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TÜTÜN

Kullanım Yerleri
 Sigara yapılır.
 Pipo tütünü olarak değerlendirilir.
 Puro yapılır.
 Çiğnenerek kullanılır.
 Nargile tütünü yapılır.
 Nikotin elde edilir. Nikotin,
yapılmasında kullanılır.
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Orijini
Anavatanı Amerika kıtasıdır.
Takım
Familya :
Cins
Tür

:
Tubiflorales (Tüp çiçekliler)
Solanaceae (Patlıcangiller)
:
Nicotiana
:
Nicotiana tabacum L.
Nicotiana glauca L.
Nicotiana rustica L.
Nicotiana sanderia L.
Nicotiana alata L.
Nicotiana silvestris L.

Sınıflandırılması
KOSTOFF’a göre;
Kökeni

Grubu

Amerikan

Tomentosa

Avustralya

Dahil Olduğu
Tür Sayısı

Kaç Yıllık
Olduğu

Kromozom S. (n)

Önemli Türler

Özellikleri

6

Tek yıllık, otsu
Çok yıllık, ağaçsı

12, 24

N. tabacum...............
N.sylvestris...............

Kültürü yapılır
Kültürü yapılanların
kanında bulunur

Paniculatae

8

Tek yıllık, otsu
Çok yıllık, ağaçsı

12, 24

N.rustica...................
N.paniculata.............

Pipo ve çiğneme tütünü
Elastiki yapraklı pipo
tütünü

Cavanillesii

1

Tek veya çok yıllık,
otsu

12, 24

N.cavanillesii............

Şili orijinli tütün

Alatae

6

Tek veya çok yıllık,
otsu

18

N.alata var. persica..
N.sanderia................

Nargile tütünü
Süs bitkisi

Altenuata

9

Tek yıllık, otsu

48

N.bigelovii................

Sigara ve çiğneme
tütünü, spontan

Trigonophillae

2

Tek veya çok yıllık

12, 24

N.trigonophilla..........

Yerlilerin kullandığı
tütün

Repanda

3

Tek veya çok yıllık,
otsu

12, 24

N.repanda................

Amerika’da geliştirilmiş

Suaveolens

11

Tek veya çok yıllık,
otsu

32, 64

N.suaveolens...........

Yaprakları kuvvetli, iri ve
hoş kokulu

Sınıflandırılması
ANASTASIA’ya göre;
Nicotiana tabacum var. havanensis
Vatanı Amerika olan bu varyetenin boyu orta, sapı ince ve nazik, yaprakları yere
paralel ve yaprak dizilişi 2/5'dir. Havanensis varyetesindeki bitkilerin yaprak
sayısı 20-25 kadardır ve bitkinin tepesine doğru yaprak araları açılmakta yani,
boğum araları uzamaktadır. Bitkinin görünüşü (habitusu) elipsoiddir. Yapraklar
orta büyüklükte, zenepsiz, yaşmaklı, üst yapraklar kısa ve dar, yaprak elipsoid
şeklindedir. Yaprak dokusu ince ve elastiki, fakat sağlam, orta damar iyi
gelişmiş, kokusu oldukça fazladır. Bu varyetedeki bitkilerin çiçekleri oldukça
küçüktür.



. Çiçek taç yaprakları çanak yaprakların üç katı olup, renkleri
pembedir. Erkek organlar taç yaprakların hizasını geçmez. Çanak
yaprakların ucu küt ve genelde çiçekler dağınıktır. Havanensis
varyetesinde kapsüller elips şeklinde ve sivri uçlu, tohumlar son
derece küçük ve kestane renklidir. Sıcak, nemli ve düzenli
iklimlerle, kumlu ve organik maddece zengin topraklarda iyi
yetişmektedir. Havanensis varyetesinin bu özellikleri Türkiye
tütünlerinde kendini çok az göstermektedir. Bu varyetenin kanı
daha çok Ege Bölgesi tütünlerinde bulunmaktadır

