
TÜTÜN 



Familya :  Solanaceae (Patlıcangiller) 
Cins   :  Nicotiana 
Tür   :  Nicotiana tabacum L. 
      Nicotiana rustica L. 
      
     
      
      
      

Sistematiği 



Dünyada ekim alanı  4 milyon ha 

Üretim 7,5 milyon ton 

Verim 170 kg / da 

Asya’da 2,5 milyon ha 

En fazla üretim yapan ülkeler; 
- Çin 
-  Brazilya 
-  Hindistan 
-  ABD 



 Sigara yapılır. 

 Pipo tütünü olarak değerlendirilir. 

 Puro yapılır. 

 Çiğnenerek kullanılır. 

Kullanım Yerleri 

 Nargile tütünü yapılır. 

 Nikotin elde edilir. Nikotin, tıpta ve tarımsal mücadele 
ilaçlarının yapılmasında kullanılır. 



Bitki 

Tütün bitkisinin tek yıllık 
otsu yapıda formları 
bulunduğu gibi,  çok yıllık 
ağaçsı formları da 
vardır. 

Tütün, mevsimi olan 
yerlerde ilkbaharda, 
mevsimi olmayan 
yerlerde ise hemen her 
zaman dikilebilir. 

Kültürü yapılan tütün 
çeşitleri tek yıllık ve 
otsu bitkilerdir. 



Tütün tohumları son derece küçük olduğu için tohumdan 
yetiştirilmesi çok zor olup, pratik değildir. Ayrıca, 
vejetasyon dönemi uzun olan çeşitlerin belli bir sürede 
yetiştirilebilmesi için fide olarak dikilmesi ve bu nedenle 1-2 
ay gibi bir sürenin fideliklerde kazanılması gerekmektedir. 
Bundan dolayı tütün tohumları, 1-2 ay önceden yastıklara 
ekilerek fide elde edilmekte ve elde edilen bu fideler, 
tarlalara şaşırtılarak tarımı yapılır. 























1-Doğal kurutma 

 a-Güneşte kurutma 

 b-Gölgede kurutma 

 

2-Yapay kurutma 

 a-Isıtarak kurutma 

 b-Ateşte kurutma 





Kök 

Tütün bitkisinin kökleri kazık şeklinde olup, sağlam bir yapıya 
sahiptir. Tütün kökleri toprağa çok iyi tutunurlar. Oldukça 
derinlere iner ve toprakta çok iyi yayılırlar. 

 

Tütün köklerinin boyu, dağılımı ve topraktaki gelişimi çeşit 
karakteri olmakla beraber, ekolojik şartlarla da yakından ilgilidir. 
Kökler, derin ve besin maddelerince zengin hafif topraklarda, 
iklimin sıcak ve nemli olduğu bölgelerde  daha iyi gelişir. Bunun 
aksi durumlarda ise, kökler zayıf kalır ve iyi gelişemez. Tütün 
bitkisinin kökleri toprağın 30-60 cm derinliğine kadar inebilir. 



Sap (Gövde) Tütün sapları genellikle yuvarlaktır. 
Bitki boyu 50 cm ile 250 cm arasında 
değişir. Türkiye'de yetiştirilen 
sigaralık tütün çeşitlerinin boyları 80-
120 cm arasındadır. 

Tütün bitkisinin sapı boğum ve boğum 
aralarından meydana gelmiştir. 
Boğumlardan dal ve yapraklar 
çıkmaktadır 

Tütünün, yaprakları kullanıldığı için 
dallanma istenmez ve pratikte sap 
üzerinde oluşan dallar kırılır veya 
koparılır. Bu şekilde, yaprakların daha 
iyi gelişimi sağlanır. Yaprak 
koltuklarındaki dalların  koparılmasına  
Koltuk  Alma denir.   



Yaprak 
Yaprak, tütünün pratikte kullanılan en 
önemli organıdır. Yaprak şekli ve yapısı 
çeşit karakteri olmakla birlikte, çevre 
şartlarından da etkilenmektedir.  

