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AÇIKLAMALAR 

ALAN Tarım 

DAL Tarla Bitkileri 

MODÜLÜN ADI Keyif Bitkileri 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/30 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye keyif bitkilerini genel özelliklerini, ekim 

ve dikimini, bakımını, hasat ve hasat sonrası işlemleri 

yapma bilgi ve becerilerini kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Keyif bitkilerinin literatür bilgilerine göre; kök, gövde, 

yaprak, çiçek, meyve ve tohum yapısını 

açıklayabileceksiniz. 

2. Tütünde tekniğine göre; fide yastığı hazırlayabilecek 

ve ekim yapabileceksiniz. 

3. Tütün fide yastıklarının bakımını yapabileceksiniz.. 

4. Tütün tarlasını dikime hazırlayıp dikim makinelerini 

ayarlayıp  fide dikimi yapabileceksiniz. 

5. Şerbetçi otu için fide çukurlarını açıp çeliklerini 

hazırlayıp dikimini yapabileceksiniz. 

6. Keyif bitkilerinde bitkiye göre; çapalama, hastalık, 

zararlı ve yabancı otlarla kimyasal mücadele, sulama 

ve gübreleme gibi bakım işlemlerini yapabileceksiniz. 

7. Tekniğine uygun; tütün kırımı, kurutma ve balyalama 

yapabileceksiniz. 

8. Tekniğine uygun; şerbetçi otu kozalarının hasadını 

yapıp kurutabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık ortam (tarım arazisi), kapalı ortam (sınıf) 

Donanım: Tütün, şerbetçi otu bitkileri, gübre, traktör, 

toprak işleme aletleri, dikim makinesi, gübre atma 

makinesi, sulama sistemi, zirai mücadele ilaçları, zirai 

mücadele ilaçlama makinesi, römork, depo, şerit metre, 

kağıt, kalem, terazi, cd, resimler, broşür, afiş, poster 

internet. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Keyif bitkileri, dünyada çok eski zamanlardan beri yetiştirilen ve kullanılan bitkilerdir. 

Bu bitkilerin ülkemizde en yaygın yetiştirilenleri, tütün ve şerbetçi otudur. Her iki bitkide 

ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Tütün genel olarak tüm bölgelerde 

yetiştirilmesine rağmen şerbetçi otu ekonomik olarak Bilecik ilinde yetiştirilmektedir. Tütün 

sigara yapımında, şerbetçi otu ise bira sektöründe kullanılmaktadır.  

 

Keyif bitkilerinin ekonomik kazanımlarının yanında, insan sağlığına  bir takım 

zararları bulunmaktadır. Her iki bitki de tedavisi çok zor olan ve ölümle sonuçlanabilen bazı 

hastalıklara neden olmaktadır. Sigara insanlarda kanser hastalığının en önemli 

tetikleyicisidir. Bira ise karaciğer hastalıklarına neden olmaktadır. Keyif bitkileri ülkemizde 

genellikle geleneksel yöntemlere bağlı olarak yetiştirilmektedir. Fakat son yıllarda 

mekanizasyonun da gelişmesiyle birlikte üretimlerinde bazı yenilikler sağlanmıştır.  

 

Bu modülde çiftçileri bilinçlendirerek daha fazla ve kaliteli ürün elde etmek amacıyla 

keyif bitkilerinin önemini, bitkisel özelliklerini, ekim ve dikimini, bakımını ve hasadını ve 

hasat sonrası uygulanması gereken işlemleri öğreneceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

Keyif bitkilerinin literatür bilgilerine göre; kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum 

yapısını açıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Keyif bitkilerinin kullanım alanları ile ilgili bir araştırma yapınız. 

 Keyif bitkilerinin insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerini araştırınız. 

 

1. KEYİF BİTKİLERİNİN ÖZELLİKLERİ 
 

Keyif bitkileri denilince akla ilk gelen bitkiler tütün ve şerbetçi otudur. Anason bitkisi 

de keyif bitkileri arasında yer almasına rağmen ekonomik olarak yetiştiriciliği tütün ve 

şerbetçi otuna göre daha kısıtlıdır. Keyif bitkileri üretimi açısından en önemli pay tütündedir. 

Fakat tütün yetiştiriciliğinde son yıllarda belirgin bir azalma meydana gelmiştir.  

 

1.1. Keyif Bitkilerinin Genel Özellikleri ve Ekonomik Önemi 
 

Keyif bitkilerinden tütün, ülkemizin pek çok bölgesinde yetiştirilirken, şerbetçi otu ise 

sadece Bilecik ilimizde yetiştirilen bir bitkidir. Bu iki bitki morfolojik (dış görünüş) olarak 

ve yetiştiricilik şekli birbirinden farklı bitkilerdir. Ortak özellikleri keyif verici bitkiler olarak 

kullanılmalarıdır. 

 

Tütün patlıcangiller (Solanaceae) familyasından olup bilimsel çalışmalarda kullanılan 

Latince adı Nicotiana tabacum’dur. Tütün yaprakları sigara, puro ve pipo tütünü yapımında 

kullanılan, tek yıllık ve çok yıllık türleri olan otsu yapıda bir bitkidir. Fakat yetiştirildiği 

bölgeler itibariyle fizyolojik tek yıllık bir bitki konumundadır. 

 

Resim 1.1: Tütün tarlası 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Tütünün anavatanı Amerika kıtasıdır. Amerika’nın keşfinden sonra önce Avrupa 

kıtası, sonra da tüm dünya tütünle tanışmış ve yaygın bir keyif verici madde olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemize ise 17. yüzyılın başlarında Avrupalı tacirler tarafından 

getirilmiştir. Cumhuriyet’in ilanından sonra tütünle ilgili birçok fabrika kurulmuş ve çeşitli 

yasalar çıkarılmıştır. Ülkemiz tütün üretiminde ve ihracatında dünyada sayılı ülkeler arasında 

yer almaktadır. Tütün ürünlerinin insan ve toplum sağlığı üzerinde pek çok zararı bulunması 

nedeniyle ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi kısıtlayıcı birçok tedbir getirilmiştir. 

 

Tütün bitkisi sadece keyif bitkisi olarak kullanılmaz. Bazı yan kullanım alanları da 

mevcuttur. Fakat bu yan kullanım alanları oldukça sınırlıdır. Tütün sigara ve puro haricinde 

şu alanlarda kullanılmaktadır: 

 

 Tütün sapları ve tohumu selüloz üretiminde 

 Fabrikada işleme sonrası meydana gelen kırık ve döküntü tütünler zirai ilaç 

olarak kullanılan nikotin sülfat adlı bir maddenin üretiminde kullanılmaktadır. 

 Tütün tohumları yağ ve pektin üretiminde kullanılmaktadır (tütün tohumları yağ 

bakımından zengindir. Yaklaşık %35-45 arasında yağ oranına sahiptir). 

 Tütün yağı, boya ve sabun imalatında kullanılır ve zehirli madde içermez. 

 Tütün çiçekleri esans ve kolonya imalatında kullanılmaktadır. 

 Tütün küllerinden potasyum karbonat elde edilmektedir. 

 

 

Resim 1.2: Tütün bitkisi 

 

Sigara yapımında kullanılan tütünler ,dolguluk ve kalite tütün olarak iki farklı tiptedir. 

Dolguluk tütünler, sigaranın asıl hacmini temsil eder. Kalite tütünler ise kokulu, tatlı, şeker 

oranları ve aromaları yüksek tütünlerdir. Tütünler sigara yapılırken genellikle harmanlanarak 

(karıştırılarak) kullanılır. Dolguluk tip tütünler tek başlarına kullanılamaz. Mutlaka kalite tip 

tütünlerle harman edilmeleri gerekir. Kalite tip tütünler ise harmanlanmadan doğrudan sigara 

imalatında kullanılabilir. 
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Diğer önemli keyif verici bitkilerimizden olan şerbetçi otunun kültüre alınma zamanı 

ve ilk kullanımı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat antik dönem Mısır, Yunan 

ve Roma kaynaklarında bu bitkinin kullanıldığı bilinmektedir. Şerbetçi otu, botanik açıdan 

kenevir bitkisi ile akrabadır. Şerbetçi otu, bir türü hariç (Japon şerbetçi otu-Humulus 

japonicus) çok yıllık, çiçekleri iki evcikli ve sarmaşık gibi sarılıcı bir bitkidir. Ülkemizde ve 

dünyada yaygın olarak yetiştirilen türü (ülkemizde bira otu veya maya otu olarak bilinen tür) 

Humulus lupulus’tur. Şerbetçi otu günümüzde tüm dünyada bira üretiminde bira mayası 

olarak kullanılmaktadır. Bunun haricinde az da olsa ilaç sanayinde kullanılmaktadır. 

Ülkemizde sadece Bilecik ilimizde üretimi yapılmaktadır. Sadece dişi çiçeklerinden (koza) 

faydalanılmaktadır. Şerbetçi otu üretimi sözleşmeli çiftçi modeli uygulanarak iki kuruluş 

tarafından yürütülmektedir. Bu kuruluşlar yaş şerbetçi otunu satın aldıktan sonra, kurutup 

pazarlamaktadır. 

 

Resim 1.3: Şerbetçi otu 

 

1.1.1. Keyif Bitkilerinin İklim İstekleri 
 

Keyif bitkilerinin adaptasyonları farklılık göstermektedir. Dolguluk tip tütünler nemli 

ve verimli şartlarda, kaliteli tütünler kurak, verimsiz eğimli yaka tabir edilen topraklarda, 

puroluk tütünler ise nemli, çok verimli ve sıcak ekolojilere adapte olmuşlardır. Tütünün 

yetişme süresi çevre koşullarına ve çeşitlere göre 80-120 gün arasında değişir. Aşağıdaki 

tabloda tütün tiplerine göre yetişme bölgeleri genel olarak verilmiştir. 

 

Tütün Tipi Yetiştiği Bölge 

Şark Tipi Tütünler Ortadoğu, Balkanlar ve Rusya 

Yarı Oryantal Tip 

Tütünler 
Güney Afrika ve Yeni Zelanda 

Virginia Tütünleri 
Kuzey Amerika, Kanada ve 

kısmen Avrupa 

Puroluk Tütünler Orta Amerika 

Tömbeki Tütünü Ortadoğu 

Tablo 1.1: Tütün tipleri ve yetiştiği bölgeler 
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Tütün ülkemiz farklı iklim koşullarına sahip bölgelerde yetiştirilebilmektedir. Şerbetçi 

otu ise ülkemizde Bilecik ilinde yetiştirilmektedir. Bu nedenle şerbetçi otu yetiştiriciliğinde 

genel olarak Marmara Bölgesinin iklim ve toprak koşulları hakimdir. 

 

 Tütünün İklim İstekleri 

Tütün bitkisi dünyanın çok çeşitli bölgelerinde yetiştirildiğinden iklim istekleri 

açısından geniş bir adaptasyona sahiptir. Farklı türlerin sıcaklık, yağış, ışık gibi iklim 

istekleri oldukça değişiklik göstermektedir. 

 

Tütün ortalama 26-27 °C sıcaklığa ihtiyaç duyar. Tohumların çimlenme için ortalama 

sıcaklık isteği 13-15 °C’dır. Gelişme döneminde ise sıcaklığın 25 °C civarında olması istenir.  

 

Tütün bitkisi 80-2000 mm yağış alan bölgelerde yetiştirilebilmektedir. Fakat ortalama 

yağış isteği yıllık 500-800 mm arasındadır.  

 

Tütün bitkisi ortalama %55-60 nem oranı ister. İstisna olarak puroluk tütünler çok 

nemli tropik şartlardan hoşlanır. Dolguluk tütünler ortalamanın üstünde daha nemli şartlarda 

ve sulanarak yetiştirilir. Kalite tip tütünler ise sulanmadan yetiştirilebilir. 

 

Tütün ışığı seven bir bitkidir. Ilıman bölgelerde yetiştirilen tütünler 100-200 saat gün 

ışığına ihtiyaç duyarlar. 

 

Aşırı rüzgâr alan bölgelerde yetiştiricilik risklidir. Çünkü sert esen rüzgârlar tütün 

yapraklarının parçalanmasına neden olabilir. Tütünler donlara karşı duyarlıdır. 

 

 Şerbetçi Otunun İklim İstekleri 

Şerbetçi otu genel olarak iklim açısından çok seçici değildir. Ilıman iklime sahip 

bölgelerde rahatlıkla yetiştirilebilir. Gelişimi için yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin 7,5-8,5 

°C olması gerekir. İlkbahar aylarının sıcak ve kurak olmasını istemez. Bu dönemde 16-18 °C 

sıcaklıklar yeterli gelmektedir. Mayıs ve ağustos ayları arasında yağış isteği bulunmaktadır. 

Yıllık yağış isteği ortalama 500-800 mm’dir. Mayıs ve ağustos aylarında yeterli yağış 

olmazsa sulama yapılmalıdır. Şerbetçi otu bitkisinin güneş isteği fazladır. 

 

1.1.2. Keyif Bitkilerinin Toprak İstekleri 
 

 Tütünün Toprak İstekleri 

Tütün türlerinin toprak istekleri birbirinden farklıdır ve toprak istekleri kök yapısıyla 

yakından ilgilidir. Ülkemiz tütünlerinin de içinde bulunduğu şark tipi tütünler genel olarak; 

killi-kumlu, humuslu-kireçli, killi-kireçli, tınlı-kalkerli, orta profilli, hafif asit veya nötr 

karakterli (pH 5,5-6,5) topraklardan hoşlanır. Bu toprakların azotça fakir, potasyum ve diğer 

besin maddelerince zengin olmasını tercih eder. Diğer tip tütünler ise; derin profile sahip, 

azot, potasyum ve diğer besin maddelerince zengin topraklarda daha iyi gelişir. Puroluk 

tütünler ormanların kesilmesi ile tarım arazisi haline gelen topraklarda yetiştirilebilir. 

Dolguluk tütünler yine kuvvetli topraklarda yetiştirilir. Kalite tip tütünler ise hafif, 

sulanmayan, derinliği az olan topraklarda yetiştirilmektedir. 
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 Şerbetçi otunun Toprak İstekleri 

 

Şerbetçi otu bitkisi toprak istekleri bakımından çok seçici değildir. Derin yapılı, orta 

derecede kireçli, kumlu-tınlı topraklardan hoşlanır. En kaliteli ürün kumlu topraklarla elde 

edilir. Kökleri derine indiğinden dolayı yetiştiriciliği yapılacak bölgede taban suyunun 

yüzlek olmaması gerekir. 

 

1.2. Keyif Bitkilerinin Kök Özellikleri 
 

 Tütünün Kök Özellikleri 

Tütün kazık köklü bir bitki olup, bu kazık kökün çevresinde yan kökler bulunur. Yan 

kökler kendini sürekli yeniler. Bu nedenle fideliklerden tarlaya şaşırtılan tütün fideleri 

şaşırtma sonrası adaptasyon sorunu yaşamazlar. Kalite tip tütünlerin kökleri diğer tip 

tütünlere göre yüzlektir. Kalite tip tütünlerin kökleri 30-50 cm derinliğe kadar iner. Diğer 

tütünlerin kökleri ise daha derine iner. 

