmektedir.
Tane dökmeyen çeşitlerde batör devri düşürülerek 
biçerdöverle de hasat ve harman yapılabilmektedir
Çörek otu tohum verimi ortalama 70-150 kg/da arasında 
değişmektedir. 

İLETİŞİM
ÇÖREKOTU
ÇEŞİTLERİ

Harman sonrasında çörek otu tohumları gölgede havadar ve 
nemsiz bir alanda son kez kurumaya bırakılır.

KURUTMA

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğünün tescil ettiği ÇAMELİ çeşididir. 
Sabit yağ oranı %25 soğuk preste 

Kök çürüklüğüne neden olan Rhizoctonia ve Fusarium gibi 
fitopatolojik etmenler dışında önemli bir hastalığı ve zararlısı 
yoktur. Hastalık ve zararlıların etkinliğini en alt seviyeye 
indirmek için gerekli tedbirler alınmalı, taban suyu yüksek 
olmayan yerlerde üretim yapılarak kök çürüklüğü sorunları 
ortadan kaldırılmalıdır. 

Temiz Tohum; Yabancı Otsuz Temiz Tarla; İle 

Sağlıklı Kaliteli Çörek Otu Üretilir.

Kalıntısız Kaliteli Çörek Otu Çiftçiyi Kazandırır.

+90 332 322 34 60

konya.tarimorman.gov.tr

konya@tarimorman.gov.tr

@konyailtarim@konyatarimorman konyatarim

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. KONYA VALİLİĞİ

SULAMA
VE GÜBRELEME

Çörek otu bitkisi nemi çok sevmediği için fazla 
sulama istemez. Çiçeklenme dönemine kadar bir 
kere su ihtiyacı karşılanmalıdır. Bu nedenle 
yağışların yetersiz olduğu durumlarda yağmur-
lama şeklinde sulama yapılmalıdır
Ekim öncesi taban gübresi olarak organik Azot, 
Fosfor, Potasyum içerikli gübreler veya iyi 
yanmış çiftlik gübresi kullanılır. Tohum ve gübre 
karıştırılarak mibzerin gübre gözüne dolduru-
laraktan gübreleme yapılabilir.
Fosforlu gübrenin tamamı ve azotun yarısı 
ekimle, azotun geriye kalanı ise dallanma 
başlangıcında verilmelidir.

YABANCI OTLARLA MÜCADELE
Ülkemizde çörek otunda kimyasal mücadelede 
kullanılacak ruhsatlı bir herbisit bulunmamak-
tadır. Bu yüzden bitkinin çıkış ve 3-10 yaprak 
döneminde ve yağışlı havalardan sonra çoğalan 
yabancı ot durumunda çapalama ve elle çekme 
yöntemi ile mücadele edilmelidir. Yabancı ot 
mücadelesi elde edilen ürünün kalitesini ve mik-
tarını doğrudan etkilemektedir

ÖNEMLİ HASTALIK 
VE ZARARLILAR



İKLİM
VE TOPRAK İSTEKLERİ

Bol güneşli, ılıman ve sıcak iklimlerde yetişir. 
Hafif killi, kumlu-tınlı, besin maddesince 
zengin, süzek, alüvyal, drenajı iyi, topraklar-
da iyi tohum verir. Taban suyu yüzeye yakın 
ağır topraklardan hoşlanmaz. 
Yetiştiği ortamda nemi çok sevmediği için 
fazla sulama istemez.

BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ ÇÖREKOTU
NE ZAMAN EKİLİR

Çörek otu kışları çok soğuk geçmeyen, don 
olayı olmayan yerlerde ekim işlemi sonba-
harda (Kasım ayının ilk yarısında); iklimi sert 
geçen bölgelerde ise ilkbaharda (Mart ayı, en 
geç Nisan ayı ortasına kadar) yapılmalıdır.

TOPRAK HAZIRLIĞI VE EKİMİ
Ekimden önce toprağın çok iyi havalanması 
gerektiğinden, münavebede çapa bitkilerin-
den sonra ekimi oldukça uygundur. Tohumları 
oldukça küçük olduğundan iyi bir tarla 
hazırlığı şarttır. Öncelikle toprak pulluk 
yardımıyla sürülür ardından toprak parçalama 
(kesek kırma) işlemi yapılır.
Kesek kırma işleminden sonra ekimden hemen 
önce toprağa sertleştirme yapmak Çörekotu 
Yetiştiriciliğinde EN ÖNEMLİ ÇALIŞMADIR.  
Sertleştirme ve düzleştirme işlemini  bu işlemi 
yapan makinalarla veyahut tapan yardımıyla 
veya teker çekme gibi işlemlerle ekilecek 
yüzey sertleştirilir.

Mibzerle ekimde sıra arası 15-20 cm, sıra üzeri 
10 cm, ekim derinliği 1-2 cm olmalı ve dekara 
1,5-2 kg tohumluk kullanılmalıdır. Tohum ekil-
dikten bir hafta sonra çimlenir, yaklaşık iki 
hafta sonra da toprak üstüne çıkar.

ETKEN MADDELERİ 
VE KULLANIM ALANLARI

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa 
(S.A.V)‟in “ Çörek otuna ayrı bir kıymet verin, 
zira o ölümden başka her derde şifadır” mea-
lindeki hadis-i şerifi bitkiye İslami kültürde 
ayrı bir önem kazandırarak kullanımını 
artırmıştır
Son yıllara kadar çörek otu yetiştiriciliği 
yapan birçok ülkede politik ve ekonomik 
sebeplerle üretimin azalması sonucunda 
çörek otuna olan talep her geçen yıl artmak-
tadır. Çörek otunun üretim ve ihracat potan-
siyeli dikkate alındığında, pazarlama stratejisi 
ile Türkiye’nin dış pazarda küresel üstünlüğe 
sahip olması söz konusudur.

Tohumun bileşiminde %30–45 oranında sabit 
yağ, %0,01–0,5 uçucu yağ, %20-30 protein, 
alkoloid acı maddeler ve saponinler bulunmak-
tadır. Çörek otu tohumundan yararlandığımız bir 
Tıbbi Aromatik Bitkiler grubundandır
Gıda, eczacılık, kozmetik ve halk hekimliği alan-
larında çok sayıda kullanım alanı bulmaktadır.

Tek yıllık bir bitki olan çörek otu dik gelişen otsu 
bir gövdeye sahiptir. Az veya çok dallanan 
gövdesi 40-80 cm boylanır.
Çörek otu toplam 20 kadar türe sahip olmakla 
beraber, bunlardan 14'ünün ülkemiz florasında 
bulunmaktadır. 
Çörek otu dikine inen iplik şeklinde bir kök 
sistemine sahiptir. Alt yapraklar saplı üst yaprak-
lar sapsız durumdadır. Açık yeşil renklidir. 
Çiçekleri tek tek sap ucunda bulunur ve önemli 
bir nektar kaynağıdır. Çanak yapraklar yuvarlak 
ve uçları sivrilmiş haldedir. Çiçek yaprakları 5 
adet olup beyaz renkli ve uçları mavimtıraktır. 
Çörek otu tohumları kapsül içinde ve siyah 
renklidir.