Sınıflandırılması
ANASTASIA’ya göre;
Nicotiana tabacum var. braziliensis
Bu varyetenin vatanı Brezilya, Venezuella ve Bolivya'dır. Bu varyetedeki
bitkilerin boğum araları daha kısa, habitusları üçgen-piramit şeklindedir.
Yapraklar zenepsiz, yaşmaklı ve dardır. Yaprak uçları sivri ve bir tarafa eğiktir.
Yaprak damarları kalın, yaprak ayası düz ve parlaktır. Yaprak dizilişi 3/8, rengi
açık yeşil ve sarıya çalmaktadır. Taç yaprakları çanak yaprakların iki katı kadar,
çiçek rengi pembe veya kırmızı, taç yaprakların ucu sivridir. Çiçekleri zayıf
gelişmekte ve toplu olarak bulunmaktadır. Yaprak dokusu kalın, dayanıklı ve
kokuludur. Bu varyete sıcak ve kurak iklimleri sever. Kurağa dayanıklı tütün
çeşitleri bu varyeteden kan almışlardır. Kloroz ve renksizliğe karşı hassastırlar.
Anadolu'da Sarı Tütün veya Yunan Sarısı diye bilinen tütün bu varyeteye
dahildir. Bu varyetedeki tütünlerin kalitesi pek iyi değildir.

Sınıflandırılması
ANASTASIA’ya göre;
Nicotiana tabacum var. virginica
Bu varyetenin anavatanı Kuzey Amerika'dır. Bitkilerin boyu uzun, gürbüz ve
sağlam, yaprakları zenepsiz, yaşmaklı, dar ve uzundur. Yaprak uçları mızrak gibi
sivridir. Yaprakları birdenbire daralır ve uçları aşağı doğru sarkar. Çiçeklerin
çanak yaprakları mekik gibi dar, fakat uçları küttür. Taç yaprakların rengi
pembe veya sarı-kırmızı ve kapsülleri ovaldir. Virginica varyetesinin içerisine
giren çeşitler, sıcak ve nemli iklimleri sever; derin, besin maddelerince zengin
ve azotlu topraklarda iyi yetişirler. Orta Avrupa'da ve Türkiye'de başta
Malatya tütünleri olmak üzere Doğu Anadolu'da yetiştirilen tütünlerde bu
varyetenin kanı vardır.

Sınıflandırılması
ANASTASIA’ya göre;
Nicotiana tabacum var. purpurea
Bu varyetenin anavatanı Meksika'dır. Ana sapın kalınlığı altta ve üstte hemen
hemen aynıdır. Yaprakları yere paraleldir. Boğum araları aşağıdan yukarıya
doğru daralır. Bu varyetedeki bitkilerin habitusu silindir şeklindedir. Yaprakları
zenepli olup, yaşmakları yok gibidir. Yaprak yüzü dalgalı ve saptaki dizilişi 3/8
olabildiği gibi, 5/13'de olabilmektedir. Çiçek sapları kısa, taç yaprakların alt
kısmı beyazımsı, uçları ise pembe veya erguvan renktedir. Erkek organların
boyu, taç yaprağı borusundan daha uzundur. Çiçekler yere doğru sarkıktır.
Bitkilerin kapsülleri dar ve ovaldir. Bu varyeteye dahil olan çeşitler, derin, bol
humuslu, besin maddelerince zengin toprakları ve sıcak iklimleri severler.
Purpureae varyetesindeki bitkilerin koku, tat ve aromaları çok iyidir. Puro imâl
edilen Sumatra, Cava ve Jakarta tütünleri ile bizde Marmara ve Karadeniz
Bölgesi tütünleri bu varyeteden kan almışlardır.

Bitki
Tütün bitkisinin tek yıllık otsu
yapıda formları bulunduğu
gibi, çok yıllık ağaçsı formları
da vardır.
Tütün, mevsimi olan yerlerde
ilkbaharda, mevsimi olmayan
yerlerde ise hemen her zaman
dikilebilir.
Kültürü yapılan tütün çeşitleri
tek yıllık ve otsu bitkilerdir.