 

Resim 1.4: Tütün bitkisinin kökü 

 

 Şerbetçi Otunun Kök Özellikleri 

Şerbetçi otu bitkisinin çok yıllık kısmı toprak altındaki kök ve rizomlardır. Bitki 4 m 

derinliğe inebilen derin bir kök sistemine sahiptir. Ana kök çok kaşlın yapılı değildir. Ana 

köke bağlı ve toprak yüzeyine yakın olan çok sayıda yan kök bulunur. Şerbetçi otunun 

toprak altı aksamı 100 yıl kadar yaşayabilir. 

 

Resim 1.5: Şerbetçi otu kökü 
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1.3. Keyif Bitkilerinin Gövde Özellikleri 
 

 Tütünün Gövde Özellikleri 

Tütün dik büyüyen bir gövde sistemine sahiptir. Tütünde sap kısmı kök boğazından 

çiçek salkımına kadar olan kısımdır ve yaklaşık 50-250 cm boyundadır. Tütünlerin sap kısmı 

gövdeleri dik yapıda, silindir şeklinde, tüylü ve yapışkan özelliktedir. Ülkemizde yetiştirilen 

tütünlerin sap boyu ortalama 100 cm civarındadır. 

 

 

Resim 1.6: Tütün sap kısmı 

 

 Şerbetçi otunun Gövde Özellikleri 

Şerbetçi otu; ince, tırmanıcı, sarılıcı ve sert tüylerle kaplı bir gövde yapısına sahiptir. 

Bitki 10-12 metre boya kadar uzayabilmektedir. Saplar 6 köşeli, boğumlu ve iç kısımları 

boştur. Yapraklar saplar üzerinde karşılıklı olarak dizilmiştir. Sap üzerinde yeşil, çizgili yeşil 

ve kırmızı renkler bulunur. Şerbetçi otunun gövdeleri yapraklarla birlikte kışın ölür. Hasat 

sonrası bu toprak üstü kısımlar kesilir. Sonraki yılın sürgünleri ana bitkinin 20-30 cm 

derinlikte toprak altı kısmından meydana gelir. 

 

 

Resim 1.7: Şerbetçi otu sarılıcı gövdesi 
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1.4. Keyif Bitkilerinin Yaprak Özellikleri 
 

 Tütünün Yaprak Özellikleri 

Tütünün asıl ve ekonomik olarak kullanılan en önemli kısmı yapraktır. Tütün 

yaprakları; şekil ve büyüklük açısından türlere, çeşitlere ve tiplere göre değişiklik gösterir. 

Bazen aynı bitki üzerinde bile farklı tiplerde yapraklar bulunabilir. 

 

Tütün yaprakları genel olarak sapsız (bazı türler kısa saplı yapıdadır), büyük, oval, 

tüylü, yapışkan, özel kokulu ve acıdır. Bir bitki üzerinde 10-60 adet arasında yaprak bulunur. 

Yaprak sayısı 10-23 arasında olanlara az yapraklı, 23-33 arasında olanlara orta yapraklı, 

33’ten fazla yaprağa sahip tütünlere ise çok yapraklı bitkiler adı verilir. 

 

Resim 1.8: Tütün yaprağı 

 

Tütün yaprağı olgunlaşmadan önce yeşil renklidir. Olgunlaşıp hasat (kırım) edildikten 

sonra tütün çeşitlerine ve bölgelere göre; sarı, kırmızı ve kahverengi tonları arasındaki 

renklerdedir. 

Tütün, yaprakları için ekildiğinden yaprağın kalite özellikleri tütün kalitesini yansıtır. 

Yaprakta kaliteyi belirleyen özellikler yaprak dokusu, su tutma kabiliyeti, yanma özelliği, 

koku, tat, renk ve yaprağın kimyasal bileşimidir. Tütünü diğer bitkilerden ayıran en önemli 

özellik yapraklarında bulunan nikotindir. 

 

 Şerbetçi Otunun Yaprak Özellikleri 

 

Şerbetçi otu saplar üzerinde karşılıklı dizilmiş olan yapraklara sahiptir. Yapraklar 

uzun bir sapa sahiptir. Alt kısımlarda bulunan yapraklar parçalı, üsttekiler ise daha az 

parçalıdır. En uçtaki yapraklar ise kalp şeklinde ve tek parçalıdır. Yaprakların üst yüzü sert 

tüylerle kaplıdır. 

 

Resim 1.9: Şerbetçi otu yaprakları 
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1.5. Keyif Bitkilerinin Çiçek, Meyve ve Tohum Yapıları 
 

 Tütünün Çiçek, Meyve ve Tohum Özellikleri 

 

 Çiçek: Tütün çiçekleri toplu veya salkım şeklinde olup ana sapın uç 

kısmında bulunur. Çiçeğin tapısı tüp şeklindedir. Tütün çiçekleri pembe, 

kırmızı ve beyaz renklerde olabilir. Fakat yaygın olarak kırmızı ve pembe 

renkler görülür. Çiçekler haziran-ağustos ayları arasında açar. Tütün 

kendine döllenen bir bitkidir. 

 

Resim 1.10: Tütün çiçeği 

 Meyve: Tütün meyvesi kapsül şeklindedir ve yumurtalığın gelişmesiyle 

meydana gelir. Kapsüllerin içinde küçük tohumlar bulunur. Tütün 

meyveleri uzun ve oval bir yapıya sahiptir. 

 

Resim 1.11: Tütün meyvesi (kozalak) 

 Tohum: Tütün oldukça küçük tohumlara sahiptir. Tütün tohumunun bin 

dane ağırlığı 0,07-0,09 gram arasında değişir. 1gr tütün tohumundan 12-

13 bin adet tohum bulunur. Tohumlar yakından incelendiğinde böbrek 

şeklinde olduğu görülür. Tohum rengi kahverengi veya siyah tonlardadır. 

Tohum sayısı kapsül (meyve) sayısına bağlı olarak değişir. Bir bitkide 

40-200 arasında kapsül bulunu ve her kapsülde 2500-8000 arasında 

tohum bulunur. Tohumlar yaklaşık %32-42 oranında yağ içerir. Tütünde 

bir bitkiden alınacak tohum miktarı 25-30 gram arasında değişmektedir. 

Tütün tohumları çimlenme güçlerini yaklaşık 30 yıl kadar 

koruyabilmektedir. 
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Resim 1.12: Tütün tohumu 

 

 Şerbetçi otunun Çiçek, Meyve ve Tohum Özellikleri 

 

 Çiçek: Şerbetçi otu iki evcikli bir bitkidir. Yani dişi çiçekler bir bitkide, 

erkek çiçekler ise ayrı bir bitkide bulunur. Dişi çiçekler şemsiye veya 

başak şeklinde olup kozalak (meyve) meydana getirir. Erkek çiçekler ise 

salkım şeklindedir. Bu özellikleri ile çiçekler ayırt edilebilir. Erkek 

çiçekler yeşilimsi-sarı renktedir. Çiçekler temmuz-eylül ayları arasında 

açmaktadır. Tozlanma böcekler ve rüzgâr aracılığıyla olur. Fakat rüzgârla 

tozlanma daha fazla görülür. 

 

Resim 1.13: Şerbetçi otu çiçekleri (A-erkek çiçek, B-dişi çiçek) 

 

 Meyve (Kozalak): Şerbetçi otu meyveleri pullu kozalak 

görünümündedir. Kozalaklar çiçeklerin birleşmesiyle meydana gelir. 

Çiçeklenme ile kozalağın meydana gelişi arasındaki süre 2-3 haftadır. 

Kozalaklar 1,5-3,5 cm genişliğindedir. Meyvelerin üstü lupulin adı 

verilen acı tatlı ve kokulu sarı bir toz tabakasıyla kaplıdır. Bu sarı madde 

suda erir, biraya koku ve acılık verir. 

 

Resim 1.14: Şerbetçi otu meyvesi (kozalak) 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Keyif bitkilerinin literatür bilgilerine göre; kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum 

yapısını açıklayabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Keyif bitkileri ile ilgili tablo ve 

koleksiyonlar hazırlayınız. 

 Keyif bitkilerine ait kök, sap, yaprak, başak ve 

tohumları temin ediniz. 

 Bitki kısımlarını temin edemediğiniz durumda 

resimlerini bulunuz. 

 Koleksiyon hazırlamak için bir defter temin 

ediniz ve her bitki için yeterli sayıda sayfa 

ayırınız. 

 Bitki kısımlarını ve resimlerini ayırdığınız bu 

sayfaya yapıştırınız ve hangi kısma ait 

olduğunu yazınız. 

 Tablo oluşturmak için pano veya panolar 

temin ediniz. 

 Bitki kısımlarını ve resimlerini bu panoya 

yapıştırınız. 

 Bitki kısımlarını ve resimlerinin altına hangi 

kısma ait olduğunu yazınız. 

 Tütünün bitkisel özelliklerini 

belirleyiniz. 

 Tütünün toprak üstü aksamlarını inceleyiniz. 

 Tütünün toprak altı aksamlarını inceleyiniz. 

 Kataloglardan tütün bitkisini inceleyiniz. 

 Tarlada bitkiyi inceleyiniz. 

 Şerbetçi otunun bitkisel özelliklerini 

belirleyiniz. 

 Şerbetçi otunun toprak üstü aksamlarını 

inceleyiniz. 

 Şerbetçi otunun toprak altı aksamlarını 

inceleyiniz. 

 Kataloglardan şerbetçi otu bitkisini 

inceleyiniz. 

 Tarlada bitkiyi inceleyiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENİDRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Tütün tek yıllık ve çok yıllık türleri olan otsu yapıda bir bitkidir. 

2. (    ) Şerbetçi otunun tüm türleri çok yıllık, çiçekleri iki evcikli ve sarmaşık gibi sarılıcı 

bir bitkidir. 

3. (    ) Tütün tohumlarının çimlenmesi için ortalama sıcaklık isteği 13-15 °C’dır. 

4. (    ) Şerbetçi otu; derin yapılı, orta derecede kireçli, kumlu-tınlı topraklardan hoşlanır. 

5. (    ) Tütün saçak köklü bir bitkidir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Tütünde sap kısmı kök boğazından çiçek salkımına kadar olan kısımdır ve yaklaşık 

………..-……………. cm boyundadır. 

7. Şerbetçi otu ………………. metre boya kadar uzayabilmektedir 

8. Tütün yaprağı olgunlaşmadan önce ………………… renklidir. 

9. Şerbetçi otunda çiçekler ……………..-……………… ayları arasında açmaktadır 

10. Şerbetçi otu meyveleri …………… ………………….. görünümündedir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Tütünde tekniğine göre; fide yastığı hazırlayıp ekim yapabileceksiniz. 

Tütün fide yastıklarının bakımını yapabileceksiniz. 

Tütün tarlasını dikime hazırlayarak dikim makinelerini ayarlayıp fide dikimi 

yapabileceksiniz. 

Şerbetçi otu için fide çukurlarını açıp çeliklerini hazırlayıp dikimini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Keyif bitkilerinin özel ekim ve dikim isteklerini araştırınız. 

 Keyif bitkilerinin üretiminde karşılaşılan sıkıntıları araştırınız. 

 

2. KEYİF BİTKİLERİNDE EKİM VE DİKİM 
 

Tütün bitkisi önce fideliklere tohum olarak ekilip sonrasında fide halinde tarlaya 

dikilir (şaşırtılır). Şerbetçi otu bitkisi ise tohumla, kökleri bölünerek veya çelikle çoğaltılır. 

 

2.1. Tütünde Fide Yastığı Hazırlama 
 

Tütün tarlaya dikilmeden önce fide olarak üretilir ve daha sonra tarlaya dikilir. Dikim 

için gerekli fideyi sağlam, canlı, pişkin ve iyi gelişmiş olarak zamanında yetiştirebilmek 

tütün yetiştiriciliğinin önemli üretim aşamalarından biridir. 

 

 

Resim 2.1: Tütün fideliği 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

14 

Tütün bitkisinin başlangıçta fide olarak yetiştirilmesinin başlıca sebepleri şunlardır: 

 

 Tütün tohumları çok küçük olduğu için doğrudan tarlaya ekimlerde çimlenme 

zorluğu yaşanacaktır. Bu nedenle fideliklerde çimlendirilmesi daha kolaydır. 

 Tohumların çimlenebilmesi için gerekli 12-14 °C’lik sıcaklıklar fideliklerde 

sağlanmaktadır. 

 Tütün uzun bir vejetasyon dönemine sahip olduğu için; ilkbaharda erken olarak 

tarlaya girmesi, yaz sıcaklıklarından mümkün olduğunca fazla yararlanması, 

yaprakların sonbahardaki yağmurlara yakalanmadan yağışsız ve güneşli 

havalarda yaz kurusu olarak kurumasının sağlanabilmesi için tütünün fide 

halinde tarlaya dikilmesi ile mümkündür. 

 Fidelikler bakım işlemleri daha kolay ve işçilik daha ucuzdur. 

 

Tütün yetiştiriciliğinde fideliklerde bulunması gereken bazı özellikler vardır. Bu 

özellikler şunlardır: 
 

 Fidelik olarak kullanılacak alanda daha önce tütün yetiştirilmemiş olması 

gerekir. 

 Fidelik olarak kullanılacak alan güneye bakmalı, bol güneş almalı ve hakim 

rüzgarların etkisinde olmamalıdır. 

 Fidelik çevresinde bataklık, fundalık ve sebze ekili bahçelerden olmamalıdır. 

 Fidelik alanının toprağı geçirgen olmalıdır. 

 Yastıklarında kullanılacak toprak temiz olmalıdır. 

 Hastalık ve zararlılara karşı fidelik toprağı veya fidelik yeri değiştirilmelidir. 

 Fidelik harcı iyi hazırlanmalıdır. Fideliklerde 1 kısım yanmış gübre, 1 kısım 

kum ve 1 kısım toprak homojen olarak karıştırılarak kullanılmalıdır. 

 Fidelikler 10-12 m uzunluğunda, 100-120 cm genişliğinde ve 15 cm 

yüksekliğinde olmalıdır. 

 

Resim 2.2: Ekim için hazırlanmış fidelik 

 

 Fideliklerin tabanına fazla suyun tahliyesine yönelik çakıl gibi malzemeler 

döşenmelidir. 
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Tütün fideliklerinin hazırlanma dönemleri bölgenin iklim özelliklerine göre 

değişmektedir. Kış ve ilkbahar mevsimleri ılık geçen bölgelerde şubat ayı içinde, kışı sert ve 

ilkbaharı donlu geçen bölgelerde ise mart ayı içerisinde fidelikler hazırlanmaktadır. 
 

Yukarıdaki özelliklere sahip fidelik alanlarında öncelikle derin bir toprak işlemesi 

yapılıp, sonrasında yastıklar hazırlanmalıdır. Tütün yetiştiriciliğinde; soğuk yastıklar (kara 

yastıklar), ılık yastıklar ve sıcak yastıklar kullanılabilir. 

