
Denizli’de Tütün 

2016 Yılı Ürünü Değerlendirmesi 



Denizli’de Tütün 

Türkiye’de tütün üretimi, 2002 yılından itibaren yazılı sözleşme esasına göre yapılmaktadır.  



Denizli’de Tütün 

İLÇE
ÜRETİCİ  

ADEDİ 
SÖZLEŞME KG

ÜRETİM 

ALANI 

(Dekar)

KALE 2.900 6.740.000 71.000

TAVAS 3.000 5.972.000 64.700

ACIPAYAM 2.000 2.420.000 25.800

GÜNEY 850 1.204.000 15.800

BEYAĞAÇ 850 1.150.000 13.000

BULDAN 550 740.000 10.800

ÇİVRİL 550 625.000 8.200

BEKİLLİ 250 238.000 3.200

ÇAMELİ 170 170.000 1.600

BOZKURT 130 114.000 1.300

SERİNHİSAR 50 90.000 900

PAMUKKALE 30 39.000 550

TO PLAM 11.330 19.502.000 216.850

2016 YILI DENİZLİ TÜTÜN SÖZLEŞME BİLGİLERİ

Denizli’nin tarımsal üretim değerlerine göre 

üzüm ve buğdaydan sonra 3. sırada 

tütün yer almaktadır. İlimizde 125 adet 

bitkisel ürün ticari olarak üretilmektedir. 



Denizli’de Tütün 

İlimizde sekiz adet tütün üretim 

sözleşmesi yapan şirket 

bulunmaktadır. 

Sunel, TTL, Alliance One, 

Socotab, Öz-Ege, Prestij, 4B 

Tütün ve Protabak 

• Tavas, Kale ve Beyağaç 

İlçelerimiz Denizli tütün üretiminin 

yaklaşık %71’ini karşılamaktadır.  

• 2016 yılında Türkiye 

genelinde 55.042 üretici ile 

885.177 dekar alanda 76 bin ton, 

• Ege Bölgesinde 36.555 üretici ile 

649.510 dekar alanda 53 bin ton 

tütün üretim sözleşmesi 

yapılmıştır. 45 bin ton üretim 

beklenmektedir. 

• Türkiye tütün üretiminin %20’si 

Denizli’de yapılmaktadır. 



Denizli’de Tütün 
Oriental Tütün Üreten Ülkeler ve Üretim Miktarları Tablosu  
(2015) 

Ülke 
Oriental Tütün 

Üretimi (Ton) 

Oriental Tütün 

Üretimi ( %) 

Türkiye 60.000 32,3 

BDT 30.000 16 

Yunanistan 22.000 11,8 

Makedonya 21.000 11,3 

Çin 18.500 10 

Bulgaristan 9.000 4,9 

Lübnan 5.000 2,7 

Arnavutluk 3.000 1,6 

Diğer 17.000 9,4 

Toplam 185.500 100 

• Dünya sigara şirketleri 
şark tipi tütün 
ihtiyaçlarını Türkiye ve 
Balkan Ülkelerinden 
temin etmektedirler. 

 

• 50-55 bin ton tütün 
ihraç şansı bulmaktadır. 

 

•  Ülkemiz tütün 
ihracatından 400-450 
milyon $ dolar gelir 
elde etmektedir. 



Denizli’de Tütün 

 İlimizde İzmir Menşei 
tütünler üretilmektedir. 

 

 Aromatik, kokulu, düşük 
nikotinli, şeker oranı yüksek, 
küçük boyutlu tütünlerdir. 

 

 Sigara harmanlarını ıslah 
eder, sos (katkı maddeleri) 
emiciliği iyi, soslu sigara 
harmanlarının vazgeçilmez 
elemanıdır. Bu tütünler 
harmanlara %10-15 
nispetinde katılabilmektedir.  



• Fidelik yerleri Ocak-
Şubat aylarında 
hazırlanır.  

• Şubat ve Mart aylarında 
tohum ekimi yapılarak 
üretim sezonu 
başlamaktadır. 

