
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. 

  
Sararmış fideler toprak yüzeyine devrilir ve daha 
sonra kurur. Fide yastıklarında yer yer dairesel 
boşalmış alanlar oluşur.  Fide saplarının toprak 
yüzüne yakın olan kısımları pörsür ve incelir. Bu 
nedenle fide yatar. Bazen hastalık belirtileri 
yapraklarda da görülür. Yaprakların rengi 
koyulaşır, uzun zaman suda bırakılmış gibi 
saydam bir hal alır ve solar. Daha ileri devrede 
fideler ya kurur veya nem fazla ise küf tabakası ile 
örtülerek çürürler. 
Toprak neminin yüksek olması, hava 
sıcaklıklarının normalin altında seyretmesi ve 
ekimin sık yapılması çökerten hastalığının 
gelişimini hızlandırır.  
100 litre suya 600 gram Bakır Sülfat (göztaşı) 
karıştırılarak tohumlar ekilip, kapak gübresiyle 
örtüldükten sonra yapılan Bakır Sülfat 
süspansiyonu ile 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 Mildiyösü (Maviküf) 
Hastalık hem tarla hem fidelikte görülebilmektedir. 
Hastalığa yakalanmış fideler sağlamlara göre 
daha sarıdır. Hasta fidelerin yaprakları bombeli bir 

görünüm alır. Bu yaprakların uç kısımları hafifçe 
aşağıya doğru kıvrılır. Bir süre sonra yapraklar 
sarkar birbirine karışır ve toprak yüzeyine serilirler. 
Birkaç gün sonra fideler kurur ve ölürler. Fidelikte yer 
yer boşalmalar olur. 

 
Tarla döneminde belirtiler alt yapraklardan başlar, 
yapraklarda yuvarlak açık yeşil sarımtırak lekeler 
görülür. Lekeler zamanla kururlar. Kuruyan lekeler 
yırtılıp delinebilir. Nemli havalarda henüz kurumamış 
taze lekelerin altında gri-mavi renkli fungal (=mantar) 
kitle görülür. 

 
 
Hastalık etmeni tütüne büyüme noktasından 
hastalandırırsa sistemik enfeksiyonlar oluşur. Böyle 
bitkiler bodur kalır.   
Fidelikte tohumlar çimlenip fideler toprak yüzeyini 
kapladığında, tarlada ise dikim işi bittikten sonra 
ilaçlamalara başlanmalıdır. 
   
Tütünde Vahşi Ateş Hastalığı 
Hastalığın etmeni bakteridir. Fidelik ve tarla 
devresinde görülür. 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.  
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. (Denizli’de üretilen 
bazı çeşitlerde kahverengi lekelerin etrafında sarı hale 
oluşmamaktadır.) 
 

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



Tütünde Külleme 
Tarla döneminde görülen bir hastalıktır. Genellikle 
normal büyüklüğünü almış yaprakların üst 
yüzünde un veya kül serpilmiş gibi bir belirti 
gözlenir. Başlangıçta 3–5 mm çapında yuvarlak 
beyaz lekeler halinde olan genel görünüm 
hastalığın ilerlemesi ile yaprak yüzeyini kaplar. 
16–24ºC ve %65 nem hastalığın en iyi geliştiği 
ortamlardır.  
 

Belirtiler yaprak dışında yaprak sapında, gövde ve 
çiçek kapsülünde de görülür. Ancak tohumla 
taşınma söz konusu değildir. Hastalıkla kimyasal 
yapısı değişen yaprakların ekonomik değeri 
yoktur.  
İlk külleme lekeleri görülür görülmez ilaçlamalara 
başlanmalıdır. 
 
Tütün Mozaik Virüsü 
Genel belirti yapraklar üzerindeki renk 
değişikliğidir. Bu renk değişikliği açık yeşil, sarı ve 
koyu yeşil mozaik şeklindedir. Yaprak üzerindeki 
koyu yeşil bölgeler açık yeşil bölgelere göre daha 
hızlı gelişmekte ve bu bölgeler daha kalın ve 
kabarık bir görünüm almaktadır. Bunun 
sonucunda ise yapraklarda kıvrılma ve şekil 
bozuklukları meydana gelmektedir.  
 
 
 
 
 

Erken dönemdeki bulaşmalarda tütünlerde gelişme 
geriliği ve bodurlaşma, tepe yapraklarda küçülme ve 
şekil bozuklukları oluşmaktadır. 
Hastalıklı bitki artıklarında, sigara ve tütünde, 
yabancı otlarda, bulaşık topraklarda uzun süre 
hastalık yapma yeteneğini sürdürebilmektedir. 
Bitkiler arası temasla, tohumla ve bazı ısırıcı 
çiğneyici ağız yapısına sahip böcek türleriyle 
taşınmaktadır. Kimyasal mücadelesi yoktur. 

 
Çıfıt Alacası: Kurutulmuş tütün yapraklarında 
klorofilin çizikler veya lekeler halinde yaprak 
ayasında kendini göstermesi ile gözlenir.  

 
Dipüstü ve kısmen 1.ana el tütünlerde görülen çıfıt 
alacası tütünlerin dizide sık kalmaları, 
havalanmamaları, kapalı havalarda veya kapalı 
yerlerde (gölgede) uzun süre bırakılmaları sonucu 
ortaya çıkar. Bu el grubu tütünlerin hiç 
soldurulmadan doğrudan doğruya güneşe 
çıkarılması gerekmektedir. 
 

TÜTÜN HASTALIKLARI 

 
Tütün Fidelerinde Çökerten Hastalığı 

 

 
 
Bu hastalığa birden fazla etmen neden olur. Bu 
etmenler toprak kaynaklı fungus(=mantar)’lardır. 
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. 
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