 

Hangi yastığın kullanılacağı belirlendikten sonra tütün yetiştiriciliği için uygun bir 

harç hazırlanmalıdır. Harç serilip fidelik hazır hale getirildikten sonra dezenfekte edilmesi ve 

sonra tohum ekimi yapılmalıdır. 

 

2.2.1. Tohum Ekimi 
 

Tütünde iyi ve kaliteli bir ürün elde etmek için mutlaka sertifikalı tohum 

kullanılmalıdır. Tohumlar ekim öncesi 4-5 gün nemli tülbentle sarılarak soba yanında 

bekletilir. Bu dönemde tohumlar çimlenmek için çatlar. Bu işleme tohum çatlatma denir. 

Tohum çatlatma yöntemi Ege Bölgesi’nde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

Fideliklerde ekim aşağıdaki şekilde yapılmalıdır: 

 

 Ekim öncesi yastıkların yüzeyi tamamen düzeltilir. 

 Tütün tohumları ekim öncesi su içerisinde bekletilir. 

 Tütün tohumları çok küçük olduğundan ekilecek tohumlar, tohum miktarının 

30-40 katı kadar ince dere kumu veya odun külü ile karıştırarak, rüzgarın yönü 

de dikkate alınarak, fideliğe düzenli olarak ekilir. 

 

 

Resim 2.3: Fideliğe tohum ekimi 

 

 Ekim 1 m
2
’lik plastik veya cam örtülü fide yastıklarına yapılacaksa 1 gram, açık 

yastıklara yapılacaksa m
2’

ye
 
2 gram tohum kullanılmalıdır. 

 Ekimden sonra tohumun üzerine kapak gübresi (yanmış ve elenmiş koyun 

gübresi) serpilerek bastırılır. 
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Resim 2.4: Ekilen tohumların bastırılması 

 

 Ekimin hemen sonrası ilk suyu (can suyu) verilir. Yastıklarda tohumların bir 

araya toplanmasını önlemek için ilk birkaç gün ucunda süzgeç bulunan hortum 

veya süzgeçli kovalarla su verilmelidir. 

 

Resim 2.5: Ekilen tohumların sulanması 

 

Ekim sonrası çıkış yapan ve gelişen tütün fideleri ekimden yaklaşık 45-60 gün sonra 

tarlaya dikime (şaşırtmaya) hazır hale gelir. Bu dönem bölgelerin iklim koşullarına göre 15 

nisan-20 mayıs tarihleri arasındaki bir dönemi kapsar. 1 dekarlık tarla için yaklaşık olarak 6-

7 m
2
’lik fidelik yeterli olmaktadır. 

 

 

Resim 2.6: Plastik örtülü yastık 
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2.2. Tütünde Fide Yastığının Bakımı 
 

Fide yastıkları tütün yetiştiriciliğinin ilk aşamasıdır. Bu dönemde yapılacak hatalı 

bakım işlemleri, ürün kalite ve veriminde önemli derecede kayıplara neden olur. 

 

2.2.1. Sıcaklık Kontrolü ve Havalandırma 
 

Örtü altında bulunan fideliklerde sıcaklıklar 20-30 °C arasındadır. Bu sıcaklıkların 

muhafaza edilmesi fide gelişimi için oldukça önemli olup bu konuda gereken tedbirler 

alınmalıdır. 

 

Fideliklerde hem hastalıkların meydana gelmemesi hem de ortam sıcaklığının istenilen 

seviyelerde tutulabilmesi için mutlaka havalandırma yapılmalıdır. Havalar ısındıkça 

gündüzleri fideliğin örtüsü açılmalı, geceleri kapatılmalıdır. Tohum yastıklarındaki fideler 

soğuktan korunmalıdır. Söküme 15 gün kala fidelikteki fidelerin dış ortama daha kolay uyum 

sağlayabilmesi için geceleri de açık bırakılmalıdır. 

 

 

Resim 2.7: Fideliklerde havalandırma 

 

2.2.2. Sulama 
 

Sulama tütün fidelerinin gelişimi için en önemli uygulamalardan bir tanesidir. Sulama 

tohum ekimi ile başlar. Fideliğin çıkış tamamlanana kadar mutlaka nemli olması gereklidir. 

Bu durum tohumlar çimlenmeden önce hafif ve sık sulamalarla sağlanabilir. Fide çıkışını 

takiben sulama periyodu genişletilir. Fideler büyüdükçe seyrek aralıklarla bol su 

verilmelidir. Fideliklerde sulamalar öğleden sonra yapılmalıdır. Bu sayede toprağın 

soğuması önlenerek, fidenin gelişimine engel olan etken ortadan kaldırılır. Söküme 7-10 gün 

kala fideliklerde sulama kesilmelidir. 
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Resim 2.8: Fideliklerde sulama 

 

Fidelerde susuzluk belirtileri şunlardır: 

 

 Fidelerin yapraklarında renk koyulaşması görülür. 

 Fide yapraklarında kalınlaşma meydana gelir. 

 Fide yaprakları kıvrıklaşır ve düzensiz şekiller meydana gelir. 

 

 

2.2.3. Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otlarla Mücadele 
 

Tütün fideliklerinde çimlenme sonrası yabancı ot sorunu çok sık görülmektedir. Bu 

dönemde yabancı otların gelişmesine fırsat verilmeden mutlaka alınmaları gereklidir. 

Yabancı ot mücadelesiyle birlikte fide seyreltmesi de yapılmalıdır. 

 

Tütün fideliklerde meydana gelecek aşırı nemden dolayı bazı mantari (fungal) 

hastalıkların görülme riski oldukça yüksektir. Bu hastalıklara karşı kimyasal mücadele 

yapılmalıdır. 

 

Resim 2.9: Fideliklerde çökerten hastalığı 

 

Tütün fideliklerinde toprak altı zararlılarına ve nematodlara karşı gerekli ilaçlamalar 

yapılmalıdır. 
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2.2.4. Diğer İşlemler 
 

Tütün fideliklerinde uygulanacak diğer işlemler; kılavuz atma, kapak atma ve şerbet 

atma işlemleridir. 

 

 Kılavuz Atma: Tarlaya dikimden 1-2 hafta önce istenilen özellikleri taşımayan 

fidelerin sökülerek geriye kalan fidelerin daha iyi gelişmesine imkan vermek 

amacıyla uygulanan işleme kılavuz atma adı verilir. 

 

 

Resim 2.10: Tütünde kılavuz atma işlemi 

 

 Kapak Atma: Fideliklerde yapılan sulamalar sonrası toprak oturur ve bazen 

fidelerin kökleri açıkta kalabilir. Böyle durumlarda fidelerin kök bölgeleri daha 

önce hazırladığımız harçla doldurulur. Bu işleme kapak atma adı verilir. 

 Şerbet Verme: Fideliklerde tohum ekiminde geç kalınması veya fidelerin 

normal gelişememesi durumunda bazı kimyasal gübrelerin su içerisinde 

eritilerek sulama suyu ile birlikte verilmesi işlemine şerbet verme denir. Bu 

amaçla; 100 m
2
 alan için 1300 gram amonyum sülfat, 3100 gram süper fosfat ve 

300 gram potasyum sülfat gübreleri 250 litre suda eritilerek şerbet olarak verilir. 

 

2.3. Tütünde Dikim Öncesi Toprak Hazırlığı 
 

Tütünde fide dikimi öncesi toprak hazırlığı; tütünün çeşidine ve tütünün yetiştirme 

amacına göre farklılık gösterir. Fakat genel olarak sonbahar ve ilkbaharda olmak üzere iki 

ayrı dönemde toprak işleme yapılarak tarla dikime hazır hale getirilmelidir. 

 

Sonbahar toprak işlemesinde, tarlada ekili bulunan mevcut bitkinin hasadından hemen 

sonra anız kaldırılarak yapılmalıdır. Daha sonra sonbaharda tarla 20-35 cm derinlikte 

pullukla sürülür. Tarlada yabancı ot varsa tırmık çekilir, yoksa derin sürümden sonra tarla kış 

boyunca dinlendirilir. 
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Resim 2.11: Sonbahar toprak işlemesi 

 

İlkbaharda toprak işleme toprağın tava geldiği dönemde yapılır. Bu dönemde tarla 

kültivatör veya pullukla 10 cm derinlikte yüzeysel olarak tarla tekrar işlenir. Tırmık ve 

merdane çekilerek tarlanın yüzü düzeltilir. Yabancı ot yoğunluğu fazla olan tarlalarda bu 

işlem 2-3 defa tekrarlanmalıdır. Bu durumda da toprak tavının kaçmamasına dikkat 

edilmelidir. Dikim öncesi tarla tesviye edilerek dikime hazır hale getirilmelidir. 

 

 

Resim 2.12: Tarla yüzeyini düzeltme işlemi 

 

Virginia, puro, tömbeki, Hasankeyf, Trabzon, Artvin, Hendek ve bazı Doğu Anadolu 

tütünleri gibi iri yapraklı tütünlerde ise toprak sonbaharda derin işlenmek suretiyle dikime 

hazırlanır. Yalnız Amerika Virginia tütünlerinde toprağı hafif olan ve rüzgâr erozyonuna 

maruz kalan yerlerde sonbaharda derin işleme yapılmaz, yapılsa bile baklagiller dışında bir 

bitki ekilir ve ilkbaharda bu bitki sürülerek toprağa gömülür. 

 

Ülkemizde Türk tipi tütünlerde ilkbaharda son sürümden önce gübreleme yapılmalıdır. 

Bu gübrelemeden önce toprak analizi yaptırılmalı ve gübre analiz sonuçlarına göre 

verilmelidir. Eğer toprak tahlili yapılmamışsa; 2-3 kg/da azot, 3-5 kg/da fosfor ve 5-10 kg/da 

potasyumlu gübre verilmelidir. İri yapraklı tütün çeşitlerinde ise; 6-8 kg/da azot, 8-12 kg/da 

fosfor ve 10-15 kg/da potasyumlu gübre verilmelidir. 

 

Tütün bitkisinin normal gelişmesi ve kaliteli ürün elde edilebilmesi için tarlaya 

dikimin mümkün olduğu kadar erken yapılması gereklidir. Fideliklerde olgunlaşan fideler 

iklim ve toprak koşulları uygun hale gelince tarlaya dikilmeye (şaşırtma) başlanır. Tarlaya 

fide dikimi, Ege ve Marmara Bölgelerinde mart sonu-nisan başı, Karadeniz Bölgesinde ise 

mayıs sonu-haziran başı, diğer bölgelerde ise haziran ayı içinde yapılır. 
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2.4. Tütünde Fide Dikim Makineleri, Makinelerinin Norm Ayarları 

ve Fide Dikimi 
 

Tütün fidelerinin tarlaya dikimi (şaşırtma) işlemi ülkemizde elle veya makine ile 

yapılmaktadır. Makine ile dikimde özel olarak imal edilmiş fide dikim makineleri 

kullanılmaktadır. Makine ile fide dikiminde 2-6 sıralı olarak imal edilmiş dikim makineleri 

kullanılır. Bu makineler fide dikimi genellikle düz arazilerde yapılmaktadır. Fide dikim 

makinelerinde bulunan temel üniteler şunlardır: 

 

 Çizi Açıcılar: Fidenin dikileceği çizileri açan kısım 

 Fide Dikim Organı: Kıskaçlı zincir, kıskaçlı çark ve esnek disk şeklinde olan 

ve dikimi sağlayan parçadır. 

 Baskı Tekerleri: Baskı tekerleri fidenin köklerini toprakla kapatır ve temasını 

sağlar. 

 Sıyırıcı Çubuklar: Sıyırıcı çubuklar fidenin etrafında kabarık bir toprak 

tabakasının oluşmasını sağlar. 

 Sulama ve Gübreleme Ünitesi: Dikilen fideye can suyunu veya gübreyi 

vermeye yarayan kısımlardır. 

 Fide Tablası ve İşçi Oturağı: Dikilecek fidelerin konulduğu ve işçilerin 

oturduğu kısımlardır. 

 

Fideler tarlaya dikime hazır hale geldikten sonra zarar verilmeden fideliklerden 

çekilerek, dikileceği tarlaya götürülür ve dikilir. Dikimi yapılacak fideler 10-15 cm boyunda 

ve 4-5 yapraklı iken fideliklerden sökülmelidir. Fideler sökülmeden bir gün önce sökümün 

daha rahat yapılabilmesi için fidelikler sulanmalıdır. Fideler önce gelişkinlerden başlanarak 

elle sökülür, demet haline getirilir ve kök kısımları kasaların tabanına gelecek şekilde 

yerleştirilir. Fidelikte fide çekimi tamamlandıktan sonra yastıkların vakit geçirilmeden 

bozulması gerekmektedir. 

 

 

Resim 2.13: Fide sökümü 

 

Dikim zamanı iyi bir ürün elde etmek için önemlidir. Fakat dikim yapılacak bölgelerin 

iklim şartları aynı zamanda dikime olanak sağlamaz. Dikim zamanları; Ege Bölgesinde 20 

mart-15 nisan, Marmara Bölgesinde 25 mart-10 mayıs, Karadeniz Bölgesinde mayıs sonu-

haziran başı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ılıman iklime sahip alanlarda 

haziran başı, iklimi daha sert geçen alanlarda ise haziran ortasından sonra yapılır. 
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Fide dikim makinelerinin ayarları bakım ve kullanım kılavuzlarına uygun olarak, 

yapılmalıdır. Fide dikim makineleri ile dakikada ortalama 40-50 fide dikilebilir. Makine ile 

dikim yapılırken fide atıcıların birbirleri ile uyum içerisinde aynı hızda ve sıklıkla fide 

atmaları gerekmektedir. Fide dikiminde sağlam, pişkin ve standart fideler kullanılmalıdır. İlk 

çıkan ve iri fideler asla dikilmemelidir. Dikim yapılacak tarla toprağı dikim döneminde ağır 

tavlı olmamalıdır. 

 

 

Resim 2.14: Makine ile fide dikimi 

 

Dikim makinelerinin fide haznelerine fideler doldurulur. Sıra arası ve sıra üzeri ayarı 

yapılır. Tarlada belli bir düzen içinde dikim yapılır. Makine ile dikimde işçilikten tasarruf 

yapılır. Dikim sonrası can suyu verilir. 

 

Elle fide dikimde, önce pullukla sıralar açılır ve açılan sıralar hortumla sulanır. Sıralar 

üzerinde fide kazıkları (plantuvar) ile açılan çukurlara fideler yerleştirilir. Dikimde fidelerin 

ilk yapraklarına kadar açılan çukura gömülmesine dikkat edilmelidir. Dikimin hemen 

sonrasında can suyu verilmelidir. Dikimi izleyen 1-2 gün fideler toprağa daha iyi tutunmasını 

sağlamak amacıyla hafif sulamalar yapılması gereklidir. 

