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 Sözleşmeler dikimden önce ve engeç Nisan ayı sonuna kadar imzalanır.

 Alıcılar, üreticilere avans verirler. Mutabık kalınmak şartıyla sözleşmenin özel hükümler

bölümüne alıcı tarafından üreticiye temin edildiği günkü bedeli karşılığı veya bedelsiz

olarak tohum, fide, ilaç, makine, araç gibi üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere girdileri

verebilir.

 Üretimde hiçbir şekilde naylon ip kullanılmayacaktır.

 Fidelik, tarla ve depolarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tütünde ruhsatlı ilaçlar

kullanılacaktır. Alıcılar 4 kez numune alabilir. 2 kez kalıntı çıkarsa sözleşme iptal edilir.

 Üretici tütün fiyatına itiraz edebilir. Tesellümde fiyat belirlendikten sonra, 3 gün içinde itiraz

edilmelidir. İtirazlar, bir sonraki yıl için imzalanacak sözleşmeyle ilişkilendirilemez.

 Alımlar üretimi izleyen Mart ayı sonunda tamamlanır.

 %10 azalır-çoğalır, tam mahsul tütünler denklenmiş-kutulanmış olarak alınır. %10’u aşan

kısımlar tam mahsul bütünlüğü içinde ise sözleşme şartlarında alınabilir.

 Tütünlerin bedelleri teslim tarihinden itibaren 10 işgünü içerisinde ödenir.

 Sözleşme ücretini alıcı öder.

 Anlaşmazlıklarda tütün üretiminin yapıldığı yer mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

Tütün üretimi 2002 yılından bu yana, yazılı

sözleşme esasına göre yapılmaktadır.

Tütün Sözleşmeleri



 EKİCİ  ADEDİ 

2018 2017

ACIPAYAM 1.640 2.150

BEKİLLİ 200 260

BEYAĞAÇ 800 960

BOZKURT 100 160

BULDAN 530 650

ÇAMELİ 200 220

ÇİVRİL 500 590

GÜNEY 800 950

KALE 2.800 3.040

PAMUKKALE 100 100

SERİNHİSAR 30 60

TAVAS 2.800 3.140

TOPLAM 10.500 12.280

İLÇE

2017-2018 Tütün Üretim Sözl.

DENİZLİ’DE TÜTÜN

 İlimizde 125 çeşit bitkisel ürün ticari

olarak üretilmektedir.

 2018 yılı tarımsal üretim değerlerine göre

3. sırada tütün yer almaktadır.

 375 milyon TL gelir elde edilmiştir.



İlimizde 6 adet tütün üretim sözleşmesi yapan şirket bulunmaktadır.

Sunel, TTL, Alliance One, Socotab, Öz-Ege, Prestij

Tütün Üretimi

Bilindiği gibi Türkiye tütün üretimi bakımından elverişli ekolojik şartlara sahiptir.

Tütünün en iyi yetişme şartlarını uhdesinde bulunduran Ülkemizde Ege, Karadeniz,

Doğu-Güneydoğu, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde tütün üretimi yapılmakta, 2018

yılında Türkiye genelinde 929.368 dekar alanda 80.200 ton üretim gerçekleşmiştir.

Denizli 18.663 ton üretim ile Ege Bölgesi üretiminin (54.533 ton) % 34 ’ünü ve

Türkiye üretiminin % 23 ’ünü gerçekleştirerek, Tütün üretiminde Türkiye’de 2. Egede 2.

sırada yer almaktadır.



 İlimizde İzmir Menşei tütünler 

üretilmektedir.

 Aromatik, kokulu, düşük nikotinli, 

şeker oranı yüksek, küçük 

boyutlu tütünlerdir. Dünya 

pazarlarında Şark tipi (oriental) 

tütün olarak bilinir.

 Sigara harmanlarını ıslah eder, 

sos (katkı maddeleri) emiciliği iyi, 

soslu sigara harmanlarının 

vazgeçilmez elemanıdır. Bu 

tütünler harmanlara %10-15 

nispetinde katılabilmektedir. 

