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ÖZET 
Araºtýrma 1997 yýlýnda Deðirmendere-Yeniköy, Menderes/Ýzmir�de yürütülmüºtür. Hasat sonrasý oluºan 
yapraklarýn sera usulü kurutma yöntemi kullanarak ülke ekonomisine kazandýrýlmasý amaçlanmýºtýr. Denemenin 
materyalini, 8 Ege tütün çeºidi ile kurulmuº bir deneme tarlasýnda yetiºen bitkilerle, 3 deðiºik arazideki üreticiye 
ait bitkilerin normal hasattan sonra geliºen yapraklarý oluºturmuºtur. Çeºitlere ait deneme tarlasý hasattan sonra 2 
kez sulanmýº ve yapraklarýn büyümesi teºvik edilmiºtir. Daha sonra hasat edilen yapraklar serada kurutularak 
kalite analizleri yapýlmýºtýr. Toplam indirgen ºeker %14.18-25.24, toplam alkaloit %0.58-1.12, ham kül %15.37-
25.46 deðerleri arasýnda saptanmýºtýr. AG tütün oraný yalnýz üretici tarlalarýnda yüksek oranda bulunsa da, genel 
olarak BG ve Kapa kalitesinde tütünler elde edilmiºtir. Kalite bakýmýndan kullanýlabilir nitelikte olan yapraklarýn 
çok düºük olan verimlerinin de ekolojik koºullarý yeniden büyümeye uygun yerler bulunmasý halinde 
yükseltilebileceði ve sera usulü kurutma ile ekonomiye kazandýrýlabileceði kanýsýna varýlmýºtýr.  
 
Anahtar Kelimeler: Ege Tütünü, Tütün Kalitesi, Hasat Sonrasý Yapraklar 
 
 

THE EXAMINATION OF THE TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS AND THE CHEMICAL 
COMPOUNDS OF THE TOBACCO LEAVES FORMED AFTER THE HARVEST 

 
ABSTRACT 
The research was carried out in Deðirmendere-Yeniköy, Menderes / Ýzmir, in 1997, to acquire the tobacco leaves 
formed after the harvest into the economy by curing them under the polyethylene cover. The examined tobacco 
leaves were obtained from the plants of the growers� fields and the test plants of eight varieties o0f an 
experiment conducted by stated monopoly in Yeniköy. Tobacco varieties were watered twice after the last 
priming to encourage the re-growing of the leaves. Later harvested leaves were cured under the polyethylene 
caver and qualities were determined. Total reducing sugar was found between 14.18-25.24%, total alkaloids 
0.58-1.12% and crude ash 15.37-25.46%. Those values and constituent figures found are within the limits given 
for Aegean tobaccos. The obtain tobacco leaves were in lower yield but in acceptable quality of BG and KP 
grades.  
 
Keywords: Aegean Tobaccos, Tobacco Quality, After Harvest Leaves  
 
 

GÝRÝª 
Dünyada her yýl üretilen 6 milyon ton tütünün yaklaºýk 160 bin tonu ülkemizde üretilmekte ve Türkiye 
oriental tip tütün üreten ülkeler içerisinde ilk sýrada yer almaktadýr (Anonim, 2005). Ege Bölgesi 
tütünleri de Dünya tütünleri içerisinde oriental tip tütünler olarak yer almakta ve sigara harmanlarýna 
koku, tat ve yumuºaklý vermek amacýyla katýlmaktadýrlar. Genel üretimimizin %60-65�ini karºýlayan 
Ege Bölgesi ihracatta da oldukça önemli bir yere sahiptir. 2004 yýlý itibariyle ihraç edilen tütünlerin % 
84�üni bu bölge tütünleri oluºturmaktadýr (Anonim, 2005).  

