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Bu el kitapçığı, kenevir yetiştiriciliği hakkında kısaca bilgi 

vermek amacıyla hazırlanmıştır.    
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ÖNSÖZ      

Bazı tarımsal ürünler tarihimiz boyunca çeşitli 

özellikleriyle ayrı bir önem taşımışlardır. Bu ürünlerden 

bazıları haşhaş, tütün, çay, kauçuk, pamuktur. Kenevir bu 

ürünlerden en önemlisi olup yaklaşık 400 yıldır bütün 

ülkelerin en fazla üzerinde durduğu tarım ürünlerinden 

birisi olmuştur.  

Kenevir halk arasında kendir, Hint keneviri, esrar otu ve 

marihuana gibi isimlerle, tohumları ise çedene adıyla 

anılmaktadır. Söz konusu bu ürün lif, tohum ve narkotik 

yönleriyle ayrı ayrı ele alınan özel bir bitkidir. Lif amaçlı 

kullanımı daha ziyade gemicilikte kullanılan önemli bir 

hammadde olan yelken, ağ ve halat yapımında temel 

malzeme olmuştur. Bundan dolayıdır ki Britanya, 

İskandinav ülkeleri, Portekiz ve İspanya gibi denizle 

uğraşan ülkeler büyük oranlarda kenevir lifine ihtiyaç 

duymuştur. Bitkinin narkotik yönü ise tüm dünyada kötü 

bir ün kazanmasına sebep olmuştur. Esasında kenevir 

bitkisinin hemen hemen tüm kısımlarının doğrudan veya 

dolaylı olarak ekonomik bakımdan kullanılabilir olması, 

söz konusu bitkiyi dünya genelinde önemli bir tarım ürünü 



haline getirmiştir. Bunun yanı sıra yapılan çalışmalarda, 

ekosistemde önemli bir rolünün olduğunu göstermektedir.  

Bu kitapta da kenevir ile ilgili olarak üreticilerimizin 

ihtiyaç duyacağı bitkinin botanik özellikleri, yetişme 

şartları,  gibi önemi bilgilere ulaşarak daha fazla miktar ve 

kalitede ürün elde etmesine yardımcı olacaktır.    
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GİRİŞ 

Kenevir (Cannabis) ilk kültüre edilmiş bitkilerden biri 

olarak bilinmektedir. Ekimi ve kullanımı uzun yılla ra 

dayandığından tam olarak kökeni belirlenememişt ir. 

Kenevirin anavatanı Orta Asya olarak kabul edilmekted ir. 

İlk olarak lif üretimi için ekimi yapılmış, daha sonradan 

çay, merhem eldesi içinde kullanılmıştır. Kenevirin Orta 

Asya’dan Avrupa’ya göçü M.Ö. 1500 ve M.S. 500 

kapsamaktadır. M.Ö 1500 yılında Hindistan’da tarımı 

yapıldığı bilinmekle beraber ilk olarak narkotik amaçlı 

kullanılmıştır.   

Kenevir, ender bir bitki olarak oldukça çoklu kullanım 

alanlarına sahip endüstriyel bir bitkidir. Gövde kısmından 

lif, tohumlarından yağ, yaprak ve çiçeklerinden narkotik 

için üretimi yapılmaktadır. Tıp alanında da çok fazla 

kullanım sağlamasına ek olarak doğal yaşam 

malzemelerinde (çatı, duvar, kağıt, karton vb.) de 

kullanılmaktadır (Gönen, 2009). Ayrıca bu özellikler i 

dışında antibakteriyel özelliği sayesinde kullanımı için 

oldukça çekici bir hal almaktadır.    
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Modern tıbbın gelişmesi ile birlikte kanser hastaları için 

kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemleri yerine 

yardımcı alternatif tedavi yöntemlerine yönelim 

başlamıştır. Bu alternatif tedavi yöntemlerinden biri de 

dikkatleri üzerine çeken kenevir bitkisidir.    

