
 
 

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. 
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. 

2.8.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 arttırılır. Dikimden bir hafta önce, örtüler 
kaldırılarak fidelerin hava koşullarına alışmaları ve 
pişkinleşmesi sağlanır. 
2.9.Seyreltme ve Yabancı Ot Temizliği 
Sık çimlenme gösteren ve sık tohum atılan alanlarda 
seyreltmeden sonra kapak gübresi ve mil karışımı atılarak 
sulama işlemi gerçekleştirilir. 
Yabancı ot temizliğinin ardından mil karışımı ve kapak gübresi 
atılarak sulama yapılır ve fidelerin kök boğazları doldurulur. 
2.10. 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, 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 sırasında, fideler kulak yapraklarından 
tutularak çekilir, fide sökümü, demet halinde yapılmaz. 
Aynı gün içinde dikilecek miktarda fide sökümü gerçekleştirilir. 
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. 

 
 
2.11.Fidelik Dönemi Hastalıklarından Bazıları 
2.11.1 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. 
2.11.2 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. 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. 
Fidelik döneminde sıcaklık 27°C'nin altında hava buluttu, 
yağışlı ve nemli ise hastalık olabileceğinden ilaçlama 
yapılmalıdır. 
Fidelik dönemindeki hastalıklara karşı önleyici ilaç 
kullanılmalıdır. 
 

 
 

 

 

TÜTÜN FİDELİĞİ 
 

 
 

TOHUMLUK SEÇİMİ 
 

 
 

 
1.1.Sertifikalı Tohum Kullanımı: 
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 Tarımsal Araştırma 
Enstitüsünden temin edilebilir) 
 
 

Metin GÜLEŞCİ 
 



 
1.2.Sertifikalı Tohum Temin Edilememesi Durumunda:  
 

 
 
Kırım zamanı "iyi görünümlü" ve "bol yapraklı" bitkiler seçilerek 
bir sonraki yılın tohumluğu sağlanabilir.  
Bunun için, seçilen iyi görünümlü ve bol yapraklı bitkilerin 
açmış olan çiçekleri koparıldıktan sonra taç kısımları bir kese 
(ince tülbentten yapılmış) ile kapatılarak bağlanır. Böylece 
rüzgâr veya böcek vb. faktörlerin etkisi ile yabancı tozlaşma 
önlenir. Tohumlar olgunlaştığında, bitkinin taç kısmı kese ile 
birlikte koparılarak gölge bir yere serilir ve kurutulur. 
 

FİDE YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 

2.1. Fidelik Yerinin Secimi: 
Fidelikler, sebze bahçeleri ve tütün tarlalarından uzakta 
olmalıdır.  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. 
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) 
2.2. 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. 
 

 
 

 
 
2.3. 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. 
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) 
2.4.Kapak Gübresi:  
Tohum ekiminden sonra kullanılmak üzere, iyice yanmış 
koyun, keçi veya sığır gübresi, ince elenerek, ayrı bir 
yerde kapak gübresi olarak bekletilir.  
2.5.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. 
2.6. 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) 

 
 
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. 
Ekimde tohum miktarı,m2 'ye 1 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. 
Fideliklerin, plastik tünel içinde kurulması, bakım ve 
sulama işlemini kolaylaştırır ve hastalıksız fide 
geliştirilmesini sağlar. 
(Not: Tütün fidelikleri içinde, kenarında, yakınında sebze 
fideleri yetiştirilmez) 
2.7. 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. 