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

Kök
Tütün bitkisinin kökleri kazık şeklinde olup, sağlam bir yapıya sahiptir. Tütün
kökleri toprağa çok iyi tutunurlar. Oldukça derinlere iner ve toprakta çok iyi
yayılırlar.
Bitki köklerinin sağlam yapılı, iyi gelişmiş ve toprakta kuvvetli bir şekilde
tutunmuş olmalarının pratikte büyük önemi vardır. Tütün bitkisi, kuvvetli
yağışlardan veya sulamalardan sonra esen sert rüzgârlardan fazla zarar
görmez. Kök sisteminin iyi gelişmiş olması, tütünün topraktan yeteri kadar besin
maddesi ve su almasında kolaylık sağlar.
Tütün köklerinin boyu, dağılımı ve topraktaki gelişimi çeşit karakteri olmakla
beraber, ekolojik şartlarla da yakından ilgilidir. Kökler, derin ve besin
maddelerince zengin hafif topraklarda, iklimin sıcak ve nemli olduğu bölgelerde
daha iyi gelişir. Bunun aksi durumlarda ise, kökler zayıf kalır ve iyi gelişemez.
Tütün bitkisinin kökleri toprağın 30-60 cm derinliğine kadar inebilir.

Sap (Gövde)
Tütün sapları genellikle yuvarlaktır. Bitki boyu 50
cm ile 250 cm arasında değişir. Türkiye'de
yetiştirilen sigaralık tütün çeşitlerinin boyları 80120 cm arasındadır.
Sapın içi özle dolu olup, üzeri çok ince ve kısa
tüylerle kaplıdır. Kültürü yapılan tütünler otsu
yapıda
olmakla
birlikte,
büyümenin
ileri
dönemlerinde odunlaşmalar ve bundan dolayı
sertleşmeler göstermektedir.
Tütün bitkisinin sapı boğum ve boğum aralarından
meydana gelmiştir. Boğumlardan dal ve yapraklar
çıkmaktadır. Bitkinin formu (habitusu) konik,
silindirik ve elipsoid olmak üzere üç şekil
göstermektedir.
Tütünün, yaprakları kullanıldığı için dallanma
istenmez ve pratikte sap üzerinde oluşan dallar
kırılır veya koparılır. Bu şekilde, yaprakların daha
iyi gelişimi sağlanır. Yaprak koltuklarındaki dalların
koparılmasına Koltuk Alma denir.

Tütün Bitkisinin Formu (Habitusu)

Yaprak
Yaprak, tütünün pratikte kullanılan en önemli
organıdır. Yaprak şekli ve yapısı çeşit karakteri
olmakla
birlikte,
çevre
şartlarından
da
etkilenmektedir. Tütün yaprağı form bakımından
çok geniş varyasyon göstermekte, böbrek şeklinden,
kalp ve sığırdiline kadar pekçok şekilde yaprağa
rastlanmaktadır. Yapraklar çeşitten çeşide ve
bölgeden bölgeye değiştiği gibi, aynı çeşit içinde
bitkiden bitkiye ve aynı bölge içinde tarladan
tarlaya da değişebilmektedir. Hatta bir bitkinin alt
ve üst yaprakları arasında da form bakımından bir
varyasyon görülmektedir.
Yapraklar, bitkinin alt ve orta kısımlarında karınlı,
yukarıya doğru çıkıldıkça karınsız ve dardır.
Genellikle bir bitki üzerinde almaşıklı olarak
oturmuş bulunan yaprakların diziliş sırası 2/3 veya
3/8 şeklindedir.

Yaprak
Bitkide dip altı ve dip yapraklar küçük, dip
üstü ve ana yapraklar büyük olup, uç
yapraklar tekrar küçülmektedir. Tütün
yaprak ayasına Kıta denir. Yaprak uçları
sivri veya küt olabilir. Tütün yaprağının
pekçok özelliği kalıtsaldır. Bunların başında
saplı
(zenepli)-yaşmaksız
ve
sapsız
(zenepsiz)-yaşmaklı oluşu gelmektedir.
Zenepli tütünlerde yaşmak, ya hiç yoktur
veya çok ince şerit halindedir. Zenepsiz
tütünlerde yaşmaklar belirgin olup, sapı
sarmışlardır. Bazen yaşmaklar oldukça
fazla gelişip, aşağı doğru sarkmaktadır ki,
böyle
tütünler
Kabakulak
olarak
adlandırılır.