Hasat iºlemi tamamlandýktan sonra havalarýn serinlemesiyle birlikte önce tepe yapraklarýnda bir 
geliºme olmakta ve kýrým yapýlan yapraklarýn koltuklarýndan aºaðýdan yukarýya doðru yeni yapraklar 
geliºmektedir. Bu yapraklarýn oluºumu genellikle havalarýn serinlemesine baðlýdýr. Eylül ve Ekim 
aylarýnda meydana gelen bu yapraklarýn mevsimin geç oluºu nedeniyle iyi bir kurutma olanaðýnýn 
olmamasý, verim ve kalitenin bilinmemesi ve bu yapraklarýn kýrým zamanýnda farklý alternatif iºlerin 
olmasý gibi nedenlerle deðerlendirmesi düºünülmemiºtir. Mevsim özellikleri nedeniyle, geç oluºan bu 
tütün yapraklarýnýn normal hava koºullarýnda kaliteyi saðlayacak kurutma olanaðý bulunmamaktadýr. 
Oysa sera usulü kurutma ile bu mümkün olmaktadýr. Sera usulü kurutmadaki amaç, kaliteyi etkileyen 
önemli etmenlerden uygun rengin elde edilmesidir (Yazan ve ark. 1993). Ýºleme sonrasýnda ortaya 
çýkan kýrýk tütünlerde bir deðer ifade etmekte ve kapa tütünler gibi düºük fiyattan alýcý bulmaktadýr. 
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Hatta son yýllarda fiyatlarý düºük olduðu için özellikle bazý alýcýlar tarafýndan tercih edilmektedir. Tüm 
bunlar göz önüne alýnarak mevsimi dýºýnda oluºan bu yapraklarýn verim ve kalite özellikleri 
incelenerek ekonomik deðerleri tespit edilmeye çalýºýlmýºtýr. 

Çalýºma alaný olarak, Gavurköy tütünleri adýyla ün yapmýº Ýzmir�in Menderes ilçesinin Yeniköy 
mevkii seçilmiºtir. Bu bölgenin seçilmesindeki amaç yöre halkýnýn tamamýnýn geçimini tütünden 
saðlamasý olmuºtur. Çalýºmanýn materyalini, Buca Tekel Araºtýrma Müdürlüðü Tohum Islah 
Ýstasyonu�nun 8 Ege tütün  çeºidi kullanarak yörede kurmuº olduðu denemeden alýnan örnekler ve 
ayný yörede taban, kýr-taban ve kýr arazide yetiºen üretici tarlalarýna ait sonradan geliºen tütün 
yapraklarý oluºturmuºtur. Buradan elde edilen materyal plastik örtü altýnda kurutulmuºtur. Kimyasal 
analizleri bölüm laboratuvarýnda yapýlmýº, ekspertiz analizleri de Tekel kuruluºunda görevli olan bir 
eksper tarafýndan yapýlarak kalite özelliklerinin tespitine çalýºýlmýºtýr. 

Araºtýrmamýz konusunda ilk kez yapýlmýº orijinal bir çalýºmadýr. Çalýºmayý ele almadaki 
amacýmýz kalite ve verim açýsýndan olumlu sonuçlar elde edildiði takdirde gözardý edilmekte olan bu 
yapraklarýn deðerlendirilmesi ve Ege Bölgesi�nde uygulanabilir hale getirilmesidir.  
 
MATERYAL ve YÖNTEM 
Araºtýrma 1997 yýlýnda Ýzmir ili Menderes ilçesi Deðirmendere-Yeniköy mevkiinde yapýlmýºtýr. 
Araºtýrma yýlýndaki aylýk sýcaklýk ve yaðýº ortalamalarý çok yýllýk ortalamalarla karºýlaºtýrýldýðýnda 
nispeten uyumlu bir daðýlýº gösterdiði ancak bazen önemli düzeyde farklýlýklar oluºturduðu da dikkati 
çekmektedir. Sýcaklýk ve yaðýºa iliºkin çok yýllýk ortalamalara bakýldýðýnda yetiºtirme döneminin 
kurak geçtiði görülmektedir. Deneme topraðýnýn yüzeyde ve derinde týnlý bir karaktere sahip olduðunu 
humus ve kireç içeriði bakýmýndan oldukça hafif, hafif alkali ve pH 7.8-8.2 deðerlerine sahip olduðu 
belirlenmiºtir (Salman, 2000).  

