
11-Sulamalar genel olarak sabahları yapılmak 

suret �y le,  fideler �n geceye kuru ve gece 

soğuğundan etk�lenmeyecek şek�lde g�rmeler� 

mümkün olur. D�k�me 7 - 10 gün kala, sulama 

azaltılmalı, fideler geceler� açık bırakılmalıdır. Bu 

şek�lde fideler�n p�şk�nleşmes� ve dış şartlara 

alışması sağlanmış olur.

12-Aşırı sulamanın fidelerde solgunluk ve ağır 

büyümeye neden olduğu unutulmamalıdır. 

13-Uygun şek� lde hazır lanmış b�r  harç 

kullanıldığı takd�rde, fideler normal beslen�r ve 

gel�şmeler�ne devam ederler. Bu nedenle, fidel�kte 

k�myev� gübre kullanmaya gerek yoktur. Ancak, 

gel�şmen�n herhang� b�r nedenle ger� kalması 

(fideler�n sararması, beklenen boylamayı 

göstermemes�) durumunda fidel�klere ahır gübres� 

ya da k�myev� gübrelerle hazırlanacak şerbetten 1-

2 kez ver�lmel� ve b�lahare hafifçe sulama 

yapılmalıdır.

14-F�deler boy attıkça kapak gübres� ver�l�p 

sulanarak, kök gel�şmes� teşv�k ed�lmel�d�r.

15-Hızlı gel�şen ve aşırı boylanan fideler 

d�k�mden 1-2 hafta önce sökülerek (kılavuz alma) 

fidel�kler yeknesak b�r hale get�r�lmel�d�r.

16-F�de yatağından çıkan özell�kle gen�ş yapraklı 

yabancı otların, zaman zaman sökülerek fidel�ğ�n 

tem�zlenmes� �hmal ed�lmemel�d�r.

10-Güneşl� havalarda ve güneş�n d�k olduğu 

saatlerde fidel�kler açılıp, fideler�n güneşlenmes� ve 

havalanması sağlanmalıdır. 
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TÜTÜN FİDESİ

YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ

GEREKEN HUSUSLAR

Tütün tarımında başarı büyük oranda 

sağlıklı, �y� gel�şm�ş, bol köklü, p�şk�n ve yeterl� 

m�ktarda fidey� zamanında hazırlayab�lme 

becer�s�ne- bağlıdır. F�del�ktek� başarısızlık �se 

bazen tarlanın kısmen ya da tamamen boş 

kalmasına, d�k�m�n gec�kmes�ne, hasadın 

aksamasına yol açar. Tütün fides� yet�şt�r�-

c�l�ğ�nde aşağıdak� hususlara d�kkat ed�ld�ğ� 

takd�rde kal�tel� ve ver�ml� b�r ürün elde edeb�lme 

�mkânı bulunab�l�r.

1-Hava koşullarına ve fidel�kte kullanılan örtü 
malzemes�ne bağlı olarak, tohum ek�m�nden 45-
60 gün sonra fideler tarlaya d�k�leb�lecek hale 
gelmekted�r. F�del�k tes�s�nde ve tohum ek�m�nde 
bu durum göz önüne alınmalıdır. Daha erken 
tohum ekmek, zaman ve emek kaybıdır. Erken 
ek�m yapıldığında fideler, �kl�m koşullarının fide 
d�k�m� �ç�n henüz uygun olmadığı günlerde 
yet�şm�ş olacak, ancak fidel�kte büyümeler�ne 
devam edecek le r �nden ,  fide  o lmak tan 
çıkacaklardır. Böyle fideler h�çb�r zaman tarlaya 
d�k�lmemel�d�r. D�ğer taraftan, fidel�kte tohumun 
ç�mlenmes� �ç�n toprak sıcaklığının 11-12 °C 
olması gerekmekted�r. Çok erken dönemde ek�m 
yapılsa dah� toprak sıcaklığı �sten�len sev�yeye 
gelmem�ş olacağından tohumlar ç�mleneme-
yecek ve b�r kısım tohum çürüyecek, ç�mlenme 
b�r örnek olmayacaktır.