Kenevir tohumu, yaklaşık 3000 yıldır insanlar ve 

hayvanlar tarafından gıda olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 

Antik Çin’de 5 tahıldan 1’i olarak sınıflandırıld ığı 

bilinmektedir. Çin’de birkaç kenevir türü, atıştırma lık 

yiyecek olarak büyük olan tohumlar seçilmesi, insan 

tüketimi için kenevir tohumları evcilleştirildiğine dair bir 

kanıt sunmaktadır. Son 20 yılda özellikle kenevir 

tohumlarına olan ilgi artmıştır. Kabuklu tohumla r, 

konserve olarak veya vakumlanmış şekilde talep 

görmektedir. 

Son yıllarda bilinçli tüketici sayısında görülen artış  

doğal ürün lere olan ilginin de artmas ına neden  

olmuştur. Bu ilgi özellikle de yeni doğan bebek ve 

çocuk kıyafetlerinin doğal lif kaynaklı ürün lerden  

üretilmesi yönünde olmuş ve doğal lif kaynak l ı 

ürünler tüketiciler tarafından tercih edilir hale  
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gelm iştir. Bunun yanı sıra cumhurbaşkanım ız  

tarafından başla tılan “Sıfır Atık” çalışma ları ve  

plastik ürünlerin kullan ımının azaltılmas ına  

yönelik çalışma lar da kenev irin yeniden gündem e  

gelm esini sağlamıştır. 

Kenevirin diğer tarım sal ürünle re kıyasla oldukça  

farklı ve bir o kadar da önemli özellikler i vard ır . 

Kenevir üretim i 2016 yılında yayım lanarak  

belirlenen ‘‘Kenevir Üreticiliği ve Kontrolü ’ ’ 

konulu yöne tmelik usul ve esasla rına göre 

yapılmaktadır. Bu yönetm eliğe göre, aşağıda  

isimler i yazı lı olan 19 ilde izin almak koşuluy la  

kenevir üretimine müsaade edilm ek te ve 

yapılm aktad ır. Bu iller; Amasya, Antalya, Burdu r , 

Bartın, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamo nu , 

Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Sams un ,  

Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’tır. 
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Şekil 1. Türkiye’de kenevir tarımı yapılan 19 il 

Bütün tarım ürünlerinde olduğu gibi kenev i r 

tarımında da üretim tekniklerin in bilinmesi ve 

uygulanm ası, verim ve kalite artışına neden  

olacaktır.  Bu çiftçi el kitap, üreticilerimizin  ihtiyaç  

duyacağı bilgilere ulaşarak, daha fazla miktar ve 

kalitede ürün elde etmes ine yardımcı olacaktır.  
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Şekil 2. Kenevir bitkisinden genel bir görünüm 
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İKLİM İSTEKLERİ 

Kenevir ılık iklim kuşağından , subtropik ilk im  

kuşağına kadar oldukça geniş yayılım göste ren  

adaptasyon kabiliyeti oldukça iyi bir bitkid ir . 

Kenevir yazlık bir bitki olup ülkemizde yazlık  

olarak üretimi yapılmak tadır. Yağışı özelliklede  

ekimden önce yağışı çok seven bir bitkidir. Her ne 

kadar hafif donlara karşı toleranslı olsa da, 

ilkbahar geç donlarına karşı oldukça hassas olan 

kenevir bitkisi,  -5°C’den daha düşük sıcaklıkla rda  

zarar görmekted ir. Tohum üretim i için kenev i r 

bitkisi yetiştir iliyor ise asgar i 5 aylık bir vejetasyon  

periyoduna ve 0°C’n in altında sıcaklığa  

gereksinim duymaktadır. Yetişme süresi ve 

sıcaklık istediği göz önüne alındığ ında bu bitkin in  

Karadeniz bölgesi sahil kuşağı için nisan ayın ın  

15-30, iç ve geçit bölgelerde mart sonunda, nisan  

başında ekim gerçekleşt irilmesi gerekmekted ir . 