Yaprak
Yaprak kıtasının en geniş yerine Karın adı verilir.
Bitki üzerindeki ana yapraklara Kovalama Elleri
denir.
Yaprak üst yüzeyi koyu yeşildir. Yaprakların alt
yüzünde bulunup, yapışkan bir sıvı salgılayan tüylere
Dürüze Tüyleri denir.

Çiçek
Genelde kültürü yapılan tütün
bitkileri üst kısımlarından az veya
çok dallanırlar. Bu dalların ucunda
seyrek veya sık salkım şeklinde
çiçekler oluşur.
Çiçek
durumu
5'lidir.
Çanak
yaprakları yeşil renkli, uçları hafif
sivri, üzeri tüylü ve bazı türlerde
taç yaprakların 1/3 veya 1/2'si
kadardır.
Taç yaprakların 5 tanesi birleşerek
ucu yıldız şekilli bir boru oluşturur.
Renkleri kirli beyaz, sarı, pembe ve
kırmızı olabilir.

Çiçek
Çiçekte 5 adet erkek organ bulunur.
Erkek organlar taç yaprakları
seviyesinde veya biraz daha uzun
olabilmektedirler.
Antherler (başçık) iki bölmeli
tekalardan (odacık) oluşur. Tütün
çiçeğinde 1 adet dişi organ vardır.
Dişicik borusu (style) uzunca olup,
bazen
tepecik
(stigma)
taç
yaprakların
seviyesinden
daha
yukarıda olabilmektedir. Stigma
genellikle yuvarlaktır.



Antherler (başçık) iki bölmeli tekalardan (odacık) oluşur. Tütün çiçeğinde 1
adet dişi organ vardır. Dişicik borusu (style) uzunca olup, bazen tepecik
(stigma) taç yaprakların seviyesinden daha yukarıda olabilmektedir. Stigma
genellikle yuvarlaktır.

Çiçek
Dişi organın yumurtalığı (ovarium)
şişkindir
ve
çiçek
tablasına
oturmuştur. Yumurtalık iki veya dört
gözlü olabilir.
Tozlanıp
döllenmeden
yumurtalığın gelişmesi ile
meyveleri (kapsül) oluşur.

sonra
tütün

Tütün bitkisi %100'e yakın bir
oranda kendine döllenme vardır.

Meyve (Kapsül) ve Tohum
Tütün meyvelerine Kapsül denir. Kapsül şekli
ve büyüklüğü de kalıtsal olmakla beraber,
ekolojik şartlara da bağlıdır.
Tütün kapsülleri küre, silindirik veya basık
küre şekilli olabilir. Kapsül uçları genelde
sivridir. Kapsüllerin enine çapları (a), dikine
çapları (b) kabul edilirse, a/b oranı 1'e eşit
olanlar küre, 1'den küçükse silindirik ve
1'den büyükse basık küre şekillidir.

Meyve (Kapsül) ve Tohum

Tohumlar, tütün kapsüllerinin içinde bulunan
plasenta zarı (yalancı meyve zarı) üzerinde
oluşurlar. Tütün tohumları böbrek şeklinde
olup, son derece küçüktür.
Tütün tohumlarının bin dane ağırlığı 0.07 ile
0.09 g arasında değişmektedir. Diğer bir
ifade ile 12-15 bin adet tütün tohumu 1 g
gelmektedir.

Tütün tohumları kahverengiden
siyaha kadar değişen bir renk
varyasyonu gösterirler.