 

 

Resim 2.15: Elle fide dikimi 
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2.5. Tütünde Fide Dikimi İle İlgili Tanımlar 
 

Tütün bitkisinden iyi verim alabilmek ve bakım işlemlerinin düzenli olarak 

yapılmasını sağlamak için sıra arası ve sıra üzeri mesafelerin iyi ayarlanması gereklidir. 

Ülkemizde yetiştirilen bazı tütün türlerine göre dikim sıklığı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tütün Çeşidi Sıra Arası Mesafe 

(cm) 

Sıra Üzeri Mesafe 

(cm) 

Dekardaki Fide 

Sayısı (1000 Adet) 

Ege (İzmir) 40 15-20 16-20 

Basma 

(Gümüşhacıköy) 
40 15 15-17 

Karadeniz 40 20 12-13 

Doğu-Güneydoğu 50 20 10 

Virginia-Burley 100 80 1,25 

Puroluk-Tömbeki 100 80 1,25 

Hasan Keyf 80 40 3-3,25 

Tablo 2.1: Tütün çeşitlerine göre dikim mesafeleri 

 

2.6. Tütünde Fide Dikiminde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Fideliklerden elde edilen tütün fidelerinin uygun bir şekilde tarlaya dikilmesi 

(şaşırtılması) kaliteli bir ürün elde etmenin önemli şartlarından bir tanesidir. Bu nedenle 

aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekir. 

 

 Tarlaya dikilecek fideler iyice pişkinleşmiş olmalıdır. 

 

Resim 2.16: Dikime hazır pişkinleşmiş fideler 
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 Tarlaya dikilecek fidelerde herhangi bir dış zarar olmamalıdır. Bu durum 

fidelerin dikkatli bir şekilde fideliklerden sökülmesiyle sağlanabilir. 

 Tarlaya dikilecek fideler üniform olmalıdır. 

 Tütün fidelerinin dikileceği çukurlar uygun derinlikte açılmalıdır. 

 Kaliteli bir tütün elde etmek için sıra arası ve sıra üzeri mesafeler tütün türlerine 

uygun olarak ayarlanmalıdır. 

 Fideler dikildikten sonra köklerin toprakla temasını sağlanacak şekilde 

bastırılmalıdır. 

 Dikimin hemen sonrasında mutlaka can suyu verilmelidir. 

 

2.7. Tütünde Fide Dikimi Sonrası Yapılacak İşlemleri 
 

Fide dikimi sonrası yapılacak başlıca işlemler şunlardır: 

 

 Dikimden 1-2 gün sonra tütün tarlası gezilerek tutmayan fideler varsa yerlerine 

yenileri dikilir. Bu işleme aşılama denir. 

 

 

Resim 2.17: Tütünde aşılama işlemi 

 Yapılacak tarla kontrollerinde hastalık ve zararlı belirtileri takip edilerek gerekli 

önlemler alınmalıdır. 

 Tarla ve bitki durumuna göre sulama yapılmalıdır. 

 Dikim sonrası iklim koşullarına bağlı olarak, dikimden 20 gün sonra birinci 

çapa, birinci çapadan 10-15 gün sonrada ikinci çapa yapılmalıdır. 

 

 

Resim 2.18: El aletleri ile çapalama 
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2.8. Şerbetçi otunda Fide Çukurlarının Açılması 
 

Şerbetçi otu yetiştiriciliğinde fide çukurları açılmadan önce toprak işlemesi 

yapılmalıdır. Bu amaçla önce sonbaharda derin sürüm yapılmalıdır. İlkbaharda ise daha 

yüzlek toprak işlemesi yapıldıktan sonra toprak tesviye edilmeli ve dikime hazır hale 

getirilmelidir. 

 

Yetiştiricilik yapılacak arazi dikime hazır hale getirildikten sonra fide çukurları 

açılmalıdır. Fide çukuru açılırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar sıra arası ve 

sıra üzeri mesafeler ile açılacak çukurun derinliğidir. Ülkemizde genellikle sıra arası ve sıra 

üzeri mesafeler 100-160 cm arasında değişmektedir. Bitki besin maddelerince zayıf 

topraklarda 140-150 cm sıra arası ve sıra üzeri mesafe bırakılmalıdır. Bitki besin 

maddelerinin yüksek olduğu topraklarda iyi gelişir ve daha fazla boylanırlar. Böyle 

durumlarda sıra arası mesafe daha geniş tutulmalıdır. 

 

 

Resim 2.19: Dikim yapılacak tarla 

 

Sıra arası ve sıra üzeri mesafeler ayarlandıktan sonra dikim çukurlarının yerleri 

belirlenir ve çukurlar açılır. Dikim çukurları 60-70 cm genişlik ve derinliğinde olmalıdır. 

Dikim çukurları traktöre bağlanan toprak burguları veya elle açılabilir. Fideler açılan 

çukurlara mart ayı başında dikilir. Ortalama olarak 1 dekarlık alana 300-500 adet fide 

dikilebilir. Dikilecek fide sayısı şerbetçi otu çeşidine göre değişiklik gösterir. 

 

 

Resim 2.20: Dikilmiş şerbetçi otu çeliği 
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2.9. Şerbetçi otunda Çelik (Pençe) Alımı 
 

Şerbetçi otu bitkisinde iki şekilde çelik alınabilir. 

 

Birinci yöntemde daldırma yöntemi kullanılır. Bitkilerin sürgün uçları toprağa 

daldırılır ve köklendirilir. Daha sonra köklenen çelikler kesilerek çıkarılır ve üretimde 

kullanılır. Daldırma yöntemi şerbetçi otu üretimi için pek pratik bir yöntem değildir. 

 

İkinci yöntemde 3-6 yaşındaki bitkilerden elde edilen çelikler kullanılır. Bu 

bitkilerden ilkbahar budaması sırasında toprak altındaki sürgünlerden çelikler alınır. Alınan 

çelikler 9-12 cm uzunluğunda ve 1,5-2 cm kalınlığında olmalı, üzerinde 2-3 göz 

bulunmalıdır. 

 

Resim 2.21: Şerbetçi otu çelikleri 

 

Çelikler dikimden 1-2 gün önce alınmalı ve çok bekletilmeden dikilmelidir. Dikim 

öncesi çeliklere köklenmeyi kolaylaştırma amacıyla hormon uygulaması yapılır. Dikimi 

yapılan çelikler yaklaşık 15-20 gün sonra sürgün verir. Hemen dikim yapılmayacaksa 

çelikler dikim zamanına kadar plastik torbalar içerisinde buzdolabında muhafaza edilmelidir. 

Bazen çelikler hemen tarlaya dikilmeden köklendirme parsellerine alınır. Köksüz çelikler 

gözleri yukarı gelecek şekilde ve üst kısımları toprak yüzeyinden 7-8 cm aşağıda olmak 

üzere açılan çukurlara dikilir. 

 

 

Şekil 2.1: Şerbetçi otunda doğru ve yanlış dikim şekilleri 

 

Bu çelikler bir yıl fidanlıkta yetiştirilir. Ertesi yıl asıl dikim yerlerine taşınır ve dikilir. 
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Resim 2.22: çelik dikimi 

 

2.10. Şerbetçi otunda Çelik Dikiminde Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Şerbetçi otunda çelik dikiminde dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar şunlardır: 

 

 Dikimin zamanında yapılmasına dikkat edilmelidir. 

 Dikim için ocaklar oluşturulmalı ve ocaklar kare şeklinde olmalıdır. 

 Sıra arası, sıra üzeri ve dikim derinliğinin uygun olmasına dikkat edilmelidir. 

 Fidelerin üzerinde bulunan gözlere zarar vermeden dikim yapılmalıdır. 

 Dikim için açılan çukurlara 1-2 gözü dışarıda kalacak şekilde 2-4 adet çelik 

dikilmelidir. 

 Çelikler dikildikten sonra köklerin toprakla teması sağlanması için çıkan nemli 

toprakla çeliğin etrafı kapatılıp  bastırılmalıdır. 

 Dikim sonrası yağmur sularının göllenip fideye zarar vermemesi için üst kısım 

hafif kubbe yapılmalıdır. 

 Dikim çukurların belli olması için de kuzey taraflarına birer işaret kazığı 

dikilmelidir. 

 Erkenci çeşitlerde dekara 500 adet çelik kullanılmalıdır. 

 

 

Resim 2.23: Dikimi yapılan çeliğin çimlenmesi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Tütünde tekniğine göre; fide yastığı hazırlayıp ekim yapabileceksiniz. 

Tütün fide yastıklarının bakımını yapabileceksiniz. 

Tütün tarlasını dikime hazırlayarak dikim makinelerini ayarlayıp fide dikimi 

yapabileceksiniz. 

Şerbetçi otu için fide çukurlarını açıp, çeliklerini hazırlayıp dikimini yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tütünde fide yastığı hazırlayınız. 

 Fidelik alanını belirleyiniz. 

 Yetiştirme ortamını hazırlayınız. 

 Toprak harcı hazırlayınız. 

 Fidelik için gerekli malzemeleri temin 

ediniz. 

 Fidelikte drenaj çalışması yapınız. 

 Temin ettiğiniz malzemelerle fideliği hazır 

hale getiriniz. 

 Tohum ekimi yapınız. 

 Tütünde fide yastığının bakımını 

yapınız. 

 Sulama yapınız. 

 Yabancı ot temizliği yapınız. 

 Havalandırma yapınız. 

 İlaçlama yapınız. 

 Tütünde dikim öncesi toprak hazırlığı 

yapınız. 

 Sonbahar toprak işlemesi yapınız. 

 İlkbahar toprak işlemesi yapınız. 

 Gübreleme yapınız. 

 Fide dikimi yapılacak alanda tesviye 

yapınız. 

 Tütünde fide dikim makinelerini 

tanıtınız. 

 Fide dikim makinelerinin parçalarını 

inceleyiniz. 

 Norm ayarlarını öğreniniz. 

 Dikim yapacak kişilere makinenin 

kullanımı ile ilgili genel kuralları anlatınız. 

 Tütünde fide dikimi ile ilgili tanımları 

açıklayınız. 

 Sıra arası mesafeleri belirleyiniz. 

 Sıra üzeri mesafeleri belirleyiniz. 

 Fide dikim derinliğini belirleyiniz. 

 Tütünde fide dikim makinelerinin norm 

ayarlarını gösteriniz. 

 Fide dikim makinesinin kullanım 

kılavuzunu inceleyiniz. 

 Ayarların nasıl yapıldığını öğreniniz. 

 Tütün bitkisine uygun norm ayarını 

yapınız. 

 Tütünde fide dikiminde dikkat edilecek 

hususları açıklayınız. 

 Fide ile özellikleri belirleyiniz. 

 Dikim zamanını belirleyiniz. 

 Arazi ile ilgili özelliklere dikkat ediniz. 

 Dikim yöntemine ait özelliklere dikkat 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Tütünde fide dikimi sonrası yapılacak 

işlemleri açıklayınız. 

 Arazi kontrolü yapınız. 

 Tutmayan fideleri belirleyiniz ve yerlerine 

tekrar dikim yapınız. 

 Bakım işlemlerini yapınız. 

 Şerbetçi otu fide çukurlarını açınız. 

 Sıra arası mesafeleri belirleyiniz. 

 Sıra üzeri mesafeleri belirleyiniz. 

 Dikim çukurlarının derinliğini belirleyiniz. 

 Dikim çukuru açmak için gerekli ekipmanı 

temin ediniz. 

 Dikim çukurunu açınız. 

 Şerbetçi otunda çelik (pençe) alımını 

gösteriniz. 

 Hangi bitkilerden çelik alınacağını tespit 

ediniz. 

 Çelik alım zamanını belirleyiniz. 

 Çelik almak için gerekli malzemeleri temin 

ediniz. 

 Tekniğine uygun olarak çelikleri alınız. 

 Çelikleri dikim zamanına kadar uygun bir 

şekilde muhafaza ediniz. 

 Şerbetçi otunda çelik dikiminde dikkat 

edilecek hususları açıklayınız. 

 Fide  özelliklerini belirleyiniz. 

 Dikim zamanını belirleyiniz. 

 Arazi ile ilgili özelliklere dikkat ediniz. 

 Dikim yöntemine ait özelliklere dikkat 

ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Fidelik olarak kullanılacak alanda daha önce tütün yetiştirilmemiş olması gerekir. 

2. (    ) Kış ve ilkbahar mevsimleri ılık geçen bölgelerde mart ayı içinde, kışı sert ve 

ilkbaharı donlu geçen bölgelerde ise şubat ayı içerisinde fidelikler hazırlanmaktadır. 

3. (    ) Tütünde 1 dekarlık tarla için yaklaşık olarak 6-7 m
2
’lik fidelik yeterli olmaktadır. 

4. (    )Şerbetçi otunda dikim çukurları 60-70 cm genişlik ve derinliğinde olmalıdır. 

5. (    ) Daldırma yöntemi şerbetçi otu üretimi için pek pratik bir yöntemdir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Tarlaya tütün fidesi dikimi, Ege ve Marmara Bölgelerinde …….. ……….-………. 

……….. yapılır. 

7. Dikimi yapılacak tütün fideleri ……………… cm boyunda ve ………….. yapraklı 

iken fideliklerden sökülmelidir. 

8. Dikimden 1-2 gün sonra tütün tarlası gezilerek tutmayan fideler varsa yerlerine 

yenileri dikilir. Bu işleme ………………….. denir. 

9. Ülkemizde şerbetçi otu yetiştiriciliğinde genellikle sıra arası ve sıra üzeri mesafeler 

………………….. cm arasında değişmektedir. 

10. Dikimi yapılan şerbetçi otu çelikleri yaklaşık ……………. gün sonra sürgün verirler. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Şerbetçi otu bitkisinde dikim çukuru açınız. 

 

 Dikim çukuru açmak 

 Malzemeler 

o Metre 

o İp 

o Traktör 

o Toprak işleme aletleri 

o Toprak burgusu 

o Bel ve Kürek 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında ekim normu ayarı yapmak için aşağıda listelenen 

davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  

(X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Fide çukurları açılmadan toprak işleme aletleri ile derin sürüm 

yaptınız mı? 
  

2. İlkbaharda yüzlek toprak işlemesi yaptınız mı?   

3. Araziyi tesviye ettiniz mi?   

4. Sıra arası mesafeleri belirlediniz mi?   

5. Sıra üzeri mesafeleri belirlediniz mi?   

6. Dikim çukurları açılacak yerleri belirlediniz mi?   
7. Dikim çukurlarının hangi alet ve ekipmanla açılacağına karar verdiniz 

mi? 
  

8. Dikim çukurlarını uygun derinlikte açtınız mı?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

Keyif bitkilerinde bitkiye göre;  çapalama, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla kimyasal 

mücadele, sulama ve gübreleme gibi bakım işlemlerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Keyif bitkileri yetiştiriciliğinde uygulanacak türe özel bakım işlemlerini 

araştırınız. 

 Keyif bitkilerinin yetiştirildiği bölgelere göre uygulanan farklı bakım 

işlemlerini araştırınız. 