Nemli bölge lerde Karadeniz kıyı şeridi gib i 

rahatlıkla yetişmesine rağmen kurak koşulla ra  

sahip bölgele rde sulam a yapmak koşuluy la başar ı l ı 
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bir şekilde yetiştiricil iği yapılabilmekted ir . 

Kenevir bitkisinin vejetasyon periyodu tohum ve 

lif üretimi için farklılık arz etmektedir. Lif üret im i 

için kenevir bitkisin in vejetasyon süresi 4 ay iken , 

tohum için ise ortalam a 5 aylık  bir süreye ihtiyaç  

duymaktadır. Yağışlı ve nemli bölgele rde  

(Karadeniz bölgesi) kenevir bitkisinin lif ürün ü  

oldukça iyi olmasına rağmen kurak bölgele rde  

sulamak koşuluyla iyi, bir lif elde etmek  

mümkündür. Lif tipi kenev ir üretim i, yüksek nisp i 

nem, bitkin in gelişebilm esi için uygun sıcak lık ve 

yıll ık yağışın 700 mm olan bölgele rde  

sulamaksızın yetişebilir. Fakat yağışın vejetasyon  

periyodu içerisinde düzenli dağılımı oldukça  

önemli olmaktadır. Kuraklık ve yüksek nem 

gelişmeyi önemli derecede hızlandırılmas ına  

rağmen, aşırı sıcaklık ve kurak, kenevir in  

olgunlaşm asını hızland ırarak lif verimi ve 

kalitesinde önemli derecede azalmalara neden  

olmaktadır. Tohum için yapılan üretim de aşır ı 

sulama hasad ı ve olum gün sayısını gecik tirir.  
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TOPRAK İSTEKLERİ 

Belirgin bir toprak isteğ i bulunmayan kenev i r 

bitkisi, besin maddeler i bakım ından zengin, derin  

yapılı, orta-ağ ır, tınlı, bitki besin madde lerince  

zengin, pH değeri 7-7,5 arasında, kireçli ve 

organik maddece zengin olan alüvyal toprakla rda  

iyi bir şekilde gelişim göste rmektedir. Ağır, besin  

maddelerince ve organik madde bakım ından fak ir 

olan ve geçirgenliğ i zayıf olan asidik topraklar ise 

kenevir yetiştiriciliği için uygun olmayan  

topraklard ır. Asit miktar ı fazla olan toprakla ra  

kireç uygulam ası yapılm ak suretiy le kenev i r 

yetiştirmek mümkün olmaktadır. Kenev i r 

yetiştiricil iğinde nem oranının yüksek olması arzu  

edilse de, belir li sınırların üzerindeki nem mikta r ı 

toprağın asitl ik oranın ı artırarak bitkile r in  

topraktan besin elemen ti alımını zorlaştıracağı için  

yetiştiricil ik acısından uygun olmamaktad ır .  

Toprak yüzeyinin suyla kaplı olması kenev i r 

yapraklarında sararmalara neden olacaktır. Ayrıca  

topraktaki aşırı su miktarı kökler in yeterli düzeyde  
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havalanm asına engel olarak bitki gelişim in i 

olumsuz yönde etkilem ekted ir.  

EKİM NÖBETİ 

Ekim nöbeti, tarla tarımının organize edilmesi noktasında 

üzerinde önemle durulması gereken noktalardan birisid ir. 

Ekim nöbeti ile toprağın üretkenliğ inin devam  

ettirilebilm esi, birim alandan maksim um ver im  

elde edilmesi ve kalitenin artırılmas ın ı 

sağlamaktadır. Ekim nöbeti toprağın organ ik  

madde bakımından zeng inleşm esini sağlaya rak , 

bitkiler için daha uygun alanlar oluştu rmaktad ır . 

Bu bakım dan iyi bir ön bitki olan kenevir özellik le  

buğdaygil ve baklagillerle ekim nöbetine  

girm ekted ir. Kenevir yabancı otlara mücadele 

noktasında oldukça başarılı olan bir bitkidir ve 

yetiştiriciliği esnasında kimyasala ihtiyaç duymamaktad ır. 

