
 

Çörekotu Yetiştiriciliği 

Bitki şekli 

Dallanan gövdesi 20 ile 60 cm boyunda olup tüylüdür. Alttaki yaprakları saplı, üst yaprakları ise 
sapsız durumdadır. Açık yeşil renklidir. Çiçekleri sap uçlarında birer tanedir. 
Çiçekler 5 yapraklı olup yeşil, mavi, mor renklidir. Çanak tipi yapraklar yuvarlak ve uçları 
sivrilmiş biçimdedir. Çörek otu tohumları, bitkinin kendine has kapsülü içerisindedir ve rengi 
siyah olup, 4 ile 5 köşeli, 2 ile 4 milimetre uzunlukta, 1 ile 2 milimetre genişlikte ve 1 milimetre 
kalınlığındadır. 
Yağ oranı soğuk preste %25 civarındadır. 
Tohumları öğütüldüğü zaman kokusu keskin olup 1000 tane ağırlığı 1.8 ile 2.7 g arasındadır. 

İklim istekleri Çörekotu ılıman ve serin iklimlerde yetiştirilebilir. 

Toprak istekleri 
ve ekim 

Çörek otu bitkisi sıcak, zengin içerikli, çok killi ve kumlu olmayan toprakları sevip, özellikle 
kumlu tınlı topraklarda çok güzel yetişir.  
Tohumlukta safiyet derecesi %95, çimlenme gücü ise yüzde 90'dan aşağı olmamalıdır. Tohum 
ekildikten 1 hafta sonra çimlenir, 2 hafta sonrada çıkar. 
Münavebede çapa bitkilerinden sonra ekilmelidir. Ekim öncesinde toprak iyi hazırlanmalı ve 
ilkbaharda olabildiğince erken ekilmelidir.  
Mibzer ile ekimde sıra arası 20 cm, sıra üzeri 10 cm olmalı ve dekara 600-1000 g tohum 
atılmalıdır.  
Toprak iyi hazırlanmalı ve tohum 1-2 cm tabana ekilmelidir. 

Çıkış öncesi 
toprak yab. ot 
ilaçlaması 

Ülkemizde ruhsatlı bir herbisiti yoktur 

Gübreleme  

Orta dozda bir kimyasal gübreleme ve iyi yanmış ahır gübresi kullanılmalıdır.  
Dekara 8 kg azot, 6 kg fosfor, 6 kg potasyum ve 2 ton ahır gübresi uygundur.  
Bunun için ekimde tabana ahır gübresi ile beraber dekara (1000 m2) 
40 kg 15.15.15 + S + Zn kompoze ve 
çıkıştan 1 ay sonra 5 kg üre verilmelidir. 
Mikro element noksanlığı görülürse pülverizatörle dekara 300 g üre ve 150 g Combi yayıcı-
yapıştırıcılı olarak akşamüstü serin ve rüzgarsız bir havada bitkilere püskürtülmelidir. 

Sulama  Yağış düşükse gelişme döneminde yağmurlama ile en az 2 kez sulama yapılırsa verim artar.  

Çapalama  Yabancı ot mücadelesi çapa ile yapılır. 

İlaçlama 

İlkbahar döneminde havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yaprak kontrolleri yapılmalıdır.  
Yaprakbitleri (Aphis spp.) ve Beyaz Sinek (Bemisia tabaci) önemli zararlıları arasında yer 
almaktadır. Yaprak başına 10 adet zararlı görüldüğünde sistemik ya da kontakt etkili ilaçlarla 
mücadele yapılmalıdır. Ayrıca bozkurt (Agrotis spp.) larvaları birinci ve ikinci dönemlerinde 
bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerini yemek suretiyle zarar yapmaktadır. İleriki dönemlerde ise 
yalnız geceleri beslenmekte ve toprak sathına yakın yerlerden, kök boğazından kesmek veya 
kemirmek suretiyle bitkinin kırılıp kurumasına neden olmaktadırlar. Zararlı tespit edildiğinde 
uygun ilaçlarla mücadele yapılmalıdır.    

Hasat ve 
depolama 

Bitki kapsülleri siyahlaşmaya başladığında çörek otu hasat edilmeli, tane dökülmesi ihtimaline 
karşı hasatta geç kalınmamalı ve hasat sabahın erken saatlerinde yapılmalıdır. Hasat orak, tırpan 
veya biçme makineleri ile yapılabilmektedir. Hasattan sonra demetler halinde, gevşek ve dik 
olarak kurumaya bırakılır. Kuruduğunda harman yapılır. Harmandan sonra tohumlar tekrar 
kurutulur.  
Biçer-döverle de hasat yapılmaktadır.  
Çörek otu tohum verimi kıraçta 140-220 kg/da, suluda 160-260 kg/da civarındadır. 
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