Tütün Bölgeleri
1.
1. Karadeniz
Karadeniz Bölgesi
Bölgesi

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

Tütün Bölgeleri

2.
2. Ege
Ege Bölgesi
Bölgesi

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

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

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

Tütün Bölgeleri

5.
5. Yabancı
Yabancı Orijinli
Orijinli Tütünler
Tütünler

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

TÜTÜN

Ekiliş - Üretim

077
22000

Ekiliş
Ekiliş (ha)
(ha)
144
144 904
904

Üretim
Üretim (ton)
(ton)
74
74 584
584

Verim
Verim (kg/da)
(kg/da)
51
51

Fide Yetiştiriciliği
Tütün fideleriyle yetiştirilmektedir. Bunun başlıca sebepleri şunlardır:
• Tütün tohumları çok küçük olduğu için geniş sahalara ekimi uygun değildir.
• Vejetasyonu süresini kısaltmak, ilkbaharda daha erken dikim ve sonbaharda
daha önce hasat yapabilmek için tütünün fideyle yetiştirilmesi gerekir. Bu
şekilde yaklaşık iki aylık bir süre kazanılır. Özellikle sonbaharda tütünün
zamanında ve iyi bir şekilde kurutulabilmesi için mümkün olduğu kadar erken
hasat edilmesi şarttır.
Fidelik yeri seçiminde dikkat edilecek noktalar:
 Tütün fideliklerinin kolayca kontrol edilebilmesi için işletmeye yakın olması
gerekir.
 Fidelik toprağı mümkünse dezenfekte edilerek tütüne zarar verebilecek
hastalık ve zararlı etmenleri ortadan kaldırılmalıdır.
 Fideliğin yönü güneye dönük olmalı ve kolay ısınabilmesi için kuzey tarafı
kapalı olmalıdır.
 Fideliğin bulunduğu yerde hastalık ve zararlıların gelişebileceği herhangi
bir durum olmamalıdır. Özellikle gübreliklerden ve lağım sularının aktığı
yerlerden uzakta bulunmalıdır.

Fide Yetiştiriciliği
Tütün fideleri tohumların yastıklara ekilmesiyle elde edilir. Fide yetiştirilen
yastıkların 3 tipi vardır:
- Soğuk Yastıklar
- Ilık Yastıklar
- Sıcak Yastıklar

Fide Yetiştiriciliği – Soğuk Yastıklar
Birçok tütün bölgesinde genellikle bu yastık çeşidinde fide yetiştirilmektedir.
0.7-1.7 m genişliğinde ve 12 m kadar uzunluktaki bir yer iyice sürülür.
Sonbaharda sürülen bu yastıklar, kışı bu şekilde geçirirler. Kış boyunca
kesekler iyice parçalanıp, ufalanır. Şubat ve mart aylarında parçalanmayan
kesekler dağıtılarak ufalanır ve fidelik tesviye edilerek iyice düzlenir.
Bazı yerlerde bu şekildeki yastıklara tohum atılırsa da, çoğu zaman yastıktaki
toprak (30 cm derinliğindeki kısım) dışarı çıkarılır. Bu kısma 1/3 kum, 1/3
yanmış ahır gübresi ve 1/3 tarla toprağı karıştırılarak yapılan harç konup, iyice
bastırılır. Bundan sonra m2'ye 2-3 g hesabı ile tohum atılır.
Belli bir süre sonra fideliğe ekilen tohumlar çimlenir. Gerektiği zaman fideliğe.

Belli bir süre sonra fideliğe ekilen tohumlar çimlenir. Gerektiği zaman fideliğe su verilmelidir. 1 m 2
yerden 3000-4000 adet amaca uygun tütün fidesi elde edilebilir. Aslında 1 g'da 10-12 bin adet
tohum bulunmakta, fakat bunların %50'sinin çimlendiği kabul edilmekte, çimlenen bitkilerin de
ancak %50'sinin amaca uygun ve pişkin fide olabileceği hesaplanmaktadır. 1 dekar yere normal
şartlarda 12-15 bin fide dikilebilmektedir (çeşide ve tütün yetiştirilen bölgeye göre bu miktar
değişebilir). Bu hesaba göre 1 dekar tütün tarlası için 3-4 m 2'lik fideliğe ihtiyaç var demektir.
Soğuk yastıklar donabilir. Bunun için, bu yastıkların üzeri bitki artıkları, çalı vb. malzeme ile
kapatılabilir.