Tütün yaprağı form bakımından çok 
geniş varyasyon göstermekte, böbrek 
şeklinden, kalp ve sığırdiline kadar 
pekçok şekilde yaprağa 
rastlanmaktadır. Yapraklar çeşitten 
çeşide ve bölgeden bölgeye değiştiği 
gibi, aynı çeşit içinde bitkiden bitkiye 
ve aynı bölge içinde tarladan tarlaya da 
değişebilmektedir. Hatta bir bitkinin 
alt ve üst yaprakları arasında  da form 
bakımından bir varyasyon 
görülmektedir.  



Bitkide dip altı ve dip yapraklar 
küçük, dip üstü ve ana yapraklar 
büyük olup, uç yapraklar tekrar 
küçülmektedir. Tütün yaprak ayasına 
Kıta denir. Yaprak uçları sivri veya 
küt olabilir. Tütün yaprağının pekçok 
özelliği kalıtsaldır. Bunların başında 
saplı (zenepli)-yaşmaksız ve sapsız 
(zenepsiz)-yaşmaklı oluşu 
gelmektedir. 

Zenepli  tütünlerde yaşmak, ya hiç 
yoktur veya çok ince şerit halindedir. 
Zenepsiz tütünlerde yaşmaklar 
belirgin olup, sapı sarmışlardır. Bazen 
yaşmaklar oldukça fazla gelişip, aşağı 
doğru sarkmaktadır ki, böyle tütünler 
Kabakulak olarak adlandırılır. 



Yaprak kıtasının en geniş yerine Karın 
adı verilir. Bitki üzerindeki ana 
yapraklara Kovalama Elleri denir.  

Yaprak üst yüzeyi koyu yeşildir. 
Yaprakların alt yüzünde bulunup, 
yapışkan bir sıvı salgılayan tüylere 
Dürüze Tüyleri denir.  



Yaşmaksız 
(Zenepli) 

Yaşmaklı 
(Zenepsiz) 



Tütün Bölgeleri 

Dünyaca ünlü Samsun ve Bafra tütünlerinin yetiştiriciliğinin 
yapıldığı bu bölgede, tütüncülük küçük aile işletmeciliği 
şeklinde uygulanmaktadır. Artvin'den Sinop'a kadar olan bu 
bölgedeki tütünlerin hepsi zenepli ve hafif yaşmaklıdır. 
Ülkemizdeki tütünlerin ekim alanı olarak %10-15'i, üretimi 
olarak %20-24'ü Karadeniz Bölgesi'ne aittir.  

1. Karadeniz Bölgesi  



2. Ege Bölgesi  

Ege Bölgesi, gerek ekim alanı ve gerekse üretim miktarı 
bakımından Türkiye tütün bölgeleri arasında birinci sırayı 
almaktadır. Ege Bölgesi tütünleri dış dünyada İzmir Tütünü 
olarak tanınmakta ve işlem görmektedir. İzmir tütünlerinin 
kalitesi de Samsun tütünleri kadar yüksek ve içimleri 
hoştur.  



Trakya ve Marmara Bölgesi, Türk Tütüncülüğü açısından 
üçüncü sırayı almaktadır. Ege ve Karadeniz Bölgesi tütünleri 
arasında geçiş teşkil edip, bu tütünler  kadar kaliteli  
değillerdir. Genellikle sert ve tok tütünlerdir. Trakya ve 
Marmara Bölgesi tütünlerinin zenepli ve zenepsiz, yaşmaklı ve 
yaşmaksız olanları bulunmaktadır. Çoğunlukla, zenepli ve hafif 
yaşmaklı tütünlerdir. 



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi tütünleri genellikle 
sert içimli, tok, kokulu ve kehribar sarısı renk gösteren 
oldukça kaliteli tütünlerdir. Ekim alanları ve üretimleri 
fazla olmamakla beraber, vasıflarının keskinliği nedeniyle 
önemlidirler.  



5. Yabancı Orijinli Tütünler 

Yabancı kaynaklı tütünler denildiği zaman, Nicotiana alata L. ve 
Nicotiana rustica L. türüne giren tütünlerle, Virginia, Burley ve 
Kentucky gibi daha çok A.B.D.'nde tarımı yapılan tütünler 
kastedilmektedir. Bu tütünlerin hemen hepsi başta nikotin oranı 
olmak üzere, azotlu bileşikler bakımından zengin ve harmanlarda 
dolgu tütünü olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu tütünlerin tarımı 
makine ile yapılabilmekte ve verimleri yüksektir. 