Dolayısıyla kendisinden sonra gelecek olan bitk iye  

yabancı otsuz bir tarla bırakm aktad ır. 
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 EKİM 

Kenevir ekimi ülkemizde iki şekilde  

yapılm aktad ır. İlk ekim elle, 2. ekim şekli serpme  

veya makine olmak tadır. 1. ekim mode linde (elle  

ekim) aşırı mikta rda tohumluk kullan ılma s ı , 

tohumun isten ilen derinl iğe düşmem esi, çıkışla r ın  

düzensiz olması ve sonrasında bakım işle rinin güç  

olması gibi dezavantaj lara sahip olması bu 

yöntemin uygulanmasını engellem ektedir. Buğday  

ekiminde kullanılan alet ekipmanlar (pinomatik  

mibzerler) kenevir için de kullanılacağından  

ekimin makina ile yapılmas ı gerek mekted ir . 

Makine ile ekim yapıldığı takdirde ekim mesafes in  

gerek lif gerek tohum üretiminde 20 cm, olmas ı 

gerekmek tedir. Ekim mesafesin in aksine ekim 

normu (tohum luk miktarı) kenevir üret im i 

amacına göre farklılık arz etmektedir. Gerek lif 

gerekse tohum üretiminde ekim mesafesi 20 cm 

olması durumunda lif için metrekareye 160 bitk i 

tohum için ise 120 bitki olacak şekilde pinomatik  

mibzerin ayarın ın yapılmas ı gerekmektedir.  Bu 
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durumda lif üretim i için 3.5-4 kg/da; tohum  

üretimi için ise 2.5-3 kg/da tohum kullan ılm as ı 

gerekmek tedir. Ekim derin liği 2-3 cm olacak  

şekilde ekim yapılm alıdır ki, daha derine yapılan  

ekimlerde, tohum çıkışı kolaylıkla olmayacağı için 

metrekareye daha az bitki olacaktır.   

   
Şekil 3. Kenevir Ekim  (Mibzer)    
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SULAMA   

Lif tipi kenevir, yüksek nispi nem, uygun bir sıcak lık 

ve asgari 700 mm’lik yağış alan bölgele rde 

sulanmadan yetiştirilebilir. Kenevir özellikle ilk 

gelişme dönemlerinde suya fazla ihtiyaç duyar. Bu 

miktarın altında yağış alan kurak bölgelerde 2-4 kez 

sulama yapılmalıdır. Lif üretimi için yağışla r ın 

mevsim içerisinde muntazam dağılması gerekir. Lif 

için daima ilk 4 haftalık periyodda toprakta nem 

olmalıdır. Yüksek sıcaklık ve kurak, kenevir in 

olgunlaşmasını hızlandırarak lif verimi ve kalitesinde 

düşüşe neden olmaktadır. Kenevir tarımı tohum 

üretimi için yapılıyorsa en az 4 sulama yapılmalıd ır , 

çünkü bitkilerin ileri gelişme dönemlerinde yapılan 

sulama olgunlaşmayı geciktirir, dolayısı ile tohum 

verimi ve kalitesi artar. Tohum için yapılan üretim de 

aşırı sulama hasadı ve olum gün sayısını geciktirir. 
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GÜBRELEME 

Kenevir bitkisi topraktan fazla besin maddes i 

kaldırır. Azotlu gübre başta olmak üzere tica r i 

gübre uygulaması mutlaka yapılmalıdır. Kenev i r 

yetiştiricil iğinde çiftlik gübresin in sonbaharda  

toprağa karıştırı lmalıd ır. Ahır gübres i verilecekse  

sonbahar da 2-4 ton verilm esi öneri lir. İlkbaharda  

da ekimle birlikte azotlu ve fosfo rlu gübre le r 

verilerek ticari gübreleme uygu lamasında dekara  

saf hâlde 8-12 kg/da saf azot N olacak şekilde ve 

6-8 kg/da fosfor içeren süper fosfatlı güb re  

önerilir. Kenevirde özellik le süper fosfa t ve 

amonyum sülfat gübreleri sap ve lif verim in i 

olumlu yönde etkiler. Bu değer ler uyguland ığında  

lif veriminde %30 artış sağlanmıştır.    

