
KİMYON
YETİŞTİRİCİLİĞİKİMYON 

ÇEŞİTLERİ

KURUTMA
VE  VERİM 

Temiz Tohum; Yabancı Otsuz Temiz Tarla; 

İle Sağlıklı Kaliteli Kimyon Üretilir.

Kalıntısız Kaliteli Kimyon Çiftçiyi Kazandırır.

[Cuminum Cyminum]

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA VALİLİĞİ

Elle hasat edilen kimyon demetler halinde bir 
müddet kurutulduktan sonra harman yapılır.
Uzun süreli depolamada %8-10 nem geçmemesi, 
depo nispi neminin %50 az olması ve tohumların 
ışık görmemesi gerekir.
Kimyon dekara verim ekolojik koşullara, yetiştirme 
tekniğine ve kullanılan tohumluğun kalitesine bağlı 
olarak 45-90 kg/da arasında değişmektedir.

EGEBİR 09 : Tane verimi : 47-68-90 kg/da

Uçucu yağ: %3 Bitki boyu 19-28,5 cm 

Bin dane ağırlığı: 4,5 gr Çiçek rengi pembe

TÜRKMEN 09 : Tane verimi : 47-70 kg/da

Uçucu yağ: %3,3 Bitki boyu 18-27 cm

Bin dane ağırlığı: 4,12 gr Çiçek rengi pembe

ÖNEMLİ HASTALIK
VE  ZARARLARI

 Alternaria yanıklığı, (Sam yeli ) 
Fusarium solgunluğu (aşırı 
yağışlar)

Hastalıklarla mücadelede 
kullanılabilecek etkili maddelerin 
belirlenmesi çalışmalarına devam 
edilmektedir.

Yeşil şeftali afidi (Myzus 
persi-cae),Kahverengi bacaklı 
hububat böceği (Petro-bia latens) 

Zararlı 

Hastalık
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Maydanozgiller familyasından tek yıllık otsu bitki 
türüdür. Anavatanı Doğu Akdeniz ve Türkmenistan’dır. 
Dünyada en fazla kimyon üretimi Hindistan’da yapılmak-
tadır.  Suriye, İran, Pakistan, Fas, Şili, Mısır, Meksika ve 
Türkiye’de tarımı yapılmaktadır. Ülkemizde üretilen 
kimyonların büyük bir kısmı ihraç edilmektedir.

ETKEN MADDELERİ 
VE  KULLANIM ALANLARI
Kimyonun ekonomik olarak kullanılan kısmı meyveleridir.
Meyvelerinde %2.5-5 oranında uçucu yağ, %10-23 sabit 
yağ ve %15-25 protein içermektedir. Kimyon  uçucu  
yağının  ana  bileşeni  olan  αthujenal  oranı  
%30.90-42.52  arasında  değişmiş,  en  yüksek  athujenal  
Egebir 09  çeşidinde  saptanmıştır. Kimyona karakteristik 
kokusunu veren maddeler uçucu yağın aldehitleridir. En 
önemli bileşeni kumin aldehit olup %25-35 arasında 
değişim göstermektedir. Kimyon meyveleri öğütülmüş ve 
bütün olarak değerlendirilir.
Gıda, eczacılık, parfümeri ve halk hekimliği alanlarında 
çok sayıda kullanım alanı bulmaktadır. 

BİTKİSEL
ÖZELLİKLERİ
Bitki boyu 20-40 cm civarında, Dal uçlarında şemsiye 
şeklinde kümelenmiş şekilde çiçekler bulunur. Kimyon 
meyveleri 4-5 mm uzunluğunda ve 2-3 mm genişliğinde-
dir.Meyveler ince, uzun, iğ şeklinde ve üzeri hafif 
tüylüdür. Uçucu yağ tane üzerindeki kaburgalarda 
bulunur. Bin tane ağırlığı 2.5-5 g arasında değişim göster-
mektedir.