Fide Yetiştiriciliği – Ilık Yastıklar
Ilık yastıkların hazırlanışı soğuk yastıklardan pek farklı değildir. Boyutları 1.2
x 12 m olan bu yastıklara tohum ekildikten sonra, yastıkların üzeri kamış veya
sazlardan yapılmış bir kapak ile kapatılır. Bu yastıklar, soğuk yastıklara göre
düşük sıcaklıklara karşı daha emniyetlidirler.
Fideliğin yeri ve boyutları tespit edildikten sonra bellenerek toprak dışarı
atılır, yastıkların kenarları 60-70 cm yükseklikte taş, tuğla veya betonla
yükseltilir. En alta 5 cm kalınlığında çakıl, üstüne 20 cm kalınlığında tarla
toprağı, bunun üstüne de 5-10 cm kalınlığında 1/3'ü kum, 2/3'ü yanmış ahır
gübresinden oluşan harç konur. 30-40 misli çok ince kumla karıştırılarak ekilen
tohum, çimlenmeye bırakılır.

Ayrıca fideliğin üzeri cam, hasır ya da bez bir örtüyle kapatılır. Gerektiği zaman fidelik
süzgeçlerle sulanır.
Fideler çimlenip, 7-8 yapraklı olduktan sonra sökülür ve pişkin olanları seçilerek dikim için
ayrılır, cıvgın olanlar ise atılır. Pişkin bir fide katlandığı veya işaret parmağına sarıldığı
zaman kırılmaz ve elastikiyeti yüksektir. Pişkin fidelerin boyu uzun olmayıp, tok ve
sağlam bir görünüşe sahiptirler. Cıvgın fideler ise, oldukça uzun boylu, açık yeşil veya
yeşil-sarı renkli ve zayıf yapılıdırlar. Elastikiyetleri az olup, katlandıkları veya işaret
parmağına sarıldıkları zaman kırılırlar.

Fide Yetiştiriciliği – Sıcak Yastıklar
Sıcak yastıklar genelde iklimi çok sert olan ülke ve bölgelerde kullanılırlar.
Genel esasları açısından ılık yastıklara benzemekle birlikte, fideliğin altına 10
cm kalınlığında sönmemiş kireç tabakası konur. Yastığa su verilince kirecin
çıkardığı ısı sonucu yastık kolay ve çabuk bir şekilde ısınır. Böylece tohumların
çimlenebilmesi için uygun bir ortam hazırlanmış olur.

Fideliklerde Bakım
Yastıklarda yetiştirilen fideler, ülkemizin değişik bölgelerinde farklı
zamanlarda tarlaya şaşırtılırlar. Tütün tohumları çok küçük olduğundan, 30-40
misli ince kum veya külle karıştırılıp, yastıklara ya doğrudan doğruya
serpilerek ya da ıslatılmış sağlam bir iplik, tohum karışımına batırılarak, 3-5
cm aralıklı sıralar halinde iki taraftan gerilip bırakılmak suretiyle ekim yapılır.



Tohumlar ekildikten sonra, üzerleri en fazla 0.5 cm kalınlığında
elenmiş koyun veya keçi gübresi serpilerek kapatılır ve süzgeçle
sulanır. Sulamadan sonra oluşan şerbetle tohumlar uyanmaya başlar.
Bu 5 mm kalınlığındaki gübre tabakasına Kapak adı verilir. Daha sonra
yastıkların üzeri örtü ile kapatılır. Örtülü yastıklarda ortalama
sıcaklık 20-30°C'dir. Fideliklerde sıcaklık 5°C'den az ve 38°C'den
fazla olmamalıdır.