 

3. KEYİF BİTKİLERİNDE BAKIM İŞLEMLERİ 
 

3.1. Keyif Bitkilerinin Bakım İşlemleri 
 

Keyif bitkilerine uygulanan bakım işlemleri genel olarak birbirine benzer işlemlerdir. 

Fakat uygulamalarda bazı değişiklikler olmaktadır. Keyif bitkilerinde uygulanan başlıca 

ortak bakım işlemleri; sulama, gübreleme, çapalama, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla 

mücadeledir. Bu işlemler tütün ve şerbetçi otunda benzer olarak yapılan işlemlerdir. Farklı 

olarak tütünde dip sıyırma, tepe alma, filiz ve koltuk alma, şerbetçi otunda ise budama ve 

direklere bağlama ayrı birer bakım işlemi olarak uygulanmaktadır. 

 

3.1.1. Tütünde Uygulanan Bakım İşlemleri 
 

Tütün bitkisinde uygulanan başlıca bakım işleri; sulama, gübreleme, çapalama, dip 

alma yabancı otlarla mücadele, hastalıklarla mücadele, zararlılarla mücadele, tepe alma, filiz 

ve koltuk almadır. 

 

 Sulama 
Kalite tip tütünler (Ege ve Karadeniz Bölgesi kalite tip tütünleri) genel olarak 

sulanmaz. Bu bölgelere ait tütünlere çoğu zaman ilk dikildiklerinde verilen can suyu 

haricinde sulama yapılmaz. Karadeniz bölgesi yağışlı geçtiği için tütün için yeterlidir. Ege 

bölgesinde ise kurak geçen yıllarda 1-2 defa sulama yapılabilir. 

 

Tömbeki, puroluk tütünler, Hasankeyf tütünleri, Virginia ve diğer bazı sert karakterli 

tütün çeşitlerinde sulama uygulanır. Bu tütünlerin yetiştirildiği bölgelerde 2-3 sulama 

yapılmaktadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Tütünlerde sulama hassa bir konudur. Fazla su tütünde kalitenin düşmesine ve bazı 

kök hastalıklarına neden olmaktadır. Bu nedenle genellikle tütün tarlalarının toprağının 

süzek olması ve fazla suyu tutmaması istenir. 

 

 

Resim 3.1: Tütünde sulama 

 

 Gübreleme 
Tütün bitkisi genel olarak başta azot (N) olmak üzere fosfor (P2O5) ve potasyum 

(K2O) gibi besin maddelerine ihtiyaç duyar. Bu maddelerin haricinde diğer kalsiyum, 

magnezyum, kükürt ve demir gibi iz elementleri de gereklidir.  

 

 

Resim 3.2: Gübrelenmiş tütün tarlası 
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Tütünün ihtiyacı olan başlıca bitki besin maddeleri ve eksikliğinde tütünde görülen 

başlıca etkileri şunlardır: 

 

Bitki Besin Maddesi Eksikliğinde Görülen Belirtiler 

Azot 

Gelişme yavaşlar 

Yapraklar küçülür 

Nikotin oranı azalır 

Yaprak rengi açık yeşile döner 

Fosfor 
Gelişme yavaşlar 

Çiçeklenme ve olgunlaşma gecikir 

Potasyum 

Gelişme geriler 

Yaprak kenarları anormal seviyede sararır 

Yapraklar üzerinde lekeler oluşur  

Yaprak uçları kıvrılır 

Kalsiyum 

Genç yapraklar ve tepe tomurcuğunda deformasyonlar 

(bozulmalar) görülür 

Yaprak renkleri koyu yeşil renk alır 

Yaprak uçları aşağı kıvrılır 

Magnezyum Yaprak kenar ve uçlarında lekeler meydana gelir 

Kükürt Yapraklarda kloroz görülür 

Demir Üst yapraklarda kloroz görülür 

Tablo 3.1: Bitki besin maddeleri eksikliğinin tütüne etkisi 

 

Verilecek gübre miktarları yapılacak toprak ve bitki analizlerine göre belirlenmelidir. 

Fakat bu analizler yapılmamışsa genel olarak aşağıdaki şekilde gübreleme yapılabilir. 

 

Kalite tip tütünlerde gübreler genel olarak verimi arttırmakla beraber, kaliteyi düşürür. 

Bu nedenle verim ve kalitede azalma olmadıkça gübreleme yapılmamalıdır. Ancak sürekli 

tütün ekilen tarlalarda zamanla besin elementleri azalır ve verim düşer. Bu şekilde 

fakirleşmiş tütün tarlalarına 4-5 yılda bir dekara 2 ton çiftlik gübresi verilmelidir. Kimyasal 

gübre olarak dekara saf halde; 3-5 kg azot, 3-4 kg fosfor ve 3-5 kg potasyum verilebilir. 

 

Artvin, Trabzon, Hendek, Edirne, Balıkesir, Güney Doğu tütünlerine 2-3 yılda bir 

dekara tütün ekilen tarlaya 2-3 ton çiftlik gübresi, dekara saf olarak 4-6 kg saf azot, 10 kg 

fosfor ve 6-8 kg potasyum verilmelidir. 
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Kuvvetli gelişen puro ve tömbeki tütünlerde, puroluklarda yanma kabiliyetinin 

yükseltilmesi bakımından potasyum silikat veya jips verilir. Bu tütünlere 2-3 yılda bir dekara 

2-4 ton çiftlik gübresi, dekara saf olarak 20-24 kg azot, 10-12 kg fosfor ve 20-24 kg 

potasyum verilmelidir. Puroluk tütünlerde bu hesaba ek olarak 5 kg MgO verilmelidir. 

Virginia tütünlerine 3-10-12’lik kompoze gübreler kullanılır. Bu gübreden dekara 100-

150 kg verilmelidir. Tütünde gübreleme genellikle dikim zamanı yapılır. 

 

 Çapalama 
Tütünde yapılan çapalama işlemleri şu şekildedir: 

 

 Birinci Çapa: Birinci çapaya kaymak çapası adı verilir. Tütün fideleri 

tarlaya dikildikten yaklaşık üç hafta (20 gün) sonra yapılır. Fide 

dikiminden sonra yağmur yağarsa toprağın kaymak bağlamaması için ilk 

çapa yapılır. Bu ilk çapa tarla kuruduktan sonra yapılır. Kaymak çapası 

yapılmazsa bitkiler havasızlıktan ölür. 

 İkinci Çapa: Birinci çapadan 2-3 hafta sonra yapılan çapaya ikinci çapa 

adı verilir. İkinci çapa tütünün asıl çapasıdır. İkinci çapanın amacı 

yabancı otlarla mücadele ve boğaz doldurmadır. Bu çapadan sonra tütün 

tarlaları genellikle çapalanmaz. 

 Üçüncü Çapa: Yabancı otlarla mücadelenin yetersiz olması durumunda 

üçüncü çapa da yapılabilir. Üçüncü çapa da genellikle bitki boyu 50 cm 

olduğu zaman yapılır. 

 

 

Resim 3.3: Tütünde çapalama 

 

Tütün yetiştiriciliğinde her yağmur sonrası toprağın kaymak bağlamaması için tedbir 

olarak hafif bir çapalama yapılması iyi olur. 
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Resim 3.4: Toprakta kaymak tabakası 

 

Çapalama ufak el çapaları ile yapılır. Seyrek dikilen çeşitlerde çapa makineleri de 

kullanılabilir. 

 

 

Resim 3.5: Makine ve el aletleri ile çapalama 

 

 Dip Alma 

 

Tütün bitkisinde dip yapraklar ekonomik açıdan önemli sayılmadıkları için dikimden 

3-4 hafta sonra yani ilk çapadan hemen sonra kırılarak alınır. Bu işleme dip sıyırma adı 

verilir. 

 

 Yabancı Otlarla Mücadele 
 

Tütün bitkisinde yabancı ot problemi mücadele yapılmadığı takdirde önemli sorunlar 

meydana getirmektedir. Tütünde görülen başlıca yabancı otlar; kaynaş, darıcan, yabani 

hardal, pıtrak ve tarla sarmaşığıdır. Ayrıca canavar otu ve küsküt adlarıyla bilinen parazit 

bitkiler de sorun oluşturmaktadır. Bu yabancı otlara karşı başlangıçta koruyucu önlemler 

alınmalıdır. Sonrasında mekanik mücadele yöntemleri, biyolojik mücadele yöntemleri ve 

kimyasal mücadele yöntemleri uygulanmalıdır. 
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Resim 3.6: Tütünde bazı yabancı otlar (A-küsküt, B-canavar otu) 

 

Bu yöntemlerden ülkemizde en fazla uygulananı kimyasal mücadeledir. Yabancı 

otlara karşı kullanılan kimyasal ilaçlara herbisitler denir. Herbisitler ekim veya dikim öncesi, 

çıkış öncesi ve çıkış sonrası olmak üzere üç şekilde kullanılır. Kullanılacak herbisitler insan 

ve çevre sağlığına en az zarar verecek olanlardan seçilmelidir. 

 

 Hastalıklarla Mücadele 
 

Tütünde görülen ve ekonomik kayıplara neden olan başlıca hastalıklar külleme 

hastalığı ve tütün mozaik virüsü hastalığıdır. Virüs hastalıklarına karşı uygulanabilecek 

kimyasal mücadele yöntemi bulunmamaktadır. Külleme hastalığı ise funguslar tarafından 

meydana getirilir. Bu hastalığa karşı uygun bir fungusit seçilerek mücadele yapılabilir. 

 

 

Resim 3.7: Tütünde bazı hastalıklar (A-mavi küf, B-külleme) 

 

 Zararlılarla Mücadele 
 

Tütün yetiştiriciliğinde; tütün tripsi, tütün gebesi, yaprak bitleri, beyazsinek ve bozkurt 

başlıca tütün zararlılarıdır. Bu zararlılara karşı kültürel, mekanik, biyolojik ve kimyasal 

mücadele yöntemleri uygulanabilir. 
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Resim 3.8:Tütün zararlıları (A-yaprak biti, B-beyaz sinek, C-tütün gebesi) 

 

 

Resim 3.9: Tütün zararlıları (A-bozkurt, B-tütün tripsi) 

 

Hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı yapılacak kimyasal mücadelelerde çok dikkatli 

olunmalıdır. İlaç uygulamaları yapılırken insan ve çevre sağlığı için gerekli tüm tedbirler 

alınmalıdır. 

 

Resim 3.10: Tütün tarlasında ilaçlama ve koruyucu kıyafet 
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 Tepe Alma 

Bazı tütün türlerinde yaprakların daha iyi gelişmesi istenir. Bu amaçla belirli sayıda 

yaprak bırakıldıktan sonra üst yapraklar tomurcuk ve çiçek salkımı ile birlikte kırılır. Bu 

işleme tepe alma adı verilir. Bu işlemde 4-5 yaprak çiçek salkımı ile birlikte kırılarak alınır. 

 

 Filiz ve Koltuk Alma 

Tepe alma işlemi uygulanan bitkilerde bırakılan yaprakların koltuklarının yan 

taraflarından yeni filizler meydana gelir. Tepe alma işleminden birkaç gün sonra tarla kontrol 

edilerek yeni oluşan filiz ve koltuklar alınır. Bu işlemlere filiz ve koltuk alma adı verilir. Bu 

işlemler kurak zamanlarda yapılmalıdır. 

 

3.1.2. Şerbetçi otunda Uygulanan Bakım İşlemleri 
 

Şerbetçi otu bitkisinde başlıca bakım işleri sulama, gübreleme, çapalama, budama, 

direklere bağlama, hastalık ve zararlılarla mücadeledir. 

 

 Sulama 
Şerbetçi otu yetiştiriciliğinde yeterli yağışın olmadığı durumlarda, bitkinin ihtiyacına 

göre sulama yapılır. Şerbetçi otu bir yetiştirme sezonunda en az 3-4 defa sulanmalıdır. 

Sulamada bitkinin çiçeklenme ve hasat dönemi arasında susuz kalmamasına dikkat 

edilmelidir. Şerbetçi otunda sulama ile en az %50 ürün artışı sağlanabilir. Susuz şartlarda 

yetiştiriliciliği yapılan şerbetçi otu bitkisinden dekara 254 kg ürün alınırken, iki hafta 

aralıklarla sulama yapıldığında bu rakamın dekara 370 kg’a çıktığı tespit edilmiştir. 

 

 Gübreleme 
Şerbetçi otu bitkisinde gübreleme için toprak analizi yaptırılmalı ve analiz raporunda 

önerilen çeşit ve dozda gübre kullanılmalıdır. Analiz yapılmamışsa tarla tesisinden önce 

dekara 2-3 ton çiftlik gübresi kullanılmalıdır. Şerbetçi otu bitkisine yetiştirme dönemi 

içerisinde 15 kg/da saf azot nisan, mayıs ve haziran aylarında olmak üzere üç dönemde eşit 

miktarda uygulanır. Fosforlu gübreler ise saf olarak 15 kg olmak üzere bir defada ve erken 

ilkbaharda toprağa verilir. 

 

 Çapalama 
Şerbetçi otu bitkisinde çapalamanın asıl amacı yabancı otlarla mücadele ve boğaz 

doldurmadır. Çapalamada sıra araları sonbahar ve ilkbaharda yüzeysel sürülmelidir. Sıra 

üzerleri ise çapa ile kazılarak boğaz doldurması yapılmalıdır. Ayrıca her sulamadan sonra 

oluşan kaymak tabakasını kırmak ve yabancı otları yok etmek için çapalama yapılmalıdır. 

Şerbetçi otunda dikim sonrası yaz boyunca yabancı otlara karşı çapalama yapılır. 

Sonbaharda toprak işlemesi yapılarak fidelerin kış soğuklarından zarar görmemesi için üzeri 

toprakla örtülür. 

 

 Budama 
Şerbetçi otunda budama işlemi kozalak randımanının artışını sağlar. Yeni tesis edilmiş 

bahçelerde bitkinin kuvvetli gelişebilmesi için ilk üç yıl ağır gövde budaması yapılmamasına 

özen gösterilmelidir. İlkbaharda çıkan filizlerden bir bitkide sağlıklı olanların içerisinden ipe 

sardırılmayanlar koparılır.  



 

40 

İpe sardırılanlarda bitki gelişmesi devam ettikçe, 1-1,5 m yüksekliğe kadar olan yan 

dallar gelişme süresi içinde temizlenir. Mart-nisan aylarında ocaklar açılarak gövde 

budaması yapılmalıdır. Filiz budaması haziran ayında çiçeklenmeden önce yapılır. 

İlkbaharda fidelerin üzeri açılarak kollarda 1-2 cm tırnak bırakılarak budama yapılır. 

