
Denizli’de Tütün



• 500-1230 metre rakımlar 
arasında Denizli’nin 14 İlçesinde 
tütün üretilmektedir. 2011 yılı 
İlimizin ürün ekiliş alanları içinde 
ve gayri safi hâsılada tütün, 4. 
sırada bulunmaktadır. 

• 2012 yılı rekolte de geçen 
yıldan yüksek olup Denizli 
geneli dekar verimi ortalama 90 
kg. olarak gerçekleşmiştir. 

• fiyat 2012 yılında yaklaşık 12 
TL. olarak gerçekleşmiştir. 

• 2012 yılı tütün üretim 
maliyeti yaklaşık olarak 9,87 
TL/kg.dır. İlimizde tütün 
üretimi küçük aile işletmesi 
şeklinde ve emek yoğun 
olarak yapılmaktadır. Tütün 
üretiminde işçilik üretim 
maliyetinin yaklaşık %75’ini 
oluşturmaktadır. 

Denizli’de Tütün



• Tütün Denizli’de önemli bir ürün olma özelliğini muhafaza 
etmektedir. 

Denizli’de Tütün

2012 yılı ürünü 
Türkiye tütün 
üretiminin 80 
bin ton 
olarak 
gerçekleşme
si 
beklenmekte 
olup, 23 bin 
ton  üretimle 
Türkiye tütün 
üretiminin 
%29’unu 
Denizli 
karşılamış 
olacaktır. 



Denizli’de Tütün

SIRA 

NO
İLÇELER

 EKİCİ  

ADEDİ 

SÖZLEŞME 

KİLO

ÜRETİM ALANI 

DEKAR

1 ACIPAYAM 2.250 2.510.000 27.000

2 AKKÖY 20 20.000 300

3 BEKİLLİ 410 450.000 6.000

4 BEYAĞAÇ 910 1.480.000 18.000

5 BOZKURT 170 130.000 2.000

6 BULDAN 840 1.010.000 16.000

7 ÇAL 10 10.000 100

8 ÇAMELİ 70 80.000 1.000

9 ÇİVRİL 660 830.000 11.000

10 DENİZLİ 380 360.000 6.000

11 GÜNEY 1.050 1.340.000 19.000

12 KALE 2.870 6.590.000 78.000

13 SERİNHİSAR 90 110.000 1.000

14 TAVAS 3.610 6.990.000 77.000

13.340 21.910.000 262.400TOPLAM

2012 YILI TÜTÜN SÖZLEŞME BİLGİLERİ



• 2013 üretim 
dönemine fidelikler 
hazırlanarak Şubat 
ve Mart aylarında 
tohum ekimi 
yapılarak 
başlanmaktadır.

Denizli’de Tütün

• Nisan ve Mayıs aylarında 
dikimler yapılacaktır. 



TÜTÜN FİDELİĞİ

Denizli’de Tütün



• Kaliteli tütün yetiştirmek, 
yüksek verim elde etmek 
ve ürün kalitesini 
yükseltmek için "iyi 
tohum" kullanmak şarttır.

• Bu nedenle, o bölgenin 
toprak yapısı ve iklimine 
uyum sağlamış, nitelikleri 
bilinen "sertifikalı 
tohum" kullanılmalıdır.

• Not: Sertifikalı tohumlar, 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’na 
bağlı Menemen’de 
bulunan Ege Tarımsal 
Araştırma Enstitüsünden 
temin edilebilir.

Sertifikalı Tohum Kullanımı



Sertifikalı Tohum Temin Edilememesi 

Durumunda

• Kırım zamanı "iyi görünümlü" 
ve "bol yapraklı" ve 
“hastalıksız” bitkiler seçilerek 
bir sonraki yılın tohumluğu 
sağlanabilir.