 



14 
 

 
Şekil 4. Fide Döneminde Kenevir Bitkis i 

ÇAPALAMA VE YABANCI OT MÜCADELESİ 

Bütün kültür bitki lerinde olduğu gibi kenevirde  

çapalama ve yabancı ot mücade lesi en kritik bakım  

işle ri arasında yer almaktadır. Çapalam a, bitkin in  

gelişimini olumlu yönde etkileyen bir 

uygulamadır. Genel olarak kenevirde çapalam a  

işlemi 2 defa yapılmaktad ır. 1. çapa gerek yabanc ı 

ot kontrolü gerekse ekimden sonra toprak  

yüzeyinde oluşan kaymak tabakasını kırmak için  

bitkiler 5-10 cm boya ulaşt ığında, 15- 20 cm 

derinlikte yapılm ası önerilm ektedir. Bitkiler 30-40 

cm boya ulaş tığında ise 2. çapa yapılm as ı 

gerekmek tedir. Genel olarak ilk yapılan çapa iyi ve 

bahsi geçen derinlik te yapılmış ise çoğu zaman 2.  
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çapaya gerek kalmayabilir. Yapılan çapa işlemi ile 

kenevir alanlarında yabancı ot ve parazit bitkile r le  

de mücadele edilmiş olunur. Kenevir bitkisinde  

seyreltme yapılmaz.    
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Şekil 5. Kenevir Çapalama ve İlaçlama 
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HASAT 

Kenevir bitkis inde erkek ve dişi bitkiler, fark l ı 

zamanda hasat olgun luğuna ulaşmaktadır. Diş i 

bitkiler erkek bitkilere nazaran daha geç 

olgunlaşır. Çiçek açtıktan ortalama 5-10 gün sonra  

yapraklarını dökmeye başlayan erkek kenev i r 

bitkilerinde saplarda başlayan sararma erkek 

kenevir bitkile rinin hasat olgun luğuna geldiğin in  

bir göste rgesid ir. Erkek kenevirler için en iyi hasa t 

zamanı yukarıda bahsedilen dönemdir. Çünkü bu 

dönem erkek kenevir bitkiler in sapların ın en 

yüksek lif kalitesine ulaşt ığı dönem olarak  

belirlenm iştir. Erkek kenev irle r in  

olgunlaşm asından yaklaş ık 4-5 hafta sonra ise diş i 

kenevir bitkileri hasat olgunluğuna gelmekted ir . 

Geçen bu 4-5 haftal ık süreç tohum olgunlaşm as ı 

için beklenen süreçtir. Kenev ir bitkisinde  

geciktirilm eden yapılması oldukça önemlid ir . 

Erken ve geç yapılan hasadın bazı dezavantajla r ı 

bulunmak tadır. Bu dezavantajlardan en önemlile r i 

lif veriminin oldukça düşük olma sı ve lifle r in  
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dayanıksız olmasıd ır. Geç yapılan kenev i r 

haşatında ise hasat edilen kenevir sapların ın  

havuzlam a işi zorlaşacağı için bazen lif elde etmek  

pekte mümkün olmayabilir. Hasat el ile ve 

makinayla olmak üzere 2 şeklide yapılm aktad ır. El 

ile yapılan hasat yoğun bir iş gücü gerektird iği için  

bir kişi ancak 3 da alanı hasat edebilir. Hasa t 

makinayla yapılması durumunda ise günde  

ortalama 20-25 da alan hasat edilebilir. Kenev i r 

bitkisinde erkek ve dişi bitkilerin farklı tarihle rde  

hasat olgunluğuna ulaşm ası söz konusu olduğu  

için ülkemizde başlıca 3 farklı hasat yöntem inden  

söz etmek müm kündür.     