 

 Direklere Bağlama 
Şerbetçi otu yapısal olarak tırmanıcı bir bitkidir. Bu nedenle sürgünlerin bir direğe 

bağlanması gerekir. Kullanılan direkler 7-8 metre boyunda olmalıdır. Sürgünleri filizlere 

bağlarken bağlama amacıyla rafya (aşı bağı) kullanılmalıdır. Bu bağlama işlemi zamanında 

yapılırsa bitkinin gelişim ve verimine olumlu etki yapar. Bağlama işlemi üç dönemde 

yapılabilir. Bu dönemler: 

 

 Birinci Bağlama: Birinci bağlamada her yıl toprak yüzeyine çıkan yeni 

sağlıklı filizlerden 2-3 adedi 40-50 cm boya ulaştıklarında boğum 

altından direğe bağlanır. Bağlamada bir veya iki sürgün yedek bırakılarak 

diğerleri kesilmelidir. 

 İkinci Bağlama: Birinci bağlamada bırakılan sürgünler 1-2 m boya 

ulaştığında ikinci bağlama yapılarak yedekler kesilmelidir. 

 Üçüncü Bağlama: Bitkiler 3-4 metre boya ulaştığında yapılır. 

 

Her bağlama sonunda çapa yapılmalıdır. Ayrıca çiçeklenmeden iki hafta önce 

sürgünlerin tepesi kırılmalıdır. 

 

 

Resim 3.11: Şerbetçi otunun direklere bağlanması 

 

 Hastalıklarla Mücadele 
 

Şerbetçi otunda görülen başlıca hastalıklar mildiyö ve külleme hastalıklardır. Her iki 

hastalıkta funguslardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle hastalıkların tedavisinde kültürel 

önlemlerle birlikte uygun bir fungusitle Zirai Mücadele Teknik Talimatlarında belirtilen 

zaman ve yöntemlere uygun olarak kimyasal mücadele yapılmalıdır. 
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Resim 3.12: Şerbetçi otunda mildiyö hastalığı( A-yaprakta, B-meyvede) 

 

 

Resim 3.13: Şerbetçi otunda külleme hastalığı (A-yaprakta, B-meyvede) 

 Zararlılarla Mücadele 
 

Şerbetçi otunun en önemli zararlıları arasında yaprak bitleri ve iki noktalı kırmızı 

örümcekler gelmektedir. Bu zararlıların biyolojilerine uygun olarak Zirai Mücadele Teknik 

Talimatlarında belirtilen zaman ve yöntemler kullanılarak kimyasal mücadele yapılmalıdır. 

Ayrıca bu zararlılara karşı gerekli kültürel, mekanik ve biyolojik önlemler de alınmalıdır. 

 

 

Resim 3.14: Şerbetçi otunda yaprak biti zararı 
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3.2. Keyif Bitkilerinde Bakım İşlemlerinde Kullanılan Alet ve 

Makineler ile Ayar ve Bakımları 
 

Keyif bitkilerinde bakım işlemlerinde kullanılan başlıca alet ve makineler aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

 Keyif bitkilerinde hastalık, zararlı ve yabancı otlara basınçlı sırt pülverizatörleri, 

bahçe ve tarla pülverizatörleri kullanılır. 

 Çapalama ufak el çapaları ile yapılır. Seyrek dikilen çeşitlerde çapa makineleri 

de kullanılır. 

 Gübrelemede çiftlik gübresi için çiftlik gübresi dağıtma makineleri ile atılmalı, 

mineral gübreler ise santrifüjlü gübre dağıtma makineleri ile atılmalıdır. 

 

Yukarıda bahsi geçen alet ve makinelerin ayar ve bakımları, makinelerin bakım ve 

kullanma kılavuzlarına uygun olarak yapılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Keyif bitkilerinde bitkiye göre; çapalama, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla kimyasal 

mücadele, sulama ve gübreleme gibi bakım işlemlerini yapabileceksiniz. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sulama yapınız. 

 Keyif bitkilerinin türlerine göre su ihtiyacını 

belirleyiniz. 

 Sulama zamanını belirleyiniz. 

 Yeterli miktarda su kullanınız. 

 Uygun dönemlerde sulama yapınız. 

 Tekniğine uygun sulama yapınız. 

 Gübreleme yapınız. 

 Toprak analizleri yaptırarak keyif 

bitkilerinin gübre ihtiyacını tespit ediniz. 

 Gübreleme zamanını tespit ediniz. 

 Uygun gübre kullanınız. 

 Uygun alet ve ekipmanları kullanınız. 

 Tekniğine uygun gübreleme yapınız. 

 Çapalama yapınız. 

 Çapalama dönemlerini belirleyiniz. 

 Çapalama yöntemlerini belirleyiniz. 

 Çapalamada kullanılacak alet ve makineleri 

belirleyiniz. 

 Sıra aralarını çapalayınız. 

 Sıra üzerini çapalayınız. 

 El aletleri ile çapalama yapınız. 

 Makine ile çapalama yapınız. 

 Hastalık, zararlı ve yabancı ot 

mücadelesi yapınız. 

 Keyif bitkilerinde görülen hastalık,  zararlı 

ve yabancı otları tespit ediniz. 

 Bu etmenlerin zarar şekillerini inceleyiniz. 

 Hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı 

alınacak tedbirleri belirleyiniz. 

 Uygun olan yöntemleri seçiniz. 

 Kimyasal mücadele yöntemlerini en son 

tercih olarak değerlendiriniz. 

 Kimyasal mücadele ile ilgili tüm güvenlik 

tedbirlerini alarak ilaçlama yapınız. 

 Keyif bitkilerine göre özelleşmiş 

bakım işlemlerini yapınız. 

 Tütünde dip alma işlemini yapınız. 

 Tütünde tepe alma işlemini yapınız. 

 Tütünde filiz ve koltuk alma işlemini 

yapınız. 

 Şerbetçi otunda budama yapınız. 

 Şerbetçi otunu direklere bağlayınız. 

 Keyif bitkilerinin bakım alet ve 

makinelerinin ayar ve bakımlarını 

yapınız 

 Bitki bakım alet ve makinelerinin kullanma 

ve bakım kitapçıklarını temin ediniz. 

 Bakım ve kullanma kitapçıklarına uygun 

olarak gerekli işlemleri yapınız. 

 Bakım sonrası alet ve makineleri korunaklı 

bir ortamda muhafaza ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Kalite tip tütünler (Ege ve Karadeniz Bölgesi kalite tip tütünleri) genel olarak 

sulanmazlar. 

2. (    ) Tütünde birinci çapadan 2-3 hafta sonra yapılan çapaya ikinci çapa adı verilir. 

3. (    ) Şerbetçi otu, bir yetiştirme sezonunda hiç sulanmadan yetiştirilebilir. 

4. (    ) Şerbetçi otunda filiz budaması haziran ayında çiçeklenmeden sonra yapılır. 

5. (    ) Şerbetçi otunda üçüncü bağlama; bitkiler 3-4 metre boya ulaştığında yapılır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Tütünde gübreleme genellikle ………………. zamanı yapılır. 

7. Tütünde birinci çapaya ……………….. çapası adı verilir. 

8. Tütünde tepe alma işleminde ………… yaprak çiçek salkımı ile birlikte kırılarak 

alınır. 

9. Şerbetçi otunda birinci bağlamada her yıl toprak yüzeyine çıkan yeni sağlıklı 

filizlerden 2-3 adedi 40-50 cm boya ulaştıklarında ……………… altından direğe 

bağlanır. 

10. Şerbetçi otunda görülen başlıca hastalıklar …….….………… ve ………………….. 

hastalıklarıdır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

Tütünde el çapaları ile çapalama yapınız. 

 

 Çapalama yapmak 

 Malzemeler 

o El çapaları 

o Kayıt defteri ve takvim 

o Metre 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında tarla pülverizatöründe ilaçlama sonrası genel bakım ve 

temizlik yapmak için aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Birinci çapa için dikim zamanından sonra üç hafta beklediniz mi?   

2. Fide dikimi yapılan tarlada kontrol yaptınız mı?    

3. Çapalama işlemi için el çapalarını hazırladınız mı?   

4. Çapalamayı tekniğine uygun olarak yaptınız mı?   

5. Çapalama yaparken tütün fidelerine zarar vermemeye dikkat ettiniz 

mi? 

  

6. İkinci çapalama için tarla kontrolleri yaptınız mı?   

7. İkinci çapalamada yabancı ot mücadelesi ve boğaz doldurma işlemi 

yaptınız mı? 

  

8. Üçüncü çapalama yapılıp yapılmamasına karar verdiniz mi?   

9. Üçüncü çapalama için bitki boyunu ölçtünüz mü?   

10. Üçüncü çapalamayı yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

 

Tekniğine uygun; tütün kırımı, kurutma ve balyalama yapabileceksiniz. 

Tekniğine uygun; şerbetçi otu kozalarının hasadını yapıp kurutabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Keyif bitkilerinde erken ve geç hasatta meydana gelebilecek olumsuzlukları ve 

ekonomik zararları araştırınız. 
 Keyif bitkilerinin hasat sonrası nasıl pazarlandığını ve alımların kimler 

tarafından yapıldığını araştırınız. 

 Keyif bitkilerinin değerlendirme yöntemlerini araştırınız. 

 

4. KEYİF BİTKİLERİNDE HASAT 
 

4.1. Tütünün Hasat Kriterleri 
 

Tütün bitkisinin hasat zamanı çeşitlere göre farklılık gösterir. Genel olarak tütün 

hasadı yapraktaki renk değişimlerine göre belirlenir. Hasat zamanı yaklaşan tütün bitkisinde 

yapraklar sararmaya başlar. Bu sararma önce alt yapraklardan başlar ve üst yapraklara doğru 

devam eder. Tütünde başlıca hasat kriterleri şunlardır: 

 

 Yaprakta uçtan başlayıp ve kenarlara doğru ilerleyen sararmaların meydana 

gelmesi, 

 Yaprak yüzünde sarı renkli olgunluk lekelerinin oluşması, 

 Yaprak uçlarında sarkma meydana gelmesi, 

 Bitkinin dip yaprakları tamamen sararması, 

 Yapraklar orta damarları kırıldığında kendine has tok bir çıt sesi gelmesi. 

 

 

Resim 4.1: Hasat zamanı gelmiş tütün bitkisi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Hasat için yapılacak tarla kontrollerinde yukarıda anlatılan belirtiler görülüyorsa 

hasada başlanabilir. Hasat zamanı ortalama olarak tütünün tarlaya dikilmesinden 2-2,5 ay 

sonra başlar. Tütün hasadı tütün kırımı olarak adlandırılır. Tütünler hasat döneminden önce 

kırılırsa kurumaları daha uzun sürer ve yaprak renginde koyulaşma meydana gelir. Eğer 

kırıma geç başlanırsa yaprakların uçlarında kurumalar meydana gelir. Bu yapraklara tarla 

yanığı adı verilir. 

 

Resim 4.2: Tütünde geç hasadın etkileri 

 

Tütünler tek seferde hasat edilmez. Yapraklar 2-4 gün aralıklarla el el hasat edilir. 

Aynı zamanda olgunlaşan yapraklar el olarak adlandırılır. Her defasında bir bitkide birbirine 

benzeyen 3-4 yaprak aynı anda kırılır. Kırım alt yapraklardan üst yapraklara doğru yapılır. 

Eller birbirinden farklı olduğu için ayrı ayrı dizilir ve kurutulur. 

 

4.2. Tütün Hasadında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 

Tütün hasadına tütün kırımı adı verilir. Tütün tarımının en önemli işlerinden biri de 

kırım yapmaktır. Tekniğine uygun kırım yapılmazsa tüm tarımsal işlemler boşa gitmiş olur. 

Çünkü kırım tekniğine uygun yapılmazsa yapraklarda çeşitli bozulmalar olur. Bu durum 

kaliteyi ve tütünün maddi değerini düşürür. Tütün kırımı aşağıdaki şekilde yapılır: 

 

 Kırımda sağ elin yüzük ve serçe parmağı, kırılacak yaprağın altından tütün 

sapına geçirilir. 

 Başparmak, yaprağın gövdeye birleşme noktasına yakın olarak üstten tutar.  

 Daha sonra işaret ve orta parmak alttan tutar. 

 Başparmak yukardan hafifçe basar, diğer parmaklar alttan çeker. 

 El sağa sola hareket ettirilerek yaprak sapı kırılır. 

 Kırılan yapraklar sol elde toplanır. 

 Kırım yapılırken sıralamaya dikkat edilir. Her el kendi arasında sınıflandırılır, 

dizilir, kurutulur ve diğer işlemler yapılır. 

 Bu ellerden dip işe yaramaz. Bazen bunlar sıyrılarak atılır. Bazen de sap 

üzerinde bırakılır. Fakat sap üzerinde bırakmak doğru değildir. Dip üstü 

yaprakların kırımının hemen ardından, kalan yaprakların hepsi sapı ile birlikte 

kesilmek suretiyle hasat edilir. 
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 Kırım zamanı iyi ayarlanmalıdır. En iyi kırım zamanı alaca karanlıkta (saat 

03.00 ile 04.00 arası) başlayıp sabah en geç 10.00’da bitirilmelidir. Sabaha karşı 

yapılan kırımlarda yapraklar daha diri olur. 

 

 

Resim 4.3: Alaca karanlıkta tütün hasadı 

 

 Sabaha karşı yapılan kırımlardan elde edilen yapraklardaki reçineler 

erimediğinden, toplanan yapraklar birbirine ve ele yapışmazlar. 

 Nemli ve yağışlı havalarda kırım yapılmamalıdır. Bu durumda kurutma hataları 

meydana gelir. 

 Akşam saatlerinde kırım yapılmamalıdır. Çünkü kırılan tütünler iyi kurumaz ve 

renkleri bozuk olur. 

 

Resim 4.4: Hasat edilmiş tütün yaprakları 

 

Yukarıda belirtilen kurallara uygun hasat yapılırsa yaprakta fiziki bozulmalar 

meydana gelmez. 



 

49 

Hasankeyf, tömbeki ve puroluk tütünler ile bazı Güneydoğu Anadolu tütünleri sapları 

ile birlikte dipten kesilerek hasat edilir. Kesilen bitkilerde yaprakların yırtılmaması için 

tarlada bir süre bekletilir. Daha sonra kurutma yerlerine taşınır. 

 

Tarlada bekletilirken kızışma ve küflenmenin olmamasına dikkat edilmelidir. Bunun 

için de fazla büyük yığınlar oluşturulmamalıdır. Bu hasat şekli kolaydır. Fakat bitkinin 

dipten kesilmesi sonucu farklı olgunluktaki yaprakların tamamı aynı anda hasat edildiğinden 

bazı sakıncalar doğurur. Kurutma işlemleri zor olur. Ancak tütünlerde derin tepe kırma 

işlemi yapıldığından bu sakıncalar kısmen giderilmiş olur. 

 

 

Resim 4.5: Tütün yapraklarını ayırma 

 

Hasat sonrası yaprakların dizilecekleri ortama taşınmalıdır. Bu amaçla işçiler 

yaprakları sol kolları ve göğüsleri arasında kucak (pastal) yaparlar. Yapraklar toplanırken, 

yaprak damarlarının üst üste gelmesine dikkat edilmelidir. 