Araºtýrma materyalini yörede Buca Tekel Araºtýrma Müdürlüðü Tohum Islah Ýstasyonu�nun 
kurmuº olduðu çeºit verim denemesinden alýnan yaprak örnekleri ile ayný köyde kýr, kýr-taban ve taban 
arazide yetiºen üretici tarlalarýna ait yaprak örnekleri oluºturmaktadýr. Deneme tesadüf bloklarý 
deneme desenine göre Karabaðlar 6265, Ege 64, Tekel Kokulu, Tekel Karabaðlar, Ýzmir Özbaº, 204 
DH, Sarýbaðlar ve ªahit (köy populasyonu çiftçi çeºidi) çeºitleri ile kurulmuºtur.  Üretici tarlalarýndaki 
parseller tesadüf bloklarý deneme desenine uygun olacak ºekilde seçilmiºtir. Tekel Araºtýrma 
Müdürlüðü�nün kurmuº olduðu deneme üç tekerürlü, parsel boyutlarý 1.60 x 5.0=8 m2�dir. Üretici 
tarlalarýnda yapýlmýº olan çalýºma ise iki tekerrürlü ve her tekerrür 100 m2�den oluºmuºtur. Tekel 
Araºtýrma Müdürlüðü�nün kurmuº olduðu denemenin hasadý bittikten sonra, sonradan geliºen 
yapraklarýn geliºmesi için tarla Eylül ayýnýn üçüncü ve dördüncü haftasý 2 kez sulanmýºtýr. Üretici 
tarlalarýndaki çalýºma, çiftçi ºartlarý göz önüne alýndýðýnda sulama iºlemi uygulanmamýºtýr. Sonradan 
geliºen bu yapraklarýn hasadý da Ekim ayýnýn baºýnda yapýlmýºtýr. Hasat edilen yapraklar 100 m2�lik 
plastik örtülü seranýn içinde kýrmandal kurutulmuºtur.  

Tarla dikilen ve ayný koºullar altýnda yetiºtirilen bitkilerin bazý kimyasal ve kalite özellikleri 
incelenmiºtir. Örneklerin verim ve yaprak ekspertizi yönünden deðerlendirmeleri yapýldýktan sonra 
öðütülmüº ve analize kadar kavanozlarda serin bir yerde saklanmýºtýr. Örneklerin analizinde; kuru 
madde (%) (Tso ve Andersen, 1974,), toplam alkaloit (nikotin) (%) (Anonim, 1969), toplam indirgen 
ºeker (%) (Lindsay, 1973), ham kül (%), (Nelson, 1960), toplam azot (%) (Kaçar, 1972; Anonim, 
1986), Mg (%) (Kaçar, 1994), P (%) (Lott ve ark. 1956), K ve Ca (%) (Kaçar, 1994) analizleri 
yapýlmýºtýr. Elde edilen sonuçlar kuru madde üzerinden hesaplanmýºtýr. Sonuçlarýn istatistiksel 
analizleri de TARIST istatistiki programýndan yararlanýlarak yapýlmýºtýr (Açýkgöz ve ark. 1994).  
 
BULGULAR ve TARTIªMA 
Bu bölümde verilen literatür bilgileri benzer bir çalýºma bulunamadýðýndan tartýºma kýsmýnda Ege 
tütünlerinin hasat dönemindeki yaprak sonuçlarýna ait deðerlerden yararlanýlmýºtýr.  
 