Tütün Üretimi



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 350-450
milyon $ dolar gelir elde etmektedir.

Rakiplerimiz



12 AY TÜTÜN

Bu raporda tütün fidelik ve tarla dönemi hastalık ve zararlıları ile

geçen yıl verim ve kalite kaybına neden olan virüs hastalığı,

Özellikle de THRİPS’leri yakından inceleyeceğiz.
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FİDELİK DİKİM KIRIM-KURUTMA
KUTULAMA - 

TESPİT



Öncelikle sertifikalı 
tütün tohumu 
kullanın.

Kırım zamanı

 iyi görünümlü

 bol yapraklı

 hastalıksız

tütünlerden tohumluk 
alınız.

TOHUM 



1-Fidelikler SÜZEK yerlerde olmalı, sulama ile toprak ÇAMURLAŞMAMALI

2- Fideliklerin günün her saatinde GÜNEŞ görmesine dikkat edilmelidir.

3-Fazla suyun kök bölgesinden uzaklaştırılması için fide yastıkları, toprak

seviyesinden 10-15 cm YUKARIDA yapılmalıdır.

4-Fideliklerin eni 100–120 cm, boyu en fazla 15 m. olmalıdır. Ölçüleri
belirtilen fidelik alanları hazırlanırken 1-1,5 kg kompoze gübrelerden tercihen
15-15-15 karıştırılmalıdır.

FİDELİK YERİ SEÇİMİ



ÇOK ÇOK ÇOK FAZLA TOHUM KULLANIYORSUNUZ?



ÇOK ÇOK ÇOK FAZLA TOHUM KULLANIYORSUNUZ?



Ekimde tohum miktarı m² 'ye 1 gr. veya 1 dikiş yüksüğü hesabı ile yapılır. 

NEDEN 1 GRAM TOHUM?



• 1 gram’da 10-12 bin adet tütün tohumu vardır.

• Tütün tohumlarının %60-70’i çimlenebilir.

• 1 m²’ye atılan 1 gram tütün tohumundan sağlıklı 4-5 bin fide elde 
edilebilir.

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

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

FİDELİK ALANI HESAPLAMA



 Tohumların çimlenebilmesi için en az 12–14ºC’lik ısıya ihtiyaç duyulmaktadır.

 Erken ekilişlerde toprak sıcaklığı istenilen seviyeye gelmemiş olacağından
bir kısım tohum çürüyecek, çimlenme bir örnek olmayacaktır.

ZAMANINDA EKİM



X



X



SULAMA-HAVALANDIRMA

Sulamalar genel olarak sabahları yapılmalıdır. Fideler geceye

kuru girmelidir.



• Fideler 4 kulaklı olduğu 
devrede fidelikteki 
yabancı otlar temizlenir 
seyreltme yapılır.

SEYRELTME VE YABANCIOT TEMİZLİĞİ



KAPAK ATMA

Yabancı ot, sık çimlenme gösteren ve sık tohum atılan alanlarda 

seyreltmeden sonra kapak gübresi atılarak sulama işlemi gerçekleştirilir.



• Dikim için 15 cm. boyunda ve 4–5 yapraklı pişkin fideler 

kulak yapraklarından tutularak çekilir.

FİDELİKLERİN SÖKÜLMESİ



TÜTÜN FİDESİ



• Her ne kadar fidelik hazırlanırken 15-15-15 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.

• Fideler 6 kulaklı devrede 15 metre fideliğe 1-1,5 kg 
kompoze gübreyi ılık suda eritin, su ile karıştırın 
süzgeçli kova ile verin. Hemen ardından temiz su 
verin.

• 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 (şeker)

310 gr. Süper fosfat 

50 gr. Potasyum sülfat

10 gr. Magnezyum sülfat

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

FİDE BESLEME



HASTALIK ve ZARARLILAR



ÇÖKERTEN HASTALIĞI

Çıkış sonrası 
bulaşmalarda yeni çıkmış 
fidelerde sararma gözlenir. 
Kökler iyi gelişemez ve 
beyaz değildir.
Hasta fideler kök boğazına
yakın yerden kahverengine 
dönüşür. Çürüme sonucu 
fide devrilir ve kurur.