• Bunun için seçilen bitkilerin 
varsa açmış olan çiçekleri 
koparıldıktan sonra taç 
kısımları bir kese (ince 
tülbentten yapılmış) ile 
kapatılarak bağlanır. Böylece 
rüzgâr veya böcek gibi 
faktörlerin etkisi ile yabancı 
tozlaşma önlenir. Tohumlar 
olgunlaştığında, bitkinin taç 
kısmı kese ile birlikte 
koparılarak gölge bir yere 
serilir ve kurutulur.



Fidelik Yerinin Seçimi
• Fidelikler, sebze bahçeleri ve tütün tarlalarından uzakta,  fidelerin 

devamlı kontrol altında olması için köye yakın olmalıdır.

• Fidelikler, güney ve güney batıya bakan yerlerde olmalı, fidelik yerinin 
kuzey tarafı kapalı olmalıdır.

• Fideliklerin günün her saatinde güneş görmesine dikkat edilmelidir.



Fidelik Yerinin Seçimi

• Fideliklerin su ihtiyacı 

kolaylıkla 

sağlanabilmelidir.

• Zemin süzek yerlerde 

olmalı, sulama ile toprak 

çamurlaştırılmamalıdır.

• Not: Fidelikler, meyilli 

arazilerde kurulacak ise 

teraslama yapılmalıdır. 

Fidelik yeri / toprağı 

mümkünse her yıl, 

mümkün değil ise birkaç 

yılda bir değiştirilmelidir.



Fidelik Alanının Hesaplanması

• Bir dekar tütün tarlası için 
4–6 m² fidelik alanı 
yeterlidir. 1 m²ye atılan 1–
1,5 gram tütün 
tohumundan sağlıklı 
4.000 fide elde edilir. 
Bölgemizde 1 dekar tütün 
tarlasına 20-24 bin fide 
dikilmektedir.

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

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



Fidelik Harcının Hazırlanması

• Pişkin ve hastalıksız fide elde etmek için "harç hazırlamak” 
önemlidir.

• Harç için kullanılan toprak, fundalık araziden veya tarım 
yapılmayan bir alandan alınmalıdır.

• Harca karıştırılan hayvan gübresi (koyun, keçi veya sığır) 
"iyice yanmış" veya "eski gübre" olmalıdır.



Fidelik Harcının Hazırlanması

• Gübre ve toprak ayrı ayrı 
elendikten sonra bir kısım 
gübre, iki kısım ham toprak 
ile karıştırılmalıdır.

• Toprağın süzekliğini 
artırmak için mil (dere 
kumu) kullanılırsa, harç 
karışımına bir kısım mil 
ilave edilmelidir.

• Not: Fidelik harcı için 
orman arazilerinden temin 
edilen orman toprağı da 
uygundur. Bu durumda, bir 
kısım ham toprak, bir kısım 
orman toprağı ve bir kısım 
yanmış hayvan gübresi ile 
harç hazırlanır.



Kapak Gübresi

• Tohum ekiminden 

sonra kullanılmak 

üzere, iyice yanmış 

koyun, keçi veya 

sığır gübresi, ince 

elenerek, ayrı bir 

yerde kapak 

gübresi olarak 

bekletilir. 



Fideliklerin Hazırlanması

• Fidelik yeri, fidelikler kurulmadan 10 gün önce 15–20 cm. derinlikte sürülür.

• Sürüm sırasında oluşan toprak kesekler, ocakların her iki tarafından içe doğru atılır, ocaklar, yerden 20–25 
cm. yükseltilir ve ocaklar arasında 40–60 cm. yollar bırakılır.

• Fidelik parseli oluştururken ocak genişlikleri, 1–1,2 m. olarak ayarlanır ve uzunlamasına ip çekilir. Yastıkların 
yüzeyi tırmıkla düzeltilerek tesviye edilir.

• Fideliklerin uzunluğu en fazla 15 metre olmalıdır. 