Fideliklerde Bakım
Fideliklerde en önemli bakım işlerinin başında sulama gelir. Fideliğe verilecek
suyun miktarı ve zamanı çok iyi belirlenmelidir. Aksi halde su, beklenen
faydayı sağlamadığı gibi, zararlı da olabilir. Yastıklar gerektiğinde süzgeçli
kovalarla sulanmalıdır. Sulamadan sonra fideliklerde gelişen yabancı otlar
dikkatli bir şekilde alınmalı ve ot alımı sırasında fidelere zarar verilmemelidir.
Fidelerin yastıklardan sökülmelerinden 1-2 hafta önce fazla büyümüş fideler
atılmalıdır. Böylece geride kalan fidelerin homojenliği sağlanmış olur. Bu işleme
Kılavuz Atma denir. Fidelik toprağı sulandıkça oturur, bu sırada fidelerin
kökleri dışarı çıkabilir. Bunun için fideliğe kapak gübresi serpilerek fidelerin
boğazları doldurulur ve bu işleme de Kapak Atma denir.



Fidelerin yastıklardan sökülmelerinden 1-2 hafta önce fazla büyümüş
fideler atılmalıdır. Böylece geride kalan fidelerin homojenliği
sağlanmış olur. Bu işleme Kılavuz Atma denir. Fidelik toprağı
sulandıkça oturur, bu sırada fidelerin kökleri dışarı çıkabilir. Bunun
için fideliğe kapak gübresi serpilerek fidelerin boğazları doldurulur
ve bu işleme de Kapak Atma denir.

Fideliklerde Bakım
Fide yastıklarına tohumların geç ekilmesi veya harcın iyi yapılmaması
hallerinde, fideler iyi gelişemeyebilir. Bunun için fidelik gübresi sulandırılmalı
veya ticari gübrelerle zenginleştirilerek hazırlanan şerbet verilmelidir. Bu
şerbeti hazırlamak için %26'lık amonyum sülfat (NH 3SO4), %62'lik süper
fosfat (P2O5), %10'luk potasyum (K2O) ve %2'lik magnezyum sülfat (MgSO4)
karışımından 500-600 g, 100 lt suda eritilir ve fideliğin her m 2'sine bu
çözeltiden 10 lt verilir. Arkasından da fidelik hafif sulanır.



İklimin durumuna göre günün belli zamanlarında yastıkların üzeri
veya fide seralarda yetiştiriliyorsa, camları hafif açılarak fideler
havalandırılmalıdır. Daha ileri devrelerde havalar iyice ısınınca
fideliklerin üzeri tamamen açılırken, geceleri kapatılması
gerekebilir. Buna dikkat edilmezse, bütün fideler donabilir.



Tütün fideleri 15-20 cm ve 6-7 yapraklı olduktan sonra birkaç tanesi çekilerek
işaret parmağına dolanır. Eğer kırılma olursa, henüz olgunlaşmamışlardır. Kırılma
yoksa, istenilen elastikiyeti kazanmışlar ve olgunlaşmışlardır. Fidelerin
olgunlaştığına karar verilince sökümüne geçilir ve dikkatli bir seleksiyonla en
iyileri seçilir. Fidelik, fideler sökülmeden önce hafifçe sulanmalıdır. Sonra sağ
elin baş ve işaret parmağı ile pişkin fideler sökülüp, sol elde 40-50 tanesi
toplanarak demetler yapılır. Kökleri bir arada demet haline getirilen
fideler, sepet veya sandıklara dikkatli bir şekilde istiflenirler. Üzerleri ıslak bir
bezle (telisle) kapatılır ve dikilmek üzere tarlaya götürülürler.