Çıkış öncesi tohumun 
çimlenmesi ve toprak 
üzerine çıkması öncesi 
meydana gelen 
bulaşmalarda fidelikte boş 
alanlar oluşur.

Toprakta yaşayan 5 
değişik mantar fidelerde 
hastalık yapar. 



ÇÖKERTEN HASTALIĞI



ÇÖKERTEN HASTALIĞI

1-Toprak neminin yüksek olması
2-Hava sıcaklıklarının normalin altında seyretmesi
3-Sık ekim yapılması

çökerten hastalığının gelişimini hızlandırmaktadır.

Hastalık görüldüğünde sulama en aza indirilmelidir. Hatta fide yapraklarında
susuzluktan dolayı solmalar görülmedikçe sulama yapılmamalıdır.



ÇÖKERTEN HASTALIĞI

Tohumlar ekilip, kapak gübresiyle 

örtülüp sıkıştırıldıktan sonra %0,6’lık 

Bakır sülfat (600 gram göztaşı/100 litre 

su) karışımını m²’ye 2-5 litre ilaçlı su 

uygulanır. 10-15 dakika sonra aynı 

miktar temiz su verilir. Bu uygulama 1 

kere yapılır.

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. 

İlaçlamanın ardından temiz su 

verilmelidir. Şiddetli 

enfeksiyonlarda bakırlı ilaçları 

tercih edin.

İLAÇLAMA



MİLDİYÖ (MAVİKÜF) HASTALIĞI

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

Yağışlı, kapalı ve ılık havalarda dikkatli 
olunmalıdır.

 Havalandırmaya özen gösterilmeli
 15 metreden uzun fidelik 

yapılmamalı
 Sık ekim yapılmamalıdır.

Fidelik Dönemi: Hastalık için 

fide dönemi şartları uygundur. 

Hastalığa yakalanmış fideler 

sağlamlara göre daha sarıdır. 

Fide yaprağının uç kısmı 

aşağıya kıvrılır. Yaprak 

üstündeki sarılığın altında gri-

mavi küf tabakası vardır.



MİLDİYÖ (MAVİKÜF) HASTALIĞI

 Fidelikte ilaçlama sabahın erken saatlerinde, sulamadan 2  

saat  sonra ve durgun havada yapılmalıdır.

 Maviküf ilaçlaması yapılırken yapraklar kuru olmalıdır.

 Hava koşulları hastalık için uygunsa, 4 günde bir 

ilaçlanmalıdır.

İLAÇLAMA



MİLDİYÖ (MAVİKÜF) HASTALIĞI

İLAÇLAMA: Tütün fideliğinde doz aşımı



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

ise hastalık bulur

MİLDİYÖ (MAVİKÜF) HASTALIĞI

TARLA DÖNEMİ



MİLDİYÖ (MAVİKÜF) HASTALIĞI

 Hastalığın en çok belirtisi yaprakların alt

kısmında mavimsi – gri veya kirli beyaz

lekelerin oluşmasıdır.

 Yağışlı, kapalı ve ılık hava koşullarından önce

koruyucu ilaçlama yapılmalıdır.



Hava koşulları uygun giderse mantar çevreye yayılır ve salgınlar yapar.

MİLDİYÖ (MAVİKÜF) HASTALIĞI



MİLDİYÖ (MAVİKÜF) HASTALIĞI

Yıkıcı bir hastalıktır



MİLDİYÖ (MAVİKÜF) HASTALIĞI

Hastalıklı Yapraklar



Külleme tarla döneminde

görülür.

Haziran ayı sonu veya

Temmuz ayı içinde bir-iki

ilaçlama (sistemik etkili)

yeterli gelmektedir.