Denizli’de Tütün 



Denizli’de Tütün 

Tütün fideleri, tohum ekiminden 45–60 
gün sonra tarlaya dikilecek hale gelirler. 
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Fidelik Yerinin Seçimi 
• Fideliklerin günün her saatinde güneş görmesine dikkat edilmelidir. 
• Fide yastıkları, fotoğrafta görüldüğü gibi mutlaka toprak seviyesinden 10-15 cm 

yukarıda yapılmalıdır. Böylece, fazla suyun kök bölgesinden uzaklaştırılması ve kökün 
havalanması mümkün olacak, kök çürüklüğü ve çökerten gibi hastalıkların görülme 
ihtimali azalacaktır.  

• Fidelik uzunluğu 10-12 metre’yi geçmemelidir. 



• Fidelik yerleri ve harcının topraktan geçen hastalıklara, toprak altı zararlılarına, nematod ve 

yabancı ot tohumlarına karşı dezenfeksiyonu da yapılmaktadır. Metam Sodium (sıvı) veya 

dazomet (toz) etken maddeli fumigantlar yaygın olarak kullanılmaktadır.  

• Fidelikte uygulanan fumigantlar insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı için tehlikeler 

oluşturmaktadır. Bu uygulamalar fümigasyon operatörü belgesine haiz kişi ve kuruluşlar 

tarafından yapılmalıdır. 

Fideliklerin Hazırlanması 
 Fidelik İlaçlaması: Fide yastıkları tohum ekimine 
hazır hale getirildikten sonra gerekli olan ilaç miktarı 
m2ye 60 gr. hesabıyla eşit bir şekilde toprağa serpilir, 
çapa İle karıştırılır ve bastırılır. Daha sonra süzgeçli 
kova veya ucuna süzgeç takılmış hortum ile m2'ye 5–
7 lt. kadar su verilerek sulanır ve naylon örtü ile 
düzgün bir şekilde kapatılır. 7 gün sonra örtü açılır, 
toprak tırmıkla iyice havalandırılır ve 7–10 gün sonra 
ekim-dikim yapılır. 

Dazomet :60 gr./m²  

Metam Sodium : 60-125 ml./m²  

2 hafta kapalı, 10 gün açık 

fidelik toprakları başta olmak üzere her çeşit toprakta m2 ’ye 60-125 ml. dozda kullanılır. Metam ekim veya dikimden 2-4 hafta önce toprak 
henüz boş iken kullanılmalıdır. En iyi sonuç ; toprak ısısının 8-15 ºC arasında olduğu, yeterince nemli , iyi işlenmiş ve bitkisel kalıntılardan 
temizlenmiş (kök,yaprak) toprak şartlarında alınır. 



Fidelikte Ekim 
• Ekimde tohum miktarı, m² 'ye 1 gr. 

veya 1 dikiş yüksüğü hesabı ile 
yapılır.  
 

• Neden 1 gram tohum?  



Fidelikte Ekim 
• Bir dekar tütün tarlası için 4–6 m² fidelik alanı yeterlidir.  

• 1 gram tütün tohumunda yaklaşık 12 bin adet tohum vardır. 

• Tütün tohumlarının doluluk oranları da %60-70 arasında değişkenlik 
gösterir. 

• 1 m² ye atılan 1 gram tütün tohumundan sağlıklı 4.000 fide elde 
edilebilir. 

• Bölgemizde 1 dekar tütün tarlasına ortalama 20 bin fide dikilmektedir. 



• Fidelerin toprak yüzüne 
çıkışından sonra hastalığın ilk 
belirtisi yeni çıkmış fidelerin 
sararmasıdır. Bu tür fidelerin 
kökleri iyi gelişemez. Renkleri 
normal fide gibi beyaz değildir. 
 

• Toprak neminin yüksek olması, 
hava sıcaklıklarının normalin 
altında seyretmesi ve ekimin sık 
yapılması çökerten hastalığının 
gelişimini hızlandırmaktadır.  
 

• Tohum ekildikten hemen sonra 
m²’ye 3-4 litre ilaçlı su 
uygulaması yapılır.  Fidelerin 
çıkışı tamamlandıktan sonra 
ilaçlamalar 8–10 gün aralıklarla 
yenilenir. İlaçlamalar süzgeçli 
kova ile yapılmalıdır. 
 