Kastamonu Yöntemiyle Hasat 

Erkek kenevir bitkilerin olgunlaşma tarihi baz alınarak, 

dişi bitkiler olgunlaşan erkek bitkilerle birlikte el ile 

sökülerek veya makine ile saplar kesilerek hasat edilir ve 

hasat edilen erkek ve dişi bitkiler tarlada yan yana 

serilmek suretiyle kurutma işlemine başlanılır. Kurutma 

süresi iklim faktörlerine bağlı olarak ortalama 10-15 gün 

sürmektedir. Kuruma işlemi tamamlandıktan sonra 
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kuruyan saplar bağlanarak havuzlara lif eldesi için 

aktarılır. Bu durumda ancak erkek ve dişi kenevir saplarını 

ayrı ayrı demet yapıp ayrı ayrı havuzlamaya bırakmak 

daha yararlı olmaktadır, çünkü erkek kenevir saplarından 

elde edilen liflerin kalitesi dişi kenevirlerden elde 

edilenlere göre daha yüksektir. Kastamonu yöntemiyle 

hasat işleminde asıl amaç lif elde etmek olduğu için tohum 

amacıyla yetiştirilen kenevirlerde bu yöntemin 

uygulanması mümkün olmamaktadır.  

   



20 
 

   
Şekil 6. Kenevir Bitkisinden Genel Bir Görünüm 

Gümüşhacıköy Yöntemiyle Hasat     

Bu yöntemde ise dişi kenevirlerin hasat olgunluğu  

baz alınmaktadır. Erkek kenevirler olgunlaşsa dahi 

hasat edilmez ve dişi kenevirler in olgunlaşmala r ı 

beklenilir. Her 2 bitkide olgunluğa ulaşınca  

birlikte hasat işlemi yapılmaktadır. Gümüşhacıköy  

yöntemiy le yapılan hasatta erkek kenev irle r in  

hasadı gecik tiği için lif kalitesi düşük saplar daha 

sert olmaktadır. Hasat edilen kenevir bitkile r i 

arazide kuruduğu için kurutmak için ayrıca bir 

yöntem uygulanmaz. Hasat sonrası dişi kenev i r 
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bitkilerinden tohum alındıktan sonra her 2 bitk i 

grubuna ait olan saplar beraber veya ayrı ayr ı 

havuzlanır.    

Ünye-Fatsa Yöntemiyle Hasat     

 

Ünye-Fatsa yöntemiyle hasatta erkek kenev i r 

bitkileri daha erken hasat olgunluğuna ulaştığı için  

dişi kenevirle rin arasından elle çekilerek hasa t 

edilir. Dişi kenevir ler ise tohum larını yeterince  

olgunlaştırmalar ı için arazide bekle tilir ve 

tohumlarının olgunlaşmasından sonra dişi kenev i r 

bitkilerinin hasadı yapılır Bu yöntemle dişile r in  

tohumlarından, hem erkek hem de dişile r in  

lifle rinden en iyi şekilde fayda lanılır. Bu yöntem le  

hasat fazlaca iş yükü ve masraf gerek tiren bir 

yöntemdir.  

Bu yöntemde de hasat elle veya makine ile 

yapılmaktadır. Elle hasat yapılacaksa toprağın tava 

gelm esi için önceden sulanması gerekmekted ir . 

Sulanmayan alanlarda sapların sökümü oldukça  

zor olmaktad ır. El ile hasat yöntem inde orak ve 

tırpan kullan ılmaktadır.   
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Başarılı bir kenevir yetiştirici liğinde mikta rı 120 -

180 kg/da lif elde edilirken,  tohum mikta r ı 

ortalama 70-100 kg/da, kırtık (sap) miktarı ise 700-

1000 kg/da arasında değişmektedir.   