 

Resim 4.6: Yaprakları taşıma 

 

Daha sonra küfelere veya sepetlere konur. Yaprak damarlarının üst üste gelmesinin 

önemi, yaprak dizim işinin kolay olması içindir. Sepet veya küfelere istiflenmiş tütün 

yaprakları hemen dizim veya kurutma ortamına getirilir. İstifler bozulmadan ve hemen 

boşaltılmalıdır. Çünkü sepette kalırsa küflenme ve bozulmalar olur. Yaprakların yağış 

almayan, fazla güneş ışığına maruz kalmayan ve hava cereyanı olmayan bir alanda 

dizilmelidir. 
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Resim 4.7: Sepetlere yerleştirilmiş tütün yaprakları 

 

4.3. Tütünün Hasat Sonrası Uygulanacak İş ve İşlemler 
 

4.3.1. Dizme 
 

Hasat edilen yapraklarda kızışma meydana gelmemesi için dizme adı verilen bir işlem 

uygulanmalıdır. Dizme işlemi, kurutma yapılmadan önce uygulanmalıdır. Bu amaçla özel 

olarak imal edilmiş iğneler kullanılır. Bu iğneler 30-35 cm uzunlukta, 0,5-1 cm genişlikte, 

ucu sivri ve yanları yassıdır. 

 

Dizme işlemi için iğnenin arka kısmı koltukaltına yerleştirilir. Sol elin baş, işaret ve 

orta parmağı ile yaprağın üst tarafı iğneye doğru tutulur. İğne başparmağın üst tarafından 

yaprağın damarına sokulur. İğne yaprakla dolunca ipe geçirilir. 

 

 

Resim 4.8: Dizme işlemi ve iğnesi 

Dizme işlemi aslında bir ön sınıflandırma işlemi yerine geçer. Yani tütünler el el 

kırıldığı için dizme işleri de el el yapılır. 

 

4.3.2. Soldurma 
 

Ülkemizde tütünler genellikle güneşte kurutulur. Bazı bölgelerimizde sıcaklık yüksek 

ve nispi nem düşük ise tütünler kurutma öncesi 3-4 gün soldurma işlemine tabi tutulur. 

Soldurma işlemi baskıda, kapalı yerde ve kurutma yerinde soldurma olmak üzere üç şekilde 

yapılabilir. 
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4.3.3. Kurutma 
 

Tütünde kurutma; tüketici tarafından istenilen özelliklerin kazandırılması için 

yaprakların belirli ısı, nem ve hava şartları altında kimyasal bileşiminde belirli değişiklikler 

meydana getirmek amacıyla yapılır. Kurutma işlemi bölgelere, tütün çeşitlerine, üreticinin 

ekonomik durumuna ve kullanma amaçlarına göre değişiklik gösterir. Dizimi yapılan tütün 

yaprakları güneşte, gölgede, suni, ateşte ve dumanla olmak üzere farklı şekillerde 

kurutulabilir. 

 

4.3.3.1. Güneşte Kurutma 

 

Güneşte kurutma; tütün yapraklarında bulunan %80-85 oranındaki suyun %10-15 

oranına düşürülmesi, yeşil renk maddeleri yerine sarı rengin yer alması, yaprakların bir kür 

alması ve olgunlaşması amacıyla yapılır. Doğu tütünlerinden bazıları hariç Türk kalite 

tütünleri güneşte kurutulur. Güneşte kurutma işleminde soldurma, parankimanın kuruması, 

orta ve yan damarların suyunu çekmesi ve kurutmadan sonraki işlemler vardır. Bunlar da 

bölgeye ve tütünün çeşidine göre değişir. Güneşte kurutmada uygulanan başlıca yöntemler 

şunlardır: 

 

Resim 4.9: Güneşte kurutma 

 

 Izgara Usulü Kurutma 
Izgara usulü kurutma genellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu gibi kurutma sırasında 

yağmur yağma riskinin az olduğu bölgelerde uygulanmaktadır. Bu kurutma sisteminde tütün 

dizileri kargılara geçirilerek aynı uzunluktaki değneklere tutturulur. Karşılıklı olarak 40-60 

cm yükseklikte kazıklar çakılır. Bu kazıklar arasına tel gerilir. Bu kazıklar arasına tütün 

dizileri birbirine değmeyecek şekilde sıralanır. Bu kurutma sisteminde yağmurlar için pratik 

olarak açılıp kapanabilen örtüler de bulundurulmalıdır. Tütünler bu ızgaralarda havaların 

durumuna göre 6-12 gün süre ile bekletilir. Orta damarın kuruması gözlenmelidir. Bu 

kurutma sisteminde yağmurlar için pratik olarak açılıp kapanabilen örtülerde 

bulundurulmalıdır. Daha sonra kargılar 2-3 gün bir tarafı, 2-3 gün diğer tarafı güneşe gelecek 

şekilde çakıllı bir zemin üzerinde kurutulur. Tütünün tam olarak kuruduğu, ana damarın 

kahverengi bir hal alması ve bükülünce kırılabilmesiyle anlaşılır. 
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Resim 4.10: Izgara usulü kurutma 

 

 Vagon Usulü Kurutma 
Vagon usulü kurutma genellikle Karadeniz bölgesinde kullanılan bir yöntemdir. 

Özellikle yağmur riskinin bol olduğu yerlerde kullanılır. En iyi kurutma yöntemidir. Bu 

sistemde basit bir kurutma hangarına, tütün dizilerinin asılmasına yarayan çerçeve şeklinde 

aynalara (vagon) ve aynaları yağmurlu havalarda ve geceleri hangara kaydırmaya yarayan 

bir ray sistemine ihtiyaç vardır. 

 

 Hangar: Ön tarafı güneye karşı açık, tahtadan yapılmış kulübedir. 

Yağışlı havalarda ve geceleri vagonlar hangara alınır. 

 Vagonlar (Aynalar): Genişliği 3-3,5 m ve boyu 1-1,5 m olan, içinde 

ayrıca çıtalardan dikine bölmeler olan çerçevelerdir. Bu çerçevelerin içine 

tütün dizileri asılır. 

 Ray Düzeni: Araları 3-3,5 m genişliğinde ve yerden 50-60 cm 

yükseklikte tahtadan yapılmış raylardır. Vagonlar dışarıda yatay 

dururken, içeri girdiği zaman düşey bir konuma gelir. Böylece hangarda 

daha az bir yer kaplar. Vagonlar dışarı çıkarıldığında tekrar yatay duruma 

gelir. Vagonlara asılı tütün dizileri de dik bir konuma gelerek güneşten 

daha fazla yararlanılır. Vagonlar hangara girerken raylar üzerindeki 

makaslar sayesinde yatay konuma gelir. Bu sistemde havanın durumuna 

göre 7-10 gün içinde tütünler kurur. 

 

 Salaş Usulü Kurutma 
Salaş usulü kurutma yöntemi Marmara ve Karadeniz bölgesinde uygulanmaktadır. 

Vagon usulü kurutma sistemine benzer fakat daha basit yapıdadır. Vagonlar raylar üzerinde 

yatay değil dikey konumunda ve üst üste iki sıralıdır. Üst rayın yüksekliği 170 cm’dir. 

Aynaları güneşi iyi görebilmeleri için raylar doğu-batı istikametinde yapılır. 
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 Sabit İskele Usulü Kurutma 
Sabit iskele usulü kurutma yöntemi, sabit yapılı ve basit çardaklarda uygulanan 

kurutma işlemidir. Çardakların üzerleri yağmurlu, aşırı nemli havalarda veya geceleri ötülür. 

 

 Ayna Usulü Kurutma 
Ayna usulü kurutma yöntemi, vagon veya salaş usulü kurutmada kullanılan 

aynalardan daha basit bir şekilde faydalanma sistemidir. Bu sistemde aynalar arkasına dik bir 

dayanak konur ve güneşe göre belli bir açıyla dizilir. Ani bir yağmur yağması durumunda 

aynaların kapalı bir yere taşınması gerekir. 

 

 Duvarlara Asarak Kurutma 
Duvarlara asarak kurutma yöntemi kurutulacak tütün az olduğunda uygulanan bir 

yöntemdir. Bu yöntemde 18-20 tütün dizisi dörde katlanarak, evin güneş gören duvarına 

asılır ve sık sık çevrilir. Daha sonra üçerli diziler halinde 3-4 gün daha kurutulur. Orta 

damarın tamamen kuruduktan sonra işleme zamanına kadar çatı arasına kaldırılır. 

 

Tütünleri güneşte kurutma esnasında yağmur, çiğ, nem gibi tütün kurutma dönemine 

olumsuz etki yapan hava şartlarında bazı kurutma hataları meydana gelir. Bunlar: 

 

 Çıfıt Alacası: Kurumuş tütün yapraklarında klorofilin çizikler veya lekeler 

halinde kalmasıdır. Bu hatanın oluşmaması için alt ellerin hiç soldurulmaması 

doğrudan güneşte kurutulması gerekir. 

 

 

Resim 4.11: Çıfıt alacası 

 Karagöbek: Yağmur yiyen yaprakların, koyu, elastik olmayan bir yapı 

kazanmasıdır. Kurutma esnasında yaprakların yağmurdan korunması gerekir. 

 Sulu Benek: Çiğ ve yağmur damlacıklarının yaprağın herhangi bir yerinde 

kalması ve o kısmı koyu ve gevrek bir hale getirmesidir. Bu kısımlar güneşe 

tutulduklarında yağ lekeleri halinde kendini belli eder. Sulu benekli yapraklar 

birbirlerine yapışır. Tütünler kurutulurken yağmur ve çiğe maruz 

bırakılmamalıdır. 

 Kuru Benek: Kurutulmuş bir yaprakta sarı ve normal bir renkten daha koyu 

beneklerin meydana gelmesine denir. 
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 Güzleme: Bazı bölgelerde sonbaharın erken gelmesi, ısının düşmesi ve uç altı 

ellerin güz yağışlarına maruz kalması sonucu oluşur. Ayrıca yapraklar tam 

olgunlaşmadan koparılmasında da bu sorun oluşur. Bu sorunlarla 

karşılaşmamak için uç ellerin hasadını zamanında yapmak ve kurutma 

esnasında yaprakları nemden korumak gereklidir.  

 Kiğit: Çiğli havalarda kırılan tütünlerde mat bir rengin meydana gelmesidir. 

Tütün kırımını çiğ kalktıktan sonra yapmak ve tütünlerin tarlaya dikiminde geç 

kalmamak gerekir. 

 

4.3.3.2. Gölgede Kurutma 

 

Bu yönteme doğal kurutma yöntemi de denir. Havalanma durumu olan açık veya 

kapalı hangarlarda, gölgede yapılan kurutma sistemidir. Bu kurutma sisteminde ayrıca ısıtma 

uygulanmaz. Bu yöntem puroluk ve doğu tütünlerinde kullanılır. Fazla nemli havalarda ve 

kapalı hangarlarda kurutmadan ileri gelen nispi nemi düşürmek için ısıtma yapılabilir. 

Hangarda tütün dizileri yerden 175 cm’den başlayarak, 50–75 cm’e kadar birkaç basamakta 

asılırlar. 

 

Resim 4.12: Gölgede kurutma 

 

4.3.3.3. Suni Kurutma 

 

Suni kurutma yöntemi içinde tütün dizilerini asmaya yarayan lataların bulunduğu 

hangarlarda yapılır. Hangarlar düzenli olarak havalandırılabilir ve ısısı ayarlanabilir şekilde 

yapılmıştır. Hangarın ısısı, akaryakıt, odun veya kömür yakılarak elde edilen sıcak havanın 

hangar içine bir takım borularla sevk edilmesi ile sağlanır. Bu ısı yavaş yavaş iletildiğinden 

tütünlerin kuruması 84–96 saatte tamamlanır. 

 

4.3.3.4. Ateşte Kurutma 

 

Bu yöntem genellikle büyük yapraklı, ağır, nikotin oranı yüksek ve koyu renkli 

tütünlerde uygulanır. Tütünler hangarlarda, yüksek ısılarda ve ateşte kurutulur. Başlangıç 

sıcaklığı 38 °C olup 12 saat sonra 65 °C’ye ulaşır. Ateş ara sıra söndürülerek yaprakların 

yumuşaması sağlanır. Tütünler kuruyunca hangar havalandırılır. 
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Resim 4.13: Ateşte kurutma 

 

4.3.3.5. Dumanla Kurutma 

 

Son zamanlarda Amerika’da hava ile kurutma yerine dumanla yapılan kurutma sistemi 

kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanılan bir yöntem değildir. 

 

4.3.4. Tavlama 
 

Kurutulan tütünün sonrasında işlenebilmesi için yaklaşık %18-20 oranında nem 

içermesi gerekir. Bu nem derecesine getirmek amacıyla yapılan işleme tavlama adı verilir. 

Tütünün tavlanması iki şekilde yapılır. 

 

 Doğal tavlama: Bu yöntemde tütünler sonbahar ve kış aylarında nispi nemi 

fazla olan bir ortamda bulundurulmalı veya 2 m derinlikteki toprak kuyularda 

tütün dizileri istenilen nem oranına gelinceye kadar bir iki gün bekletilmelidir. 

Her iki uygulama Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yapılmaktadır. 

 

Resim 4.14: Doğal tavlama yöntemi 

 

 Suni tavlama: Bu yöntemde tütünlere su buharı uygulanmaktadır. Suni tavlama 

iki şekilde uygulanabilir. Bunlar: 

 Tavlama yerinde devamlı su kaynatarak, meydana gelen su buharının 

tütün dizilerini tavlaması şeklinde uygulanmaktadır. 
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 Ege Bölgesinde daha farklı şekilde uygulanır. Tütün istiflerinin üstüne 

ıslak bezlerin örtülmesiyle yapılır. Bu yöntemden başka, tütün dizileri 

hangarda tavana asılır, hangarın dört duvarına ve zemine ıslak bezler 

kaplanır veya su püskürtülür. Buharlaşan su, tütünlerin kıvama gelmesini 

sağlar. Bu yöntem biraz sakıncalıdır. Çünkü püskürtülen su damlacıkları 

tütün yapraklarına yapışarak tütünün bozulmasına sebep olabilir. 

 

4.3.5. Denkleme 
 

Tütünlerin satışa sunulabilmesi için seçim ve tasniften sonra demet veya dizi halinde 

işlenerek denk haline sokulması gerekir. Kanuni olarak üreticilerin ürününü denk haline 

getirdikten sonra satışı mümkündür. Denkleme işlemi dizi şekli ve demet şekli olmak üzere 

iki şekilde denklenir. 

 

 Dizi Şekli: Dizi yapılmadan önce, tütünlerin kurutulma esnasındaki diziler teker 

teker ele alınarak; mahsul dışı, arızalı, hastalıklı ve ihraklık (yakılarak imha 

edilecek olanlar) niteliğinde olanlar dizi ipinden çekilerek ayıklanır. Daha sonra 

farklı denkleme yöntemleri uygulanır. 