Çökerten Hastalığı 



Sık tohum ekilen fideliklerde fide 
gövdesinde selüloz birikimi daha az 
olduğundan dikim dönemi gelmiş 
fidelerde hastalık  etkili olmaktadır. 

 

Fideliklerinizi bol güneş gören, güneye 
bakan, süzek topraklarda ve toprak 
seviyesinden 15 cm yukarıda kurunuz. 

 

Çökerten Hastalığı 



Maviküf Hastalığı 

       Fidelikte 
ilaçlamayı; sabahın 
erken saatlerinde, 
sulamadan 1-1,5  saat  
sonra ve durgun 
havada yapmak.  
 
      Hava koşulları 
hastalık için uygunsa, 
fidelikleri  4 günde bir 
ilaçlamak. 

• Fideler  toprak  yüzeyine  çıktıktan sonra 
görülmektedir. 

• Sıcaklığın  18-24  C  arasında  ve  
rutubetin %80 olduğu  zamanlarda  
hastalık  kaçınılmazdır. 

• 10-12 metreden uzun fideliklerde 
havalandırma sorunu olduğundan 
fideliklerde görülmektedir. 



Maviküf Hastalığı 

Hastalığın gelişmesi için 
en uygun sıcaklık 18–24 
°C, hava buluttu, yağışlı 
ve nemli ise hastalık 
bulur 



Maviküf Hastalığı 

 Hastalığın en çok 
belirtisi  yaprakların  
alt kısmında   
mavimsi – gri  veya  
kirli   beyaz lekelerin 
oluşmasıdır.  



Maviküf Hastalığı 

Maviküf Mantarlarının kuluçka 
süresi bitkinin duyarlılığına ve 
çevre koşullarına göre 4–11 
gündür. Mantar her kuluçka 
süresi sonunda yeni 
konidiosporlar oluşturarak 
çevreye yayılır ve salgınlar yapar. 



Maviküf Hastalığı 

Antracol 

Bion 



Külleme Hastalığı 

Haziran ayı sonu veya Temmuz ayı içinde 
birkaç kez ilaçlama yapılmaktadır.  2016 
üretim döneminde herhangi bir sorun 
oluşturmamıştır.   



Yaprak Biti 
İlaçlı mücadelesi 
yapıldığı için 
herhangi bir 
olumsuz etkisi 
gözlenmemiştir. 



Yaprak Biti 

İlaçlı mücadelesi 
yapıldığı için 
herhangi bir 
olumsuz etkisi 
gözlenmemiştir. 



Tütün Mozaik Virüsü 

Temasla, tohumla ve bazı ısırıcı-çiğneyici ağız yapısına sahip böcek türleriyle taşınır. 

• Tütünde virüs hastalıklarının ilacı yoktur.   

• Genç yapraklarda açık sarı- yeşil ve koyu yeşil renk değişimi şeklinde mozaik belirtisi ve 

kabarıklık oluşur.  

 



Tütün Piresi 



Canavar otu 

İl genelindeki bütün tütün 
alanlarında görülmektedir. 
Ruhsatlı ilacı da 
bulunmamaktadır. Üretimi 
tehdit etmektedir. 



Küsküt Zararı 



Tel Kurdu 



Wheather Fleck – Hava Lekelenmesi 

Fizyolojik bir yaprak leke hastalığı olan “wheather fleck-hava lekelenmesi” ilk defa olgun ve alt 
yapraklarda görülür. Tütün yapraklarının stomalarından içeri (ozon - O3)  girerek boşluklara dolan 
havanın kalma süresine bağlı olarak zarar miktarı artar. Bölgemizde yaygın olarak görülmektedir.  



Yeşilkurt 

Ağustos ayında tütünlerde zarara yol açmıştır.  Methomyl 200 g/l  etken maddeli ilacın  bekleme 
süresi 14 gündür. Bekleme süresinin uzunluğu ve kırım döneminde olduğu için ilaçlama pek 
tercih edilmemiştir. 