2-F�de yastıkları, fotoğrafta görüldüğü g�b� 

mutlaka toprak sev�yes�nden 10-15 cm

yukarıda yapılmalıdır. Böylece, fazla suyun kök 

bölges�nden uzaklaştırılması ve kökün havalan-

ması mümkün olacak, kök çürüklüğü ve çökerten 

g�b� hastalıkların görülme �ht�mal� azalacaktır. 

3-Aşağıdak� şek�lde görüldüğü g�b� fide
y a s t ı ğ ı n ı n  o r t a  k ı s m ı ,  h a fi f ç e  y ü k s e k
yapı la rak ,  yas t ık  yüzünde su  b � r � kmes �
önlenmel�d�r. 

3-Aşağıdak� şek�lde görüldüğü g�b� fide
y a s t ı ğ ı n ı n  o r t a  k ı s m ı ,  h a fi f ç e  y ü k s e k
yapı la rak ,  yas t ık  yüzünde su  b � r � kmes �
önlenmel�d�r. 

4-Tohum yatağı ya da fidel�k harcı, k�m� 
yörelerde olduğu g�b� sadece ahır gübres� ya da 
sadece topraktan �baret olmamalıdır. Her b�r� eş�t 
m�ktarda alınıp karıştırmak suret�yle ham toprak, 
m�l ve ahır gübres�nden oluşturulan harç, ç�mlenme 
�ç�n gerekl� olan sıcaklığı sağlamak, kök bölges�nde 
yeterl� suyu tutmak ve kökler�n havalanmasını 
sağlamada �deal b�r unsurdur.

5-Her şeyden önce fidel�kte kend� tarlamızdan 
ya da c�var tarlalardak� beğend�ğ�m�z b�tk�lerden 
topladığımız veya resm� kuruluşlardan tem�n 
ett�ğ�m�z tohumluğu kullanmalıyız.

6-10-12 b�n adet tohum 1 gram gelmekted�r. 
Prat�kte bu tohumun % 60-70'�n�n ç�mlend�ğ� ve 6-8 
b�n fide oluşacağı kabul ed�lmekted�r. Bu fidel�kler�n 
de yarısının yan� 3-4 b�n aded�n�n tarlaya 
d�k� leb� lecek n�tel �kte fide hal�ne geleceğ� 
varsayılmaktadır. Bölgem�zde tarlanın �şlenmes�ne 
ve tav durumuna göre, b�r dekar alana 20-25 b�n 
arasında fide d�k�lmekted�r. Bu durumda çay bardağı 
ya da su bardağı dolusu tohum yer�ne, metrekareye 
1-1,5 gram tohum ekmek suret�yle, b�r dekar tütün 
tarlası �ç�n 5 m² fidel�k yapmak yeterl� olmaktadır. 
B�r�m alana çok fazla m�ktarda tohum atmanın, yan� 
sık ek�m yapmanın çökerten hastalığı tehl�kes�n� 
artırdığı unutulmamalıdır. 

7-Islatıldıktan sonra, sıcak b�r ortamda 
tohumların b�rkaç gün beklet�lerek çıtlatılması ya da 
çatlatılması ve sonra ek�m yapılması fidel�k tes�s� ve 
tohum ek�m�nde geç kalındığı takd�rde başvuru-
lab�lecek b�r yoldur. Z�ra bu uygulama hastalık 
oluşma ve ç�mlenme yüzdes�n�n düşmes� tehl�kes�n� 
taşır. 

8-Tohum  ek�m�nden   ç�mlenmen�n tamamlan-
masına kadar k� süreç �ç�nde fidel�k yüzey� devamlı 
olarak neml� halde tutulmalıdır.

9-F�del�kte hastalık çıktıktan sonra değ�l, 
çıkmadan önce �laçlı mücadeleye başlamak 
öneml�d�r. Bunun �ç�n ç�mlenmen�n ve çıkışların 
tamamlanmasından sonra, mav�küf ve çökerten 
g�b� fidel�klerde yaygın olarak görülen hastalıklara 
karşı düzenl� olarak �laçlama yapılmalıdır.
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