KÜLLEME HASTALIĞI



YAPRAK BİTİ

İlaçlı mücadelesi yapıldığında 

herhangi bir olumsuz etkisi 

gözlenmemektedir.



YAPRAK BİTİ



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

• Tütünde virüs hastalıklarının ilacı yoktur. Vektör mücadelesi yapılmalıdır. 

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

TÜTÜN MOZAİK VİRÜSÜ



TÜTÜN PİRESİ



İl genelindeki bütün 

tütün alanlarında 

görülmektedir. 

Ruhsatlı ilacı da 

bulunmamaktadır. 

Üretimi tehdit 

etmektedir.

CANAVAROTU



KÜSKÜT ZARARI



TELKURDU



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.

WHEATHER FLECK-HAVA LEKELENMESİ



Temmuz - Ağustos aylarında tütünlerde zarara yol açmaktadır. Methomyl 200 g/l etken maddeli

ilacın bekleme süresi 21 gündür.

YEŞİLKURT



18 MAYIS



18 MAYIS



18 MAYIS



THRİPS TABACİ



THRİPS TABACİ



THRİPS TABACİ



Döllemsiz yumurta ile üremelerini sürdürürler. Doğada erkek 

bireyler çok az sayıda bulunur. Yılda 3-4 nesil, uygun koşullarda 

ise daha fazla döl verebilir.

THRİPS TABACİ



Genellikle bir dişi 30 yumurta bırakır.

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

THRİPS TABACİ



THRİPS TABACİ



Kurak geçen yıllarda gelişme ve üremeleri hızlanır.

Sürekli yağmurlar, zararlıyı bitki üzerinde yıkayarak popülâsyonu oldukça azaltır.

THRİPSLERLE mücadele FİDELİKLERDE başlamalıdır.

THRİPS TABACİ



Virüsle bulaşmış tütünler cüceleşir ve kırılmış gibi kendini bırakır ve bükülür. Hastalıklı

bitkiler gelişemez ve birkaç hafta sonra düşerek ölürler.

DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜSÜ (TSWV)



Sıcaklık 25°C de 5 gün, 10-12°C de ise hastalık belirtileri 3 haftada görülebilmektedir.

DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜSÜ (TSWV)



DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜSÜ (TSWV)

32°C ve üzeri sıcaklıklarda virüs 

uyku devresine girmekte, belirti 

vermemektedir.

Bu devrede çiçek açmamış 

tütünler su bulabilirse canlanır, 

ikinci büyüme gösterir.

Yeni çıkan yaprakların bazılarında 

hastalık belirtileri görülmekle 

beraber vasıflı yapraklar da elde 

edilebilmektedir. 



DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜSÜ (TSWV)

Her durumda verim ve kalite kayıpları yaşanmaktadır. 



DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜSÜ (TSWV)



TSWV’li hastalıklı yapraklar

DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜSÜ (TSWV)



DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜSÜ (TSWV)

Domates, biber, marul gibi birçok kültür bitkisinde görülmekte, birçok yabancı ot ve süs 

bitkisinde bu virüs hastalığı konukçu olarak bulunmaktadır.



Larva halindeki thripsler hastalıklı bitkilerle beslendiğinde virüsleri

bünyelerine alır. Ergin olarak beslendiği tütünlere virüsü bulaştırır.

Virüs, thrips yumurtaları ile geçmez.

Hastalığın bulaşması vektör böcekler olan thripslerle olmaktadır.

THRİPS TABACİ



DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜSÜ (TSWV)

MÜCADELESİ

Virüs hastalığının ilaçlı mücadelesi yoktur. Vektör böceklerle

mücadele edilmelidir.

 Virüs tohum kabuğunda taşınabildiğinden sertifikalı tohum kullanılmalı,

hastalıklı bitkilerden tohum alınmamalıdır.

 Bulaşmaların çoğu fidelik döneminde olmaktadır. Fide yaprakları kuru

olduğunda thrips ilaçlamasını yapın. Değişik ilaç kullanın. En kolay ve

ucuz mücadele fidelikte yapılan mücadeledir.