Denizli’de Tütün 
BULDAN  

18 MAYIS 2015 
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Denizli’de Tütün 

BULDAN  

18 MAYIS 2015 



Thrips 



Thrips 



Thrips 



Thrips 

Geliştikçe renk 
açık sarıya döner 
ve kanat izleri 
görülür. Renk 
yazlık formlarda 
açık san, kışlık 
formlarda ise 
biraz daha 
koyudur.  

Larvalar yumurtadan ilk 
çıktıklarında beyaz renklidir.  



Thrips 
Döllemsiz yumurta ile üremelerini sürdürürler. Doğada erkek bireyler çok az sayıda 
bulunur. Yılda 3-4 nesil, uygun koşullarda ise daha fazla döl verebilir. 



Thrips 
Yumurtalarını damarlara yakın yaprak dokusu içine bırakırlar. 
Genellikle bir dişi 30 yumurta bırakır.  



Thrips 

Tütüntripsi ergininin 
boyu 0,8-0,9 mm. 
kadardır.  

Yaklaşık bir hafta içinde yumurtadan çıkan larvalar 4 dönem geçirir. İlk üç dönemde beslenir, dördüncü 
dönemde uyuşuktur ve beslenmezler. Daha sonra toprağa girerek pupa olurlar. Belirli bir süre sonra da yeni 

erginler görülür. Yumurtadan ergine kadar olan gelişme dönemi 2-3 hafta sürer.  



Thrips 



Thrips 
2016 Nisan ayı ve 15 Mayıs’a kadar havaların sıcak ve kurak geçmesi thrips yoğunluğunu ve 

zararını artırmıştır. Yaz aylan kurak geçen yer veya yıllarda gelişme ve üremeleri hızlanır. Sürekli 

yağmurlar, zararlıyı bitki üzerinde yıkayarak popülâsyonu oldukça azaltır. 



Lekeli Solgunluk Virüsü 

Bu hastalık tütünlere tripsler tarafından bulaştırılmaktadır. Virüsle bulaşmış tütünler cüceleşir 
ve kırılmış gibi kendini bırakır ve bükülür. Hastalıklı bitkiler gelişemez ve birkaç hafta sonra 
düşerek ölürler.  Bazı enfekte olmuş bitkiler canlanır ve ikinci bir büyüme gösterir. Lekeler 
üstünde kalır. Yüksek sıcaklık ve nem ortamında hastalık daha fazla etkilidir. 



Lekeli Solgunluk Virüsü 
Başta domates ve tütün olmak üzere diğer birçok kültür bitkisine zarar veren bu virüse karşı etkin 

koruma önlemleri almak için başta thripslere karşı sıkı bir mücadele yöntemi uygulanmalıdır. 

Bulaşık bitki artıkları ile yabancı otlar imha edilmelidir. Domates lekeli solgunluk virüsü olan yerlerde 

tütün fidelikleri ve tarlalarda sistemik etkili insektisitler kullanılabilir. 



Lekeli Solgunluk Virüsü 

Thripsin larvaları hastalıklı bitkinin öz suyundan emgi suretiyle virüsü kolayca 
alabilmektedir.  Ergin thrips virüsü almaz. Larva dönemindeki virüsü taşır ve bulaştırma yapabilir. 



Lekeli Solgunluk Virüsü 

Trispler çok küçük olduğu için gözle seçilemeyebilir. Emgi sonucu oluşan zararı görülmeden önce 

tütün fideliklerinde ve tarla döneminde tütün yapraklarının alt ve üst yüzüne yakından ve dikkatli 

bakılarak tespit edilebilir.  



Lekeli Solgunluk Virüsü 

İlaçlamalar sabah veya akşam saatlerinde, rüzgârsız bir havada yaprakların alt yüzlerini de kaplayacak bir 
şekilde yapılmalıdır. Tarla devresinde kullanılan bitki koruma ürünleri dikim ile dördüncü ellerin kırımı 
arasında en çok iki defa uygulanır. 