Fideliklerin Hazırlanması

Dazomet :60 gr./m²

Metam Sodium : 60-125 ml./m²

2 hafta kapalı, 10 gün açık

•Fidelik hazırlanırken 15-15-15 gibi kompoze gübreler kullanılmalı, sulamalar 

devam ettiği için gübre topraktan yıkandığından, yaprak gübreleri fideler 5 cm. 

boya ulaştığında 10 gün aralıklarla uygulanabilir. 

•Fidelikte kökün kuvvetli olması olması için tohum ekiminden sonra veya 1 hafta 

sonra azot ve fosfor katkılı doğal hümik asit veya fülvik asit içeren gübreler 

kullanılabilir.



Fidelikte Ekim

• Pişkin, hastalıksız fide elde etmek için sık tohum ekimi 
yapılmamalıdır.

• Not: Çok sık tohum ekimi, çok ince ya da bodur fide 
yetiştirilmesine ve hastalıklar ile karşılaşılmasına neden 
olur.



Fidelikte Ekim
• Ekim işlemi, 

rüzgârsız ve sakin bir 

havada yapılmalıdır.

• Fideliğe ekilecek 

tohumların önceden 

ıslatılması, 

çimlenmeyi 

hızlandırır, fakat 

hastalığa sebep 

olabilir. Daha sağlıklı 

fide elde edebilmek 

için "kuru tohum 

ekimi" tercih 

edilmelidir.



Fidelikte Ekim
• Ekimde tohum miktarı,m2 

'ye 1–1,5 gr. veya 1 dikiş 
yüksüğü hesabı ile yapılır. 
Tesviye edilen ocaklara 
önceden hazırlanan harç 
malzemesi, 5–10 cm. 
kalınlığında serilerek 
tahta ile bastırılır. 

• Tohum miktarının 30–40 
misli odun külü veya ince 
elenmiş dere kumu ile 
karıştırılarak elle 
yastıklara düzenli olarak 
atılır. Tahta ile tekrar 
bastırılır.



• Tohumların üstüne 
1 cm. kalınlığında 
kapak gübresi 
atılarak tekrar 
bastırılır.

• Not: Kapak 
gübresi, tohumları 
ve nemi korur, 
fideleri de besler.

• Süzgeçli kova ile 
sulanarak ocakların 
üzeri naylon örtü ile 
kapatılır.

Fidelikte Ekim



• Fideliklerin, plastik 

tünel içinde kurulması, 

bakım ve sulama 

işlemini kolaylaştırır ve 

hastalıksız fide 

geliştirilmesini sağlar.

• Not: Tütün fidelikleri 

içinde, kenarında, 

yakınında hastalık ve 

zararlılar için konukçu 

olabileceği için sebze 

fideleri yetiştirilmez.

Fidelikte Ekim



Fideliklerin Sulanması
• Yastıklar (ocak), tohumlar 

çimleninceye kadar 
toprağın nemini 
kaybetmemesi için 
devamlı, sık ve azar azar 
sulanır.

• Yastıkların, tohumlar 
çimleninceye kadar 
sulanması, gece 
havaların soğuk 
olmasından dolayı 
sabahları ve öğleye yakın 
zamanlarda yapılır.

• Sulama, toprak tavına ve 
hava şartlarına göre 
günde 1 veya 2 defa 
yapılır.



• Hava sıcaklıklarının 
artması ve fide 
gelişmesinden sonra 
sulama bol, seyrek ve 
sabahları yapılır. 
Sulama işleminin öğle 
saatlerinde yapılması 
durumunda fide 
yaprakları güneşten 
zarar görebilir.

• Fide sökümünden 1 
hafta önce sulama 
işlemine son verilir ve 
fidelerin pişkinleşmesi 
sağlanır.

Fideliklerin Sulanması



Havalandırma İşlemi

• Fidelik örtüleri, çimlenme 
döneminde havalar çok soğuk 
olduğundan gece ve gündüz 
kapalı kalmalıdır.