 

 Dizi Dengi (Küçük Tonga): Bu yöntem genellikle Samsun tütünlerinde 

uygulanır. Denk sandığı yatay konur. Sandığın altına bir bez (tütün çulu) 

serilir. Sandığın ara bölmesinin genişliği yaprak boyuna göre ayarlanır. 

Sandığın boyuna göre tütün dizileri ipleriyle birlikte, uçları merkeze ve 

dip kısımları dışa gelmek üzere iki sıra halinde istif edilir. Sandık 

dolunca, diziler bozulmadan çıkarılır. Artan bez kısmı ile balyanın 

üçüncü yüzü örtülür. Bu balya sağlam iplerle bağlanarak satışa sunulur.  

Bu denkler daha sonra işleme evlerinde açılır. Tütünler iplerinden 

çıkarılır. Türlerine göre ayrılır. Bu sefer sandıklara ipsiz olarak istif edilir. 

Özel balya baskılarında yarım saat tutulur.  Baskıdan çıkarılarak 25 kg’lık 

standart küçük tonga adı altında mamul denk haline getirilmiş olur. 

 

 

Resim 4.15: Denk sandığı 
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 Kalıp Dengi (Büyük Tonga): Bu yöntem genellikle Ege tütünlerinde 

uygulanır. Bu yöntemde dizi denklerinin yapıldığı sandıklar daha 

büyüktür. Sandığın tabanına bir bez (tütün çulu) yerleştirilir. Sandık 

boyuna göre ipleri kesilmiş tütün dizileri 4–8 sıra halinde istif edilir. 

Sandık dolunca preslenir. Preslemeden sonra sandığın yan tahtaları açılır, 

sandığın tabanına serilen bezin fazlası ile balyanın diğer tarafları sarılır. 

Kenarlarından dikiş vurulur ve bu şekilde piyasaya sunulur. 

 

Resim 4.16: Tütün çulu 

 

 Demet (Pastal) Şekli: Bu yöntemde yapraklar önce ipli dizilerden sıyrılır, 

tasnif edilir ve demet (pastal) haline sokulur. Bu demetler, aynı büyüklük, renk 

ve kalitede yapraklardan 15-30 tanesinin uçları bir tarafa, zenep ve yaşmakları 

bir tarafa gelecek şekilde ve birbiri üzerine elle teker teker konması suretiyle 

yapılır. Hazırlanan demetler balyalanıncaya kadar, çift sıralı veya uçları içe 

gelmek üzere tekerlek halinde 50-80 cm yüksekliğinde istifler halinde bir ön 

fermantasyona tabi tutulur. Eğer tütünler tavlı ise tok (sıkı) demet yapılır. 

Tütünler tavsız ise daha az yapraktan oluşan demet yapılır. Kalite tütünlerde 

dönümden 50-60 kg, orta büyüklükte tütünlerden 80-100 kg ve iri yapraklı 

tütünlerden ise 120-150 kg ürün elde edilir. 

 

Tavlanan, denklenen ve balyalanan tütünler satış zamanına kadar depoda muhafaza 

edilmelidir. Kullanılacak depolar; 

 

 Ürünün tamamını alacak büyüklükte olmalı, 

 Yağmur suyu almamalı, 

 Sağlam olmalı, 

 İçine kemirgen, kuş ve böcekler girmeyecek şekilde olmalı, 

 Depo içinde üzerine tütün balyalarının bırakılacağı tahta ızgaralar bulunmalı, 

 Güvenli olmalı, 

 Yeterli sayıda havalandırma bacası bulunmalıdır. 

 

Balyalanan ürünler, depo içinde tahta ızgaraların üzerine düzenli bir şekilde dizilir. 

Sıralar arasında aralıklar olmalı ve iyi bir hava sirkülâsyonu sağlanmalıdır. 
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Resim 4.17: Balya hakline getirilmiş tütünler 

 

4.4. Şerbetçi Otunda Hasat Kriterleri 
 

Şerbetçi otunda hasat zamanının belirlenmesi kozalak kalitesi bakımından oldukça 

önemlidir. Çünkü kaliteli bir ürün alabilmek için kozalardaki lupulin maddesinin en fazla 

olduğu zamanda toplanması gerekir. 

 

Şerbetçi otunda en önemli hasat kriterleri şunlardır: 

 

 Yeşil kozalak renginin sarı veya altın sarısı renge dönmesi, 

 

Resim 4.18: Hasat zamanı gelmiş şerbetçi otu bitkisi 

 

 Kozalaktaki muhafaza yapraklarının çok yumuşak ve nemli olması, 

 Bitkinin kendine has bir koku vermeye başlaması. 

 

Bitkide bu kriterler görülmeden önce yapılacak hasatta kozalak kalitesi düşük olur. 

Hasatta geç kalınırsa muhafaza yaprakları patlar ve etrafa kuvvetli bir aroma yayılır. 
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Şerbetçi otu genellikle temmuz sonu-ağustos başında hasat olgunluğuna ulaşır ve hasat 

eylül ayına kadar devam eder. Hasat yağmurlu havalarda yapılmamalıdır. Çünkü 

kozalakların rengi koyulaşmaktadır. 

 

Ülkemizde şerbetçi otu hasadı genellikle elle yapılmaktadır. Hasat işlemi aşağıdaki 

şekilde yapılır: 

 

 Elle hasatta önce direkler alınır. 

 Sürgünler toprak hizasından kesilir başka bir alana taşınır. 

 Taşınan alanda kozalaklar toplanır. 

 Toplanan kozalaklar toprak ve saplarından ayrılarak sepetlere doldurulur ve 

kurutma yerlerine taşınır. 

 

Resim 4.19: Elle şerbetçi otu hasadı 

 

El ile hasatta bir işçi günde ortalama 20-35 kg arasında şerbetçi otu kozalağı 

toplayabilir. Bu durum işçilik maliyetlerini artıran bir faktördür. Son yıllarda hasat makine 

ile yapılmaya başlanmıştır. 

 

Resim 4.20: Makine ile şerbetçi otu hasadı 

 

Şerbetçi otunda ortalama kozalak verimi 75-125 kg/da arasında değişmektedir. 
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Resim 4.21: Hasat edilmiş meyveler 

 

4.5. Şerbetçi Otunda Hasat Sırasında ve Hasat Sonrası Yapılacak 

İşlemler 
 

Hasat edilen şerbetçi otu kozalaklarının bozulmadan muhafaza edilebilmesi ve acı 

reçinelerle uçucu yağların okside ve polimerize olmamaları için, kozalakların hızla 

kurutularak içeriklerinde %65 oranında bulunan su miktarlarının yaklaşık %10 seviyesine 

düşürülmesi gerekir. Kurutma işlemi önceleri açıkta yapılırken son yıllarda özel kurutma 

fırınlarında yapılmaktadır. 

 

 Açıkta Kurutma 
Bu yöntemde şerbetçi otu açık bir alanda kurutulmaktadır. Şerbetçi otu kozalakları 3-5 

cm yüksekliğinde serilir ve her gün birkaç defa çevrilir. Bir hafta sonra yığın 10 cm’ye 

yükseltilerek kurutma işlemi devam eder. Kurutma işlemi el ile kontrol edilir. Kozalaklar 

avuç içinde sıkılıp bırakıldığında birbirinden kolayca ayrılıyorsa kurumuş olduğu anlaşılır. 

Kurutmada 3,5-4 kg yaş kozalaktan 1 kg kuru kozalak elde edilir. Kurutulan bu kozalaklar 

çuvallanarak uygun bir ortamda muhafaza edilir. 

 

 

Resim 4.22: Meyveleri çevirme işlemi 

 

 Fırında Kurutma 
Bu yöntemde kozalaklar sıcaklığı 65 °C’ı geçmeyen tünel tipi bantlı veya eski tip kule 

tipi kurutucularda yapılır. Kurutma sonunda nem oranının %10 oranına düşürülmesi 

gereklidir. Kurutulan şerbetçi otu kozalakları preslenerek 75-80 kg’lık nem geçirmeyen 

çuvallara konur ve uygun ortamlarda muhafaza edilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Tekniğine uygun; tütün kırımı, kurutma ve balyalama yapabileceksiniz. 

Tekniğine uygun; şerbetçi otu kozalarının hasadını yapıp kurutabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Depolama ile ilgili tedbirleri alınız. 

 Depolama alanını belirleyiniz. 

 Depolama yöntemini belirleyiniz. 

 Ürünün depoya nakil yöntemini belirleyiniz. 

 Depo alanında gerekli hijyen ve güvenlik 

tedbirlerini alınız. 

 Tütün hasadını yapınız. 

 Tarla kontrolleri yaparak tütün hasada gelip 

gelmediğini hasat kriterlerine göre kontrol 

ediniz. 

 Hasat zamanı gelmişse hasada başlayınız. 

 Yaprakları dipten uca doğru kırınız. 

 Birbirine benzer 3-4 yaprağı aynı anda 

kırınız. 

 Yapraklara zarar vermeden kırınız. 

 Uygun saatlerde kırım yapınız. 

 Yaprak damarlarının üst üste gelmesine 

dikkat ediniz. 

 Düzenli bir şekilde istifleyiniz. 

 Tütünün kurutma işlemlerini yapınız. 

 Hastalıklı ve fiziki bozulma görülen 

yaprakları ayırınız. 

 Uygun tütün iğnesi kullanınız. 

 Tekniğine uygun şekilde dizim yapınız. 

 Aynı büyüklükteki tütünleri aynı yapraklara 

diziniz. 

 Kurutma yöntemini belirleyiniz. 

 Belirlediğiniz yönteme uygun olarak 

kurutma yapınız. 

 Tütünün kurutma işlemlerinin 

kontrolünü yapınız. 

 Kurutma yöntemine göre renk değişimlerini 

araştırınız. 

 Yapraktaki renk değişimlerini 

gözlemleyiniz. 

 Tütünün balyalama işlemlerini 

yapınız. 

 Tavlama yöntemini belirleyiniz. 

 Tekniğine uygun şekilde tavlama yapınız. 

 Denkleme yöntemini belirleyiniz. 

 Tekniğine uygun şekilde denkleme yapınız. 

 Şerbetçi otunun hasadını yapınız. 

 Tarla kontrollerini yapınız. 

 Kozalak rengini kontrol ediniz. 

 Kozalakların kokusunu kontrol ediniz. 

 Kozalak rengi yeşilden açık sarıya 

döndüğünde hasat yapınız. 

 Hasat yöntemini belirleyiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 El veya makine ile ile hasat yapınız. 

 Şerbetçi otunun kurutunuz ve 

depolayınız. 

 Hasat edilen kozalakları kurutma alanına 

taşıyınız. 

 Kurutmanın amacını öğreniniz. 

 Kurutma yöntemini belirleyiniz. 

 Uygun yöntemi kullanarak kurutma yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENİDRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Genel olarak tütün hasadı yapraktaki renk değişimlerine göre belirlenir. 

2. (    ) Tütünler tek seferde hasat edilir. 

3. (    ) Kurutulan tütünün sonrasında işlenebilmesi için yaklaşık %18-20 oranında nem 

içermesi gerekir. Bu nem derecesine getirmek amacıyla yapılan işleme tavlama adı 

verilir. 

4. (    ) Şerbetçi otunda kaliteli bir ürün alabilmek için kozalardaki lupulin maddesinin en 

az olduğu zamanda toplanması gerekir. 

5. (    ) Şerbetçi otu genellikle temmuz sonu;ağustos başında hasat olgunluğuna ulaşır ve 

hasat eylül ayına kadar devam eder. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Tütünde aynı zamanda olgunlaşan yapraklar ………… olarak adlandırılır. 

7. Vagon usulü kurutma özellikle …………… riskinin bol olduğu yerlerde kullanılır 

8. Kurumuş tütün yapraklarında klorofilin çizikler veya lekeler halinde kalması 

………….. ………………. olarak adlandırılır. 

9. Şerbetçi otu kozalaklarındaki …………….. ……………….. çok yumuşak ve nemli 

olması hasat kriterlerinden biridir. 

10. Şerbetçi otu kurutmada …………… kg yaş kozalaktan 1 kg kuru kozalak elde edilir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test” e geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 

 

Hasat edilen tütün yapraklarında dizme işlemi yapınız. 

 

 Dizme yapmak 

 Malzemeler 

o Tütün yaprakları 

o İğne 

o İp 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında tarla pülverizatöründe ilaçlama sonrası genel bakım ve 

temizlik yapmak için aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tütün yapraklarını el el ayırdınız mı?   

2. Dizme işleminde kullanılacak iğneleri hazır hale getirdiniz mi?   

3. Dizme işlemi için iğnenin arka kısmı koltukaltına yerleştirdiniz mi?   

4. Sol elin baş, işaret ve orta parmağı ile yaprağın üst tarafını iğneye 

doğru tuttunuz mu? 

  

5. İğneyi başparmağınızın üst tarafından yaprağın damarına soktunuz 

mu? 

  

6. İğne yaprakla dolunca ipe geçirdiniz mi?   

7. Tütün yaprağı ile dolu ipleri kurutma yapılacak alana taşıdınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modül değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu modül kapsamında keyif bitkilerinin yetiştiriciliği için kazandığınız becerileri 

Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Keyif bitkilerinin kullanım alanlarını öğrendiniz mi?   

2. Keyif bitkilerini bitkisel özelliklerine göre ayrt ettiniz mi?   

3. Keyif bitkilerinin ekolojik isteklerini öğrendiniz mi?   

4. Tütün için fide yastığı hazırlayıp ekim yaptınız mı?   

5. Fide yastığının bakımını yaptınız mı?   

6. Tütünü tarlaya dikmek için gerekli hazırlıkları yapıp tarlaya diktiniz 

mi? 

  

7. Şerbetçi otunda fide çukurlarını açtınız mı?   

8. Şerbetçi otunda çelik alıp tarlaya diktiniz mi?   

9. Keyif bitkilerinde yapılması gereken bakım işlemlerini uyguladınız 

mı? 

  

10. Tütün hasadı için gerekli hazırlıkları yaptınız mı?   

11. Tütünü hasat ettiniz mi?   

12. Tütünde hasat sonrası dizme işlemi yaptınız mı?   

13. Tütünde soldurma işlemi yaptınız mı?   

14. Tütünde kurutma işlemi yaptınız mı?   

15. Tütünde tavlama ve denkleme işlemi yaptınız mı?   

16. Şerbetçi otu hasadı için gerekli hazırlıkları yaptınız mı?   

17. Şerbetçi otunu hasat ettiniz mi?   

18. Şerbetçi otunu kurutarak depoladınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 50-250 

7 10-12 

8 yeşil 

9 temmuz-eylül 

10 pullu kozalak 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 
mart sonu-nisan 

başı 

7 10-15/4-5 

8 aşılama 

9 100-160 

10 15-20 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 dikim 

7 kaymak 

8 4-5 

9 boğum 

10 
mildiyö/ 

külleme 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 el 

7 yağmur 

8 çıfıt alacası 

9 
muhafaza 

yapraklarının 

10 3,5-4 
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