Lekeli Solgunluk Virüsü 
 Virüs başta domates, biber, marul olmak üzere kültür bitkileri, süs bitkileri ve yabancı otlar 

dahil 271 bitki türünde görülmektedir.  
 Hastalık, temasla ve thripsler aracılığı ile yayılmaktadır. Virüs, thrips larvaları tarafından 

konukçu bitkiden alınır ve ergin thripslerle taşınır.  
 Virüslü thrispler tütünlerle beslendikten sonra 8-10 gün sonra hastalık belirtileri 

görülmektedir. 
 Tahripkar bir virüstür. Bu virüsün 6 ırkı mevcuttur.  A-B-D ırkları ciddi zarar, C1 ve C2 ırkları 

zayıf belirtiler verir. Üçüncü ırkı ise gözle görülebilen belirti vermez.  
 Thrips yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde hastalık da yüksek oranlarda görülebilir. 
 Bu virüs domateste tohumla taşınabiliyor. Tütün tohumu konusunda bir veri yok. 
 Bu hastalığı engellemek için thripslerle fidelik döneminde mücadeleyi başlatıp, tarla 

döneminde de devam edilmelidir. 
 Fidelik ve tarla dönemlerinde sistemik ilaçlar kullanılmalıdır. 

 



Denizli’de Tütün 

İlimizde yapılan bir saha çalışmasında tütün üreticilerinin %70’lik bölümünün 50 yaşın 

üzerinde olduğu belirlenmiştir. Göç, emeklilik veya kekik, adaçayı gibi ıtri ve tıbbi bitki 

üretimine yönelen üreticiler nedeniyle tütün üretimi gelecek yıllarda daha da azalacaktır. 



Fileleme 

Tütün fileleme makineleri her geçen gün yaygınlaşmaktadır. 



Denizli’de Tütün 

SÖZLEŞME (KG) 19.502.000

TAHMİNİ ÜRETİM (KG) 14.000.000

SÖZLEŞMEDEKİ EKİM ALANI (DA) 216.850

1-TARLA KİRASI 150

2-TARLA HAZIRLIĞI

A)İLK SÜRME(ANIZ BOZMA-PULLUK) 25

B)YÜZLEK SÜRÜM(KAZAYAĞI) 25

C)TEZEK KIRMA(YALABIK SÜRGÜ) 10

3-GÜBRELEME(TABANDAN 15-15-15) 18

4-FİDE HAZIRLIĞI 50

5-DİKİM MASRAFI 125

6-CAN SUYU(TANKERLE) 60

7-ÇAPALAMA 2 DEFA 50

8-DİP SIYIRMA MASRAFI 40

9-TARIMSAL MÜCADELE MASRAFI 50

10-TÜTÜN KIRMA VE DİZME 595

11-İP MASRAFI 3

12-KURUTMA MASRAFI 25

13-KUTULAMA İŞÇİLİĞİ (TAVLAMA, TASNİF VS.) 30,00

14-MUHAFAZA MASRAFI 5

15-PAZARLAMA MASRAFI 5

MASRAFLAR TOPLAMI 1.266

VERİMİ (KG/DA) 85

BİR KG TÜTÜN MALİYETİ (TL/KG) 14,89

*Bütün mal ve hizmetlerin satın alındığı kabul edilerek hazırlanmıştır.

HARCAMA KALEMLERİ MASRAF BEDELİ 

(TL/DA)*
Denizli

 Denizli’nin12 ilçesinde üretilen 

tütünler aranan ürünler 

durumundadır. 

 

 2016 yılı Denizli Bölgesi tütün 

üretim maliyeti aşağıda 

çıkarılmıştır. 

2016 İZMİR MENŞEİ NEVİ FİYATLARI 

ÖRNEĞİ 

A FİRMASI B FİRMASI 

1.NEVİ 17,00 17,00 

2.NEVİ 15,50 15,00 

3.NEVİ 13,00 13,00 

4.NEVİ 12,00 11,00 

5.NEVİ 10,00 8,75 

6.NEVİ 7,75 7,00 

7.NEVİ 6,25 4,30 



TEŞEKKÜRLER 

www.gsb.gov.tr 
DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ 