• Fide gelişmesiyle birlikte, 
güneşli havalarda, sabahları 
gerçekleştirilen sulama 
işleminden sonra açık bırakılan 
fidelikler, güneşin etkisinin 
azalması ile birlikte kapatılır. 
Güneşli günlerde ve fide 
gelişmesine bağlı olarak 
havalandırma süresi artırılır. 
Dikimden 7–10 gün önce, 
örtüler kaldırılarak fidelerin 
hava koşullarına alışmaları ve 
pişkinleşmesi sağlanır.



Seyreltme ve Yabancı Ot Temizliği

• Sık çimlenme 

gösteren ve sık 

tohum atılan 

alanlarda 

seyreltmeden sonra 

kapak gübresi 

atılarak sulama işlemi 

gerçekleştirilir.

• Yabancı ot 

temizliğinin ardından 

mil karışımı ve kapak 

gübresi atılarak 

sulama yapılır ve 

fidelerin kök boğazları 

doldurulur.



Fide Besleme
Fideler sağlıklı gelişemiyor; örneğin cılız ve sararan fideler görülüyor ise:*

• Her ne kadar fidelik hazırlanırken 15-15-15 yada DAP gibi kompoze gübreler kullanılsa da 
sulama nedeniyle gübre topraktan yıkanmaktadır. 

• Fidelikte kökün kuvvetli olması için tohum ekiminden hemen sonra veya 1 hafta sonra azot 
ve fosfor katkılı doğal hümik asit veya fülvik asit içeren gübreler kullanılabilir.

• Piyasada kolayca bulunabilen yaprak gübreleri, fideler 5 cm boya eriştiğinde 10 gün 
aralıklarla uygulanabilir. En fazle 3 kez uygulanabilir.

• Bunun yanında, 500 gr karışım/100 litre su;

130 gr. Amonyum sülfat

310 gr. Süper fosfat veya triple süper fosfat

50 gr. Potasyum sülfat

10 gr. Magnezyum sülfat

karışımı süzgeçli kova ile verilir, arkasından hafif bir sulama yapılır.         *alıntı



İdeal Fide

*

*alıntı



Fidelerin Sökülmesi

• Tütün çeşidinin özelliğine 
bağlı olarak fideler, tohum 
ekiminden 45–60 gün 
sonra tarlaya aktarılacak 
hale gelirler.

• Dikim için 10–15 cm. 
boyunda ve 4–5 yapraklı, 
iyi, hastalıksız ve pişkin 
fideler uygundur.

• Fide pişkinliği, fide 
gövdesinin parmağa 
dolandığında 
kırılmamasından ve 
esnek olmasından 
anlaşılır.

• Fideler sökülmeden önce 
fidelikler sulanır ve suyun 
emilmesi beklenir.



Fidelerin Sökülmesi

• Fidelerin 
sökülmesi 
sırasında, fideler 
kulak 
yapraklarından
tutularak çekilir, 
fide sökümü, 
demet halinde 
yapılmaz.

• Aynı gün içinde 
dikilecek miktarda 
fide sökümü 
gerçekleştirilir.



Fidelerin Sökülmesi

• Sökülen fideler küfe veya 

kasalara kökleri içeri 

gelecek şekilde 

yerleştirilir, üzerleri nemli 

bir çuval ile örtülür.

• Her fide sökümünden 

sonra kalan fidelerin kök 

boğazlarını kapatmak için 

söküm işlemi 

tamamlandıktan sonra 

fideliklere kapak gübresi 

ve mil karışımı atılarak 

sulanır.



Tütün Fidelerinde Çökerten

• Hastalık fidelikte çıkış öncesi 
ve çıkış sonrası çökerten 
olmak üzere iki şekilde görülür.

• Çıkış Öncesi Çökerten: 
Tohum etmenlerin saldırısı 
sonucu çimlenme anından, 
henüz fide toprak yüzüne 
çıkmadan önceki döneme 
kadar çürüyebilir. Bu 
çürümenin sonucu fidelikte 
çıkışların olmadığı boş alanlara 
rastlanır.