 Fidelik ve tarla yakınında domates, biber, marul ve soğan gibi bitkilerin

ve yabancı otların bulunmamasına dikkat edilmelidir. Hastalığın çok

konukçusu vardır.



DOMATES LEKELİ SOLGUNLUK VİRÜSÜ (TSWV)

MÜCADELESİ

 Dikim yapılan tarlalarda thrips kontrolleri yapılmalıdır. Thripsler rüzgar

vasıtasıyla çok geniş alanlara yayılabilmekte ve her yerde

bulunabilmektedir. Tarlada mücadele hem zor, hem pahalıdır.

 Hastalıklı bitkiler sökülerek üretim alanından uzaklaştırılıp imha edilmelidir.

 Thripslerin sayısı hastalığın taşınması ve yayılmasında etkilidir. Ilıman

geçen kışlardan sonra bu hastalık yaygın olarak görülmektedir.

 Tütün üreticilerinin birçoğu bu hastalığın thripslerle bulaştığına

inanmamakta ve başka sebeplere bağlamakladırlar. Hastalığın sebebi

bilinmediğinden mücadelede başarı sağlanamamaktadır.

 Hastalık nedeniyle dünyanın birçok yerinde tütün üretimi yapılamamıştır.



Denizli’de Tütün



Denizli’de Tütün

Tütün fileleme makineleri her geçen gün yaygınlaşmaktadır.



 Denizli’nin12 ilçesinde üretilen tütünler aranan ürünler durumundadır.

 2018 yılı Denizli Bölgesi yaklaşık tütün üretim maliyeti tabloda sunulmuştur.

1-TARLA KİRASI 200

2-TARLA HAZIRLIĞI

A)İLK SÜRME(ANIZ BOZMA-PULLUK) 30

B)YÜZLEK SÜRÜM(KAZAYAĞI) 30

C)KESEK KIRMA(YALABIK SÜRGÜ) 20

3-GÜBRELEME(TABANDAN 15-15-15) 20

4-FİDE HAZIRLIĞI 90

5-DİKİM MASRAFI 150

6-CAN SUYU(TANKERLE) 80

7-ÇAPALAMA 2 DEFA 60

8-DİP SIYIRMA MASRAFI 50

9-TARIMSAL MÜCADELE MASRAFI 120

10-TÜTÜN KIRMA VE DİZME 664

11-İP MASRAFI 3

12-KURUTMA MASRAFI 30

13-KUTULAMA İŞÇİLİĞİ (TAVLAMA, TASNİF VS.) 40,00

14-MUHAFAZA MASRAFI 10

15-PAZARLAMA MASRAFI 10

MASRAFLAR TOPLAMI 1.607

VERİMİ (KG/DA) 83

BİR KG TÜTÜN MALİYETİ (TL/KG) 19,36

*Bütün mal, hizmet ve işçiliğin satın alındığı kabul edilerek hazırlanmıştır.

2018 ÜRÜNÜ DENİZLİ TÜTÜNLERİ ÜRETİCİ YAKLAŞIK 

MALİYET ÇİZELGESİ

HARCAMA KALEMLERİ MASRAF BEDELİ 

(TL/DA)*
Denizli

2018 İZMİR MENŞEİ NEVİ FİYATLARI ÖRNEĞİ

A FİRMASI B FİRMASI

1.NEVİ 21,00 20,00

2.NEVİ 19,00 17,50

3.NEVİ 16,00 15,00

4.NEVİ 13,50 12,50

5.NEVİ 11,00 10,00

6.NEVİ 9,50 7,50

7.NEVİ 8,00 5,00

Denizli’de Tütün

18,7 bin ton tütün, 20 TL/kg’dan

satılarak, Denizli ekonomisine 375

milyon TL katkı sağlamıştır.



Tütünle uğraşan vefakar tütün üreticilerinin faydalanması dileği ile…

Metin GÜLEŞCİ