HAVUZLAMA 

Hasat işlemi tamamlanmış kenevir bitkisinden lif 

elde etmek için 5 farklı havuz lama yöntem i 

uygulanm aktadır. Son dönemlerde, işçil ik  

maliyetin in yüksek olması, maliyeti azaltma ve 

zamandan tasarruf için havuzlama işlem in i 

yapmadan lif sıyırm a işlemi de 

gerçekleşt irilmektedir.         

Biyolojik Havuzlama     

 

Biyolojik havuzlam a yöntem i 

mik roorganizmaların Basillus comesii ve Basil lu s  

felsineus gibi mikroo rganizmalar kullanıla rak  

yapılan havuzlama yöntem idir. Bu yöntem teme l 

prensibi lif huzmelerini saptaki diğer dokulardan  

ayırmak için dış pektini parçalama esas ına  

dayanan yöntemdir ve iki şekilde yapılır.  
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Çiğde Havuzlama  

 

Maliyet olarak en düşük ve en kolay yöntem olan 

çiğde havuzlama 0oC üzerinde sıcaklığın olduğu  

her mevsimlerde yapılab ilmektedir.  Çiğde  

havuzlam a kısmen yağışlı olan ve oransal nemi 

yüksek olan bölgelerde uygulanabilecek bir 

yöntemdir. Bu yöntem le havuzlam a işlem i 

ortalama 1-3 ay arasında sürmekted ir. Bu 

yöntemde hasat edilen kenevir bitkisi sapları anız  

üzerine veya biçilm iş çayır üzerine seril i r . 

Sıcaklık, rutubet ve mik roorganizmaların faaliye t i 

sonucu dış pektin parçalanır ve lif huzmele re  

ayrılır.   

Suda Havuzlama    

 

Genellikle durgun sularda yapılan havuzlam a  

yöntemid ir. Bu yöntem de su izole edilm iş ve 

depolanm ış olması gerekmektedir. Suda 

havuzlam a yöntem ini kuyu açılarak veya betondan  

yapılmış havuzlarda olmak üzere 2 şekilde  

yapılmaktadır. Birinci yöntemde (yani kuyu  

açılma) uygun bir yerde ortalama 1-1.5 m 
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derinliğinde açılan kuyularda işlem in yapıld ığ ı 

yöntemdir. Diğer bir yöntem olan, betondan  

yapılmış havuzlarda işlem ine ise modern  

havuzlam a yöntemi de denir. Suyun sıcak lığı bu 

yöntemler in belirlenmesinde etkilid ir. Durgun  

suda suyun sıcak lığı daha yüksek olduğu iç in , 

modern havuzlam a yöntemine göre daha kısa süre r 

ki ortalama süres i 3 gün ile 3 hafta arasında değiş ir .    

Fabrikasyon Yöntemiyle Havuzlama    

 

Modern bir havuzlam a yöntem i olan fabrikasyon  

yöntemi kaliteli lif elde etmek için Belçika, İsveç  

ve Hollanda’da kenevir bitkisine uygulanan bir 

yöntemid ir. Bu yöntemin ülkem izde henüz  

uygulanm amaktadır. Bu yöntemde uzunluğu 25-

50 metre, geniş liği 4 metre ve derinliği 2-2.5 metre  

arasında değişen U şeklinde modern yapılm ış  

havuzlar kullanılmaktad ır. Demet halinde  

bağlanmış kenev ir bitkileri havuzla rın içerisinde  

bulunan sandıklar içerisine uç kısım ları yukarı sap 

kısımları aşağı bakacak şekilde ve dik bir biçim de , 

üzeri bastırılarak yerleştirili r. Havuz lam ada  
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kullanılacak su oldukça önemlidir. Havuz lam adak i 

suyun sıcaklığı 18-20°C, pH değeri ise 5 olmas ı 

gerekmek tedir. Fabrikasyon yöntemiy le  

havuzlam a işlemi gene l olarak 3-4 gün 

sürmekted ir.     