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



• Yeni çıkmış fidelerin alt 
yapraklarının sararmaya 
başlamasıyla hastalık 
kolayca fark edilebilir. 

• Toprak yüzeyine yakın 
yerlerden başlamak üzere, 
gövdede esmerleşmeyi 
takip eden çürümeler 
meydana gelir. Bunun 
sonucunda fideler yatar ve 
yatmış fideler çürümüş bir 
görüntü oluşturur. Bu 
çürümüş alanlardan dolayı 
fideliklerde oluşan 
boşluklara ayna denir.
Toprak neminin yüksek 
olması, hava sıcaklıklarının 
normalin altında seyretmesi 
ve ekimin sık yapılması 
çökerten hastalığının 
gelişimini hızlandırır. 

Tütün Fidelerinde Çökerten



Tütün Fidelerinde Çökerten

• Toprak kaynaklı hastalık 
etmenidir. %0,6 lık Bakır 
Sülfat (göztaşı) eriyiği ile 
tohum ilaçlaması veya 
tohumlar ekilip, kapak 
gübresiyle örtüldükten 
sonra Bakır Sülfat 
süspansiyonu ile 
yapılacak ilaçlamalarda 
m2’ ye 2–5 litre ilaçlı su 
uygulanır, 10–15 dakika 
sonra m2’ ye aynı miktar 
temiz su verilir. Fidelerin 
çıkışı tamamlandıktan 
sonra hastalık 
görüldüğünde yapılacak 
ilaçlamalar 8–10 gün 
aralıklarla yenilenir.



Tütün Fidelerinde Çökerten

Etkili Madde Adı ve 

Oranı

Formülasyonu Dozu (Preparat) 

100 lt suya

Uygulama Zamanı

Bakır sülfat %98 Kristal 600 g
Tohumlar ekilip kapak 

örtüldükten sonra (Kuru 

tohum ekiminde)

Bakır Oksiklorür (En az 

%50 bakır)
WP 400 g

Bakıroksit %50 bakır WP 400 g

Bakır karbonat %50 bakır WP 400 g

Captan WP 200 g

Pencycuran %20+Captan 

%50
WS

75 g veya 2,5-3 

g/m2

Propamocarb hydro-

Chloride 722 g/l
EC 7,5 ml/m2

Thiram %80 WP
200g veya 2,5-

3g/m2

Fidelerin çıkışı 

tamamlandıktan 

sonra hastalık 

görüldüğünde



Tütün Mildiyösü (Mavi Küf)

• Hasattan sonra tarlada 
bırakılan tütün 
saplarında misel 
formunda kışlar. 
Hastalığın gelişmesi 
için en uygun sıcaklık 
18–24 °C olup, 2 °C’nin 
altında ve 27 °C’nin 
üzerinde gelişme 
hemen hemen yok 
gibidir. Çeşitli yollarla 
tütün yaprağının 
üzerine gelen bir 
konidiospor, küçük bir 
su damlacığı bulursa 
hemen çimlenerek 
yaprak dokusuna çim 
tüplerini salar. 



Tütün Mildiyösü (Mavi Küf)

• Bir süre hücreler arası 
alanda ve yaprak 
parankima dokusunda 
gelişen fungus 
(mantar)daha sonra 
stomalardan yaprak 
yüzeyine çıkar ve yeniden 
konidiosporlarını 
oluşturur. Etmenin 
kuluçka süresi bitkinin 
duyarlılığına ve çevre 
koşullarına göre 4–11 
gündür. Fungus her 
kuluçka süresi sonunda 
yeni konidiosporlar 
oluşturarak çevreye 
yayılır ve salgınlar yapar.



Fidelerin toprak yüzüne 
çıkışından hasat sonuna
kadar geçen sürede 
maruz kalabilecekleri bir 
mantar hastalığıdır.

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

Hastalığa yakalanmış
fideler sağlamlarına oranla 
daha sarıdır. 

Yapraklar uç kısımlarından 
aşağı doğru hafif kıvrılarak 
bombeli bir görünüm alırlar.