Toplam alkaloit (nikotin) oraný (%) 
Farklý Ege tütün çeºitleri ile yapýlan denemede toplam alkaloit oraný bakýmýndan çeºitler arasýnda 
istatistiki açýdan çok büyük bir farklýlýk gözlenmemiºtir. Ege Bölgesi tütün çeºitlerinin mevsim dýºýnda 
oluºan yapraklarýnýn toplam alkaloit nikotin oranlarý incelendiðinde, en düºük deðer 0.58 ile ºahit diye 
tanýmlanan çiftçi çeºidinde tespit edilmiº olup, en yüksek toplam alkaloit oraný 1.12 St. Karabaðlar 
6265 çeºidinde bulunmuºtur. Bunu ayný deðerle Ýzmir-Özbaº çeºidi takip etmiºtir. Geriye kalan 
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çeºitlerden Tekel Kokulu, 204 DH, St. Ege 64 ve Sarýbaðlar çeºitleri arasýnda, istatistiki açýdan 
deðerlendirme sonucunda önemli bir farklýlýk olmadýðý tespit edilerek, bunlarýn hepsi ayný grup 
içerisinde deðerlendirilmiºtir (Çizelge 1). Farklý arazi tiplerinde yapýlan çalýºmada ise arazi tipleri 
arasýnda istatistiki açýdan farklýlýk bulunmamýºtýr. En yüksek toplam alkaloit (nikotin) oraný 0.90 ile 
kýr-taban arazideki çalýºmada tespit edilirken, bunu 0.89 oran ile kýr arazi izlemiº ve en düºük toplam 
alkaloit miktarý ise 0.72 deðeri ile taban araziden elde edilmiºtir (Çizelge 1).  
 
Çizelge 1. Mevsim dýºý oluºan yapraklarda toplam alkaloit (nikotin), toplam indirgen ºeker, ham kül, toplam azot 

içerikleri 
Çeºit Adý Toplam alkaloit 

(nikotin)  (%) 
Toplam indirgen ºeker 

(%) 
Ham kül 

(%) 
Toplam azot 

(%) 
St. Karabaðlar 6265 1.12a 14.18c 18.31b 2.47a 
St. Ege 64 1.05a 18.03bc 18.20 b 2.39a 
Tekel Kokulu 1.11a 18.06bc 17.67b 2.51a 
Tekel Karabaðlar 0.93ab 18.28bc 18.10b 2.43a 
Ýzmir Özbaº 1.12a 18.91bc 16.09b 2.32a 
204 DH 1.10a 18.54bc 17.41b 2.53a 
Sarýbaðlar 0.94a 21.38ab 17.82b 2.17ab 
ªahit (Çiftçi çeºidi) 0.58b 25.24a 25.46a 1.83b 
Genel Ortalama 0.99 19.07 18.63 2.33 
LSD 0.36 5.11 2.74 0.44 
Kýr Arazi 089a 22.30a 15.37a 2.23b 
Kýr-taban Arazi 0.90a 20.17b 15.71a 2.63a 
Taban Arazi 0.72a 22.88a 15.69a 2.35b 
Genel Ortalama 0.84 21.78 15.59 2.40 
LSD 0.39 1.10 2.71 0.21 

 

Sekin ve Peksüslü (1995), tarafýndan ayný yörede yürütülmüº olan çalýºmada, çiftçi çeºidinin 3. 
elinde nikotin %1.13, Ege 64�de %1.75, Karabaðlar 6265�de %1.88 tespit edilmiºtir. Ege tütünleri ile 
yapýlmýº bir baºka çalýºmada ise nikotin oranlarý alt ellerde %0.22-1.62, orta ellerde %0.30-1.61, üst 
ellerde ise %0.29-2.12 arasýnda tespit edilmiºtir (Ýrget, 1995). Çalýºmamýzýn materyalini oluºturan 
örneklerin toplam alkaloit içerikleri %0.58-1.12 arasýnda deðiºmektedir. Çeºitlerin plastik örtü altýnda 
kurutulmasý % nikotin oranlarýnýn muhtemelen düºük olmasýna katkýda bulunmuºtur. Nikotin 
miktarlarýnýn literatürde belirtilen sýnýrlar içerisinde olmasý ve daha düºük seviyelerde tespit edilmesi, 
mevsimleri dýºýnda geliºen bu yapraklarýn deðerlendirmesi açýsýndan sevindirici bir sonuçtur.  
 