Durgun Suda Havuzlama  

  

Durgun suda havuzlam a yönteminde genel olarak  

kuyuda havuz lama sistemi uygulanmaktadır. Bu 

yöntemde uygun bir alanda toprakta 1,5-2 m 

derinliğinde, uygun genişlik te ve uzunluk ta  

kuyular açılır. Diğer yöntemden farklı olarak  

açılan boş kuyula rın içerisine kenevir bitkile r i 

yatay bir şekilde yerleştiri lir, üzeri bastır ılır ve 

kuyular suyla dolduru lur. Havuzlama süres i 

ortalama 4-7 gün arasında değişmektedir. Bu 

yöntemin en büyük dezavantaj ı temiz lif elde 

edilemem esidir. Temiz lif ancak modern  

havuzlam a yöntem inde elde edilebilir.  
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Akarsuda Havuzlama     

 

Hasat edilmiş kenevir sapları nehir, dere ve çay 

gibi akarsularda da havuzlanabilir. Su hareketli ve 

sıcaklık düşük olduğundan akarsuda havuzlam a  

durgun suda havuzlamaya göre çok uzun süre r . 

Akarsuda havuz lama işlemi yaklaşık 1-6 haftada  

tamamlan ır.    

Kimyasal Havuzlama 

 

Suni havuzlam a da denilen bu yöntemin teme l 

amacı kontaminasyondur. Bu yöntemle lif 

huzmeleri yerine kısa lif veren lif hücreleri elde 

edilir. Bu yöntemin temel prensibi %3’lük  

hidroklorik asit kullanılm asıdır. Diğer yöntemle re  

nazaran daha kısa süren (2-3 gün) havuzlam a  

işlemi daha da masrafl ı olması tercih edilirliğ in i 

engellemektedir. Havuzlama işlemi biten deme t 

halindeki kenevir ler açılarak sap kısım ların ın  

kuruması beklenilir.     
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Şekil 7. Kenevir Havuzlama 

Havuzlam a işlemi tamamlanan kenevir le r 

kurutulur. Sonrasında kabuk kısmı üretici le r 

tarafından el ile soyularak çıkarılır. Saplardan elde 

edilen liflerin randımanı %18-25 arasında  

değişiklik gösterm ekted ir. Elastikiyeti az olan 

kenevir lifinin en belirgin özelliği neme ve 

ıslaklığa karşı dayanıklı olmasıdır. Kenevir lif i 

kendi ağırlığının %30’u kadar suyu ıslak lık  

tutmaksız ın kaldırabilmek tedir.  
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Şekil 8. Kenevir Sap Kurutma (Havuzlama Sonrası) 

LİF SOYMA 

Hasat edilen kenev irler havuzlam a işlem ine tab i 

tutulduktan sonra veya havuzlam a yapmadan  

doğrudan lif soyma işlemine tabi tutula rak lifle r i 

bitki gövdesinden ayrılarak alın ır.    

El ile Lif Soyma 

 

Hasadı işlemi bitmiş olan kenev ir bitkileri sapa 

yakın kırılmak suretiy le lif kısmı ayrılır. Bu 

yöntemde yaln ızca havuz lanan kenev irle r in  

lifle rinin ayrışmas ında kullanılırken,  havuzlam a  

yapılmayan kenevirlerde lif soyulm asında  

kullanılm az. 
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Şekil 9. Kenevir Lif Sıyırma (El ile) 

Makina ile Lif Soyma     

 

Bu yöntemde lif soyma gerek havuzlanmış gerek  

havuzlam a işlemi yapılmam ış bütün kenev i r  

lifle rini ayırm ak için kullanılan bir yöntem d ir .  

Makinaya bir bütün olarak verilen kenevir, diğe r 

kısmından lif ve sap ayrışmış bir biçim de  

alınmaktadır. Makinadan 1 cm’lik parçalar halinde  

alınmaktadır. 
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Şekil 10.Kenevir Lif Sıyırma (Makineyle Lif Sıyırma) 

 

 
Şekil 11. Kenevir Lifi (Kenevir Kitabı)    
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