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

Tütün Mildiyösü (Mavi Küf)



Tütün Mildiyösü (Mavi Küf)

Tarla devresindeki belirtiler
fideliğe çok benzer, fakat
hava koşulları pek uygun 
olmadığından daha çok alt
yapraklarda görülür.

Yaprak üzerindeki belirtiler; açık 
yeşil olup sonra sarıya dönen
lekeler şeklindedir. Kısa 
sürede büyüyen bu lekeler
nekrozlaşarak kurur ve daha 
sonra delinir veya yırtılır.
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.

Fidelik döneminde, sıcaklık 
27°C'nin altına düşerse, hava 
buluttu, yağışlı ve nemli ise hastalık 
olabileceğinden ilaçlama 
yapılmalıdır.



Tütün Mildiyösü (Mavi Küf)

Ticari Adı
Etkili Madde Adı ve 

Oranı
Formülasyonu

Dozu ( Preparat) 100 lt 

suya

Antracol Propineb % 70 WP 100 g

Dithane M 22 Maneb % 80 WP 90 g

Dithane M 45
Special Mancozeb % 

80
WP 90 g

Hektaneb Maneb % 80 WP 90 g

Manoran Maneb % 80 WP 90 g

Manzate
Fungicide Maneb % 

80
WP 90 g

Polyram
DF Metiram kompleks 

% 80
WP 100 g

Polyram M Maneb % 80 WP 90 g

Polyram Combi Metiram % 80 WP 90 g

Trimangol 80 Maneb % 80 WP 90 g



Tütünde Vahşi Ateş Hastalığı

Tütünde vahşi ateş hastalığına
Pseudomonas tabaci isimli bir
bakteri neden olmaktadır.

Topraktaki bitki artıklarında,
hastalıklı tütün yaprakları ve
tohumlarda, tohum yatağı
örtülerinde ve bazı yabani otların
veya kültür bitkilerinin köklerinde
kışlayabilen bakteri, yağmur ve
rüzgârla tütün yaprakları üzerine
taşınır.

Yapraklardaki gözenekler veya
farklı nedenlerle oluşmuş
yaralardan, yaprak bünyesine
girerek yayılmaya başlar. İlkbahar
mevsiminin yağışlı gitmesi, hava
sıcaklığının 24 ile 28 C arasında
seyretmesi hastalığın etkisini
artırmaktadır.



Tütünde Vahşi Ateş Hastalığı

• Genellikle ilk belirtilerini 
fidelerde göstermekle birlikte, 
her döneminde bitkiyi 
etkilemektedir. Fide 
yapraklarında renkli lekelerin 
oluşumu ve fide yastıklarının 
ortalarında meydana gelen 
sararmalar ile kendini 
göstermeye başlar. Hastalık 
için tipik belirtiler yapraklarda 
yuvarlak , sarımsı yeşil 
lekeler halinde belirir. 1-2
gün içinde lekelerin merkezi 
kahverengileşir ve sarımsı 
yeşil bir haleyle çevrilir.

• Yaprakların kenar ve 
uçlarında, ıslak ve haşlanmış 
bir görüntü oluşturur. 
Hastalıklı yaprakların tamamı 
veya bir kısmı, fidelikte 
düşebilir veya fide tamamen 
ölebilir.



Tütünde Vahşi Ateş Hastalığı

Fidelikler sık 
sulanmamalı  sık 
dikilmemeli ve 
tarlada bitki artığı 
bırakılmamalı

Hastalıklı bitkiler 
sökülerek imha 
edilmeli. Hastalık 
tohumla
bulaştığından 
hastalıklı 
tarlalardan tohum 
alınmamalı.

Ayrıca tohum 
ilaçlaması
yapılmalıdır



Denizli’de Tütün

Teşekkür ederiz…

http://mgulesci.wix.com/metingulesci

http://floweringtobacco.blogcu.com/

http://metingulesci.blogcu.com/