Toplam indirgen ºeker oraný (%) 
Farklý Ege tütün çeºitlerinde toplam indirgen ºeker oraný açýsýndan en yüksek deðer %25.24 ile çiftçi 
çeºidinden elde edilmiº olup, bunu %21.38 ile Sarýbaðlar çeºidi izlemiºtir. En düºük toplam indirgen 
ºeker oraný ise %14.18 ile St. Karabaðlar 6265 çeºidinden tespit edilmiºtir. Araºtýrmada incelenen 
diðer çeºitler arasýnda istatistiki açýdan önemli faklýlýk olmadýðý görülmüº olup hepsi ayný grup 
içerisinde deðerlendirilmiºtir (Çizelge 1). Farklý arazi tiplerinde yapýlan denemede ise en düºük deðer 
%20.17 ile kýr-taban araziden elde edilmiºtir. Taban ve kýr araziden elde edilen sonuçlar istatistiki 
açýdan farklýlýk göstermemiº olup %22.88 toplam indirgen ºeker oraný ile taban arazi kýr araziye 
üstünlük saðlamýºtýr (Çizelge 1). Sekin (1979), Ege tütünleri ile yaptýðý çalýºmada AG tütünlerde 
%17.85, BG tütünlerde %17.94 ve KP tütünlerde %15.37 olarak tespit edilmiº ve KP tütünlerin en 
düºük içeriðe sahip olduklarýný bildirmiºtir. Ayný yaprak örneklerinde ellere göre yaptýðý çalýºmada ise 
2. el�de %17.57, 4. elde ise %15.02 oranýnda toplam indirgen ºeker tespit etmiºtir. Ege Bölgesi�nde 
yetiºtirilen tütünlerin ºeker miktarlarý %5.70-22.80 arasýnda deðiºmekle beraber, bölge ortalamasý 
genellikle %15 dolaylarýndadýr (Wolf, 1962; Aksu, 1967; Ýncekara, 1979). Araºtýrmamýzda elde 
ettiðimiz % toplam indirgen ºeker oranlarý literatürlerle uyum halindedir. Bazý çeºitlerde ortalamanýn 
üzerinde ºeker tespit edilse de kýrým sonrasý elde edilen uç yapraklardaki deðerler, çeºitlerin ekonomik 
anlamda önemli olduðunu ortaya koymaktadýr.  
 
Hamkül oraný (%) 
En yüksek ham kül oraný 525.46 ile çiftçi çeºidinden elde edilmiºtir. Denemede ele alýnan diðer 
çeºitler ise istatistiki açýdan incelemede ayný grup içerisinde yer almýºtýr. Bu grup içinde en yüksek % 
ham kül oraný 18.31 ile St. Karabaðlar 6265 çeºidinde, en düºük % 16.09 ile Ýzmir Özbaº çeºidinde 
görülmüºtür (Çizelge 1). Farklý arazi tiplerinde yürütülen denemede ise, araziler arasýnda istatistiki 
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açýdan önemli farklýlýk olmadýðý görülmüº olup, hepsi ayný grup içerisinde deðerlendirmeye alýnmýºtýr 
(Çizelge 1). Ege tütün çeºitleri ile yapýlmýº çalýºmada yaprak örneklerine kül içeriðinin %11.11-23.02 
arasýnda deðiºtiði belirlenmiºtir. Ellere göre incelendiðinde ise, alt ellerde %12.63-21.37, orta ellerde 
%12.80-23.02, üst ellerde ise %11.11-20.21 arasýnda deðiºtiði izlenmektedir (Ýrget, 1995). Denemede 
incelenen çeºitlerin kül içerikleri %15.37-25.46 arasýndadýr. Tekel Araºtýrma Müdürlüðü�nün 
yürütmüº olduðu denemede hasat yapýlmadan önce sulama iºleminin uygulanmýº olmasý ºahit 
çeºidinin sulanmayan farklý arazilerdeki ºahit çeºidine nazaran % kül oranýndaki artýºý açýklar 
niteliktedir.  
 