 

İKLİM 
VE TOPRAK İSTEKLERİ
Kimyon uzun gün bitkisi olup, kurağa da-yanıklıdır. 
Tohumlarının optimum çimlenme sıcaklığı 8-10 °C 
olup, en uygun gelişme sıcaklığı 20-22 °C’dir. Yıllık 
yağışın 350-400 mm olduğu ve bu yağışların 
yarısını kimyonun gelişme döneminde alan bölge-
lerde sulanmaksızın tarımı yapılabilmektedir.
Kimyon toprak istekleri bakımından fazla seçici 
değildir.
Organik madde ve besin maddesi kumlu-killi, 
tınlı-kumlu topraklarda iyi gelişme gösterir. Aşırı 
killi ve nemli topraklar kimyon için uygun değildir.
Toprak pH’sı 5-8 arasında olan ve genel olarak nötr 
yapılı topraklardan hoşlanır.

KİMYON
NE ZAMAN EKİLİR?
Ülkemizde hem yazlık hem de kışlık ekimi yapılabi-
lir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin-
de sonbaharda, İlimiz gibi karasal iklimlerde biraz 
geç olmak üzere 1 Mart-15 Nisan tarihleri arasında 
ekim yapılır.

TOPRAK
HAZIRLIĞI
Kimyon tohumları küçük, çimlenme gücü zayıf 
olduğundan tarla hazırlığına özen gösterilmeli ve 
mümkün olduğunca keseksiz bir tarla hazırlanmalı-
dır.Kök sistemi fazla derine inmediğinden fazla 
derin toprak işlemesi gerekmemektedir.
Kimyon ekimi; tahıl mibzeri ile sıra arası 14-20 cm 
ve derinliği 2-3 cm olacak şekilde 1-1.5  kg/da 
tohumluk kullanılarak yapılır.
Serpme ekimlerde dekara 2 kg tohum atılmaktadır.
Kimyonun, çimlenerek toprak yüzeyine çıkışı ve 
gelişmesinin ilk devresi çok yavaş olduğundan, 
yabancı otlarla rekabeti zayıftır. Bu dönemde özelli-
kle yabancı ot mücadelesine dikkat edilmelidir.

Kimyon zayıf gelişen, birim alan verimi düşük olan ve 
kök sistemi fazla güçlü olmayan bir bitki olduğundan, 
diğer kültür bitkileri kadar topraktan fazla besin 
maddesi kaldırmaz
Gübreleme toprak analizi sonuçlarına göre yapılmalı-
dır. Kimyon toprak altı gübresi olarak uygulanmak 
üzere saf madde olarak dekara 5 kg azot, Fosforlu 
gübre kök gelişimi ve tohum olgunlaşması üzerine 
olumlu etki yapmaktadır. Ortalama olarak saf 2-3 
kg/da fosfor verilmesi yeterlidir.

BAKIMI

HASAT

Yabancı otlarla mücadele mekanik yöntemlerle 
olduğu gibi, son yıllarda herbisitlerle de yapılmakta-
dır. Otlanma durumuna göre 2-3 kez ot alma yapılır. 
Birinci ot alma; ekimden 2-2,5 ay sonra, ikinci ot alma 
birinci ot almadan 15-20 gün sonra yapılır. Kimyon 
çıkışından sonra yabancı otlara oranla oldukça yavaş 
geliştiğinden dolayı, bu devrede yabancı ot mücade-
lesi çok önemlidir. 

YABANCI OTLARLA
MÜCADELE

Hasat zamanı bölgenin sıcaklığına bağlı olarak değişir. 
Sıcak yerlerde erken, serin yerlerde hasat zamanı 
geçtir. Hasat erken yapıldığı takdirde kalitesiz tohum 
hasadı yapılacak, geç kalındığı zamanda tohum kaybı 
olacaktır. Dolayısıyla; ne kalitesiz tohum hasadı ne de 
tohum kaybına sebep olmayacak şekilde hasat zamanı 
belirlenmelidir. Bunun için, tarla olgunluk döneminde 
sık sık gezilir. Çiçek kümelerindeki kimyon meyveleri-
nin yeşilden kahverengine dönmeye başladığı devreyi 
yakalamak ve hemen hasadı yapmak gerekir. Kimyon 
tohumları geç hasatta dökülme gösterir ve tohumlar 
esmerleşir kalite düşer. Hasatın sabah erken saatlerde 
yapılması tohum dökülmesi önler.Hasat ağırlıklı olarak 
elle yapılır. Yalnız makinalı hasatta yapılmaktadır.