Toplam azot oraný (%) 
Mevsimi dýºýnda oluºan yapraklarda elde edilen en yüksek toplam azot seviyesi %2.53 ile 204 DH 
hattýnda, en düºük toplam azot seviyesi ise %1.83 ile yörede çiftçinin kullandýðý ºahit olarak 
tanýmlanan çeºitte tespit edilmiºtir. Diðer çeºitlerin istatistiki olarak aralarýndaki fark önemli 
bulunmamýº ve ayný grup içerisinde yer almýºtýr (Çizelge 1). % Toplam azot seviyesi 2.23 ile en düºük 
oran kýr arazide yapýlan çalýºmada elde edilmiº olup, istatistiki açýdan incelemeye göre kýr ve taban 
arazi ayný grup içerisinde yer almýºtýr (Çizelge 1). Sekin ve Peksüslü (1995) tarafýndan, ºahit çeºidi de 
dahil olmak üzere toplam 8 Ege tütün çeºidi ile, ayný yörede yürütmüº olduklarý bir çalýºmada; % 
toplam azot 2.70-2.95 oranlarýnda tespit edilmiºtir. Araºtýrmada elde edilen sonuçlar, literatürde 
verilen sonuçlar ile uyum göstermektedir.  
 
Fosfor oraný (%) 
Ege tütün çeºitleri ile yürütülen çalýºma sonucunda % fosfor açýsýndan en yüksek deðer 0.133 ile St. 
Karabaðlar 6265 çeºidinden elde edilmiºtir. En düºük % fosfor miktarý ise 0.093 ile üretici tarafýndan 
kullanýlan ºahit çeºidinde tespit edilmiºtir.  
 
Çizelge 2. Mevsim dýºý oluºan yapraklarda fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum içerikleri 

Çeºit Adý Fosfor (%) Potasyum (%) Kalsiyum (%) Magnezyum (%) 
St. Karabaðlar 6265 0.133a 0.573a 2.23a 0.63a 
St. Ege 64 0.130ab 0.543a 2.03ab 0.59ab 
Tekel Kokulu 0.117abc 0.430a 1.94ab 0.59ab 
Tekel Karabaðlar 0.100bc 0.447a 1.57b 0.46b 
Ýzmir Özbaº 0.123abc 0.457a 2.11ab 0.61ab 
204 DH 0.117abc 0.423a 1.88ab 0.59ab 
Sarýbaðlar 0.127ab 0.433a 1.98ab 0.64a 
ªahit (Çiftçi çeºidi) 0.093c 0.380a 1.84ab 0.62ab 
Genel Ortalama 0.112 0.464 1.95 0.59 
LSD 0.033 0.292 0.57 0.17 
Kýr Arazi 0.105a 0.420a 2.20a 0.61a 
Kýr-taban Arazi 0.110a 0.885a 1.68b 0.52a 
Taban Arazi 0.095a 0.730a 1.60b 0.43a 
Genel Ortalama 0.103 0.672 1.83 0.52 
LSD 0.046 0.411 0.44 0.23 

 

Araºtýrmada incelenen diðer çeºitler istatistiki açýdan üç farklý grup altýnda toplanmýºtýr. Ýlk 
grup sýrasýyla %0.130 ve %0.127 fosfor seviyesi ile St. Ege 64 ve Sarýbaðlardýr. Ýkinci grubu ise 
%0.123 ve %0.117 ile Ýzmir Özbaº, Tekel Kokulu çeºitleri ve 204 DH hattý oluºturmaktadýr. Üçüncü 
grupta ise %0.100 fosfor seviyesi ile Tekel Karabaðlar çeºidi bulunmaktadýr (Çizelge 2). Üç farklý 
arazi tipi ile yapýlan araºtýrma sonuçlarýna bakýldýðýnda; en yüksek % fosfor seviyesi 0.110 ile kýr-
taban arazide tespit edilmiºtir. Ýstatistiki açýdan incelendiðinde, üç farklý arazi tipide ayný grup 
içerisinde deðerlendirilmesinin yanýnda, kendi aralarýnda rakamsal olarak küçük farklýlýklar 
bulunmaktadýr (Çizelge 2). Birçok araºtýrýcý Ege Bölgesi�ndeki fosfor seviyelerinin %0.07-0.21 
arasýnda bulunduðunu bildirmiºlerdir (Müftüoðlu, 1981; Tucay ve ark. 1985). Ege Bölgesi�nin deðiºik 
yörelerine ait yaprak örneklerinin fosfor kapsamlarýný inceleyen Ýrget (1995), %0.15-0.43 oranlarýnda 
fosfor tespit etmiºtir. Deneme örneklerimizin fosfor içerikleri %0.095-0.133 arasýnda olup, yukarýda 
bildirilen kaynaklar ile uyum göstermektedir.  
 

Potasyum oraný (%) 
Ege Bölgesi tütün çeºitleri ile yapýlan çalýºmada % potasyum seviyesi bakýmýndan çeºitler arasýnda 
istatistiki açýdan fark bulunmamýºtýr. Bütün çeºitler ayný grup içerisinde deðerlendirilmiº olup, çeºitler 
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arasýnda rakamsal farklýlýk söz konusudur (Çizelge 2). Farklý arazi tipleri ile yapýlan çalýºmada ise en 
yüksek % potasyum seviyesi 0.885 ile kýr-taban araziden elde edilirken, bunu %0.730 potasyum 
miktarý ile taban araziden elde edilen sonuç izlemiºtir. En düºük % potasyum deðeri ise 0.420 ile kýr 
araziden elde edilen sonuç olmuºtur (Çizelge 2). Ege Bölgesi tütünlerinde potasyum miktarýnýn 
%0.68-2.33 arasýnda bulunduðunu, potasyum kapsamýnýn alt ellerden üst ellere doðru azalma 
gösterdiðini bildirmektedir. 1. elde % 1.68, 2. elde %1.63, 3. elde %1.50, 4. elde %1.27 olarak tespit 
edilmiºtir (Sekin, 1979). Ýki Ege tütün çeºidi ile yapýlmýº olan bir çalýºmada K miktarýnýn alt ellerden 
üst ellere doðru gidildikçe azalmakta olduðu ifade edilmiºtir (Uz, 1997). Denemede ele alýnan 
çeºitlerin % potasyum seviyeleri 0.380-0.885 arasýndadýr. Bu deðerler Ege tütünleri için verilen 
deðerler arasýnda yer almaktadýr.  
 

Kalsiyum oraný (%) 
En yüksek kalsiyum seviyesi %2.23 ile St. Karabaðlar 6265 çeºidinden alýnmýºtýr. Denemede diðer 
Ege tütün çeºitlerinin kalsiyum seviyeleri ise %1.84-2.11 arasýnda deðiºirken, bu çeºitler istatistiki 
açýdan inceleme sonucunda ayný grup içerisinde deðerlendirilmiºlerdir. Tekel Karabaðlar çeºidi %1.57 
ile en düºük kalsiyum içeriðine sahiptir (Çizelge 2).  

Farklý arazi tiplerinde yapýlmýº çalýºmada ise en yüksek kalsiyum seviyesi %2.20 ile kýr arazide 
tespit edilmiºtir. Kýr-taban ve taban arazideki deðerler istatistiki açýdan farklýlýk göstermediðinden 
ayný grup içerisinde yer almýºtýr (Çizelge 2). Yapýlan birçok çalýºmada, Ege Bölgesi tütünlerinde 
kalsiyum oranýnýn %1.59-5.55 arasýnda deðiºtiðini göstermiºtir (Sekin, 1979; Müftüoðlu, 1981; Sekin 
ve ark. 1985). Yazan (1989), maviküfe dayanýklý Ege Bölgesi için geliºtirilen bazý tütün hatlarýyla 
yapmýº olduðu çalýºmada, örneklerin % Ca seviyelerini 2.02-4.26 arasýnda tespit etmiºtir. Deneme 
örneklerinin kalsiyum miktarlarý kaynaklarda bildirilen sonuçlarla uyumludur.  
 

Magnezyum oraný (%) 
Ege tütün çeºitleriyle yapýlan araºtýrma sonucunda en yüksek Mg oraný %0.64 ile çiftçi çeºidinde 
bulunmuºtur. Bunu St. Karabaðlar 6265 çeºidi izlemiºtir. Diðer çeºitlerin % Mg oranlarý da 0.59-0.62 
arasýnda deðiºmektedir. Çeºitler arasýnda istatistiki açýdan farklýlýk olmadýðý görülmüº ve hepsi ayný 
grup içerisinde deðerlendirilmiºtir. Farklý arazi tiplerinde yapýlan çalýºmada ise arazi tiplerinin 
istatistiki açýdan aralarýnda farklýlýk olmadýðý belirlenmiº olup, hepsi ayný grup içerisinde 
deðerlendirilmiºtir (Çizelge 2). Birçok araºtýrýcý, Ege Bölgesi tütünlerinde Mg içeriklerinin % 0.08-
3.10 arasýnda bulunduðunu bildirmiºlerdir (Sekin, 1979; Müftüoðlu, 1981; Sekin ve ark. 1985). 
Araºtýrmada elde edilen Mg sonuçlarýmýz %0.43-0.64 arasýndadýr ve Ege Bölgesi için kaynaklarda 
bildirilen diðer araºtýrma bulgularý ile uyum göstermektedir.  

 

Yaprak tütün ekspertizi 
Deneme örneklerinin yapýlan ekspertiz sonuçlarý Çizelge 3�de verilmiºtir. En yüksek deðerler deðiºik 
arazi tiplerinde yürütülmüº olan çalýºmada elde edilmiºtir. AG oraný kýr arazide %78, kýr-taban arazide 
%58 ve taban arazide ise %75 oranýnda bulunmuºtur. Ege çeºitleri kullanýlarak yürütülmüº olan 
çalýºmada ise tüm çeºitlerde Kapa tütün oranýnýn yüksek olduðu görülmüºtür. Bunun sulamadan 
kaynaklanan bir sorun olduðu söylenebilir.  
 
Çizelge 3. Mevsim dýºý oluºan yapraklarýn ekspertiz analiz sonuçlarý 

Çeºit Adý AG (%) BG (%) KP (%) DKP (%) 
St. Karabaðlar 6265 - 20 80 - 
St. Ege 64 22 - 78 - 
Tekel Kokulu - 20 80 - 
Tekel Karabaðlar 7 - 93 - 
Ýzmir Özbaº - 20 80 - 
204 DH 24 - 76 - 
Sarýbaðlar - 20 80 - 
ªahit(Çiftçi çeºidi) 34 - 66 - 
Genel Ortalama 11 10 79 - 
Kýr Arazi 78 - 22 - 
Kýr-taban Arazi 58 - 42 - 
Taban Arazi 75 - 25 - 
Genel Ortalama 70 - 30 - 
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SONUÇ ve ÖNERÝLER 
Çalýºmaya baºlarken çok kaliteli tütün elde etmeyi hiç düºünmedik. Amacýmýz mevsimi dýºýnda oluºan 
bu yapraklarýn kalitelerini inceleyerek ekonomik bir deðer ifade edip etmediklerini öðrenmekti. 
Tütünlerin kalitesi aðýrlýk olarak sýrasýyla KP, AG ve BG olmuºtur. Yani diðer ellerde olduðu gibi bir 
daðýlým göstermektedir. Kurutma esnasýnda sera içinin tamamen boº olmasýnýn, örnekleri AG 
miktarlarýnýn düºük olmasýnda etkili olabileceði de düºünülmektedir. Kapa tütünlerde, kalite düºük 
olmasýna raðmen her zaman alýcý bulabilmekte ve fiyatý düºük olsa da satýlabilmektedir.  

Bu araºtýrma sonucunda elde ettiðimiz verilere göre, denemenin yapýldýðý yerin ve yýlýn çok 
uygun olmadýðý gözlenmiº buna ek olarak bitkilerin yapraklanmasý ve olgunlaºmasý için beklenen süre 
içerisinde yaðmurlarýn yaðmamasý da sonucu olumsuz etkilemiºtir. Sonuç olarak, denemenin yalnýzca 
bir yýlla sýnýrlý kalmamasýna  ve bölgenin deðiºik yerlerinde tekrarlanmasýnda yarar görülmektedir.  
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