Fide Dikimi
Hava şartlarının durumuna ve o yılki mevsimin gelişine göre Ege Bölgesi'nde 20 Mart-15 Nisan, Karadeniz
Bölgesi'nde Mayıs sonu Haziran başı, Marmara ve Trakya Bölgesi'nde 25 Mart-10 Mayıs ile Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 15 Haziran tarihinde sökülen fideler tarlaya şaşırtılır. Normal ve Yaz
Kurusu bir tütün mahsulü alınabilmesi için tütünün mümkün olduğu kadar erken dikilmesi gerekir. Erken
dikime Asi, geç dikime ise Körpe adı verilir.
Normal olarak dikim mevsiminde aranan tav tarlada bulunabilir. Dikime hazırlanmış olan fideler sepet
veya sandıklarda tarlaya getirilir. Tütün dikimi üç kişilik ekipler tarafından yapılır. Bu üç kişiden birisi
fideleri taşır ve kendisine Taşıyıcı denir.

İkinci kişi plantuvar ile önceden hazırlanmış olan karıklara fide
dikilecek yeri açar ve fide taşıyıcının verdiği fideyi dikerek boğazını
bastırır. Bu kişiye de Dikici denir. Üçüncü kişi ise elinde taşıdığı kova
ile dikilen fideye can suyu verir ve kendisine Saka adı verilir.
Şark Tipi kalite tütünlerinde aralık mesafe 40 x 15-20 cm'dir ve 1
dekar alana 15-20 bin fide dikilebilir. Büyük kıtalı sert tütünlerde ise
aralık mesafe 50 x 20 cm olup, dekara 10 bin bitki
hesaplanmalıdır. Puroluk ve yabancı orijinli tütünlerde aralık mesafe
100 x 60-80 cm olup, dekara 1500-3000 adet fide dikilebilir.

Fide Dikimi
Dikim sırasında dikici plantuvarı 6-10 cm
kadar derine batırır ve fideyi diktikten
sonra plantuvarla fidenin boğazını
plantuvarı toprağa sokup yana iterek
sıkıştırır. Bu çukura geriden gelen saka
can suyu verir. Dikim sırasında tütün
fidelerinin
göbeğine
toprak
kaçırılmamalıdır. Bazı bölgelerde fide
dikimi yapılacak tarlalar dikimden önce
sulanır ve karıklar bir hayli çamurlanır.
Böyle yerlerde fideler işaret parmağı ile
açılan çukurlara dikilirler. Fide dikiminde
çalışan üç kişilik bir ekip, günde 1
dekarlık alanı dikebilirler. Son yıllarda
tütün fidelemesinde kullanılan makineler
geliştirilmiştir.



Özellikle yabancı orijinli ve Amerikan tipi tütün fidelerini bu makinelerle dikmek büyük ölçüde
işgücü tasarrufu sağlamaktadır. Bu tip makinelerle günde 5-6 dekar arazinin fidelenmesi
mümkündür.

Toprak İşleme – Tarla Hazırlığı
Ön bitkinin kaldırılmasından sonra toprak 10-15 cm derinliğinde işlenerek anız
bozulur. Bundan sonra toprak, kışa girmeden önce pullukla 20-25 cm derinlikte
sürülür. Tarlada yabancı ot gelişimi varsa, tırmık veya kazayağı ile
temizlenerek, yabancı ot gelişimi yoksa, herhangi bir işlem yapılmadan tarla
kışa terk edilir.
Tütün dikilecek tarla toprağı ilkbaharda tütün dikiminden bir ay kadar önce
kazayağı ile 10 cm derinliğinde işlenir. Sonra sürgü veya tırmıkla tarla
düzeltilir, otlanma olursa bu işlem tekrarlanır.

Toprak derinliğinin az ve profilinin zayıf olduğu yerlerde toprak kazılarak parçalar halinde kaldırılıp,
alt katlardaki şistli kayalar yüzeye çıkarılır ve kışı böylece geçirmeye bırakılır. Kışın bu kayalar
parçalar, ufalanır ve ilkbaharda tarla tesviye edilerek düzeltilir.
Virginia, puro, hasankeyf ve diğer bazı sert içimli tütünlerde toprak işleme ve tarla hazırlığı toprak
derin sürülerek yapılır. Yastıklarda yetiştirilen tütün fideleri tarlaya şaşırtılmadan önce tütün
hangi aralıkla dikilecekse, bu aralık verilerek karıklar hazırlanır ve tarla bu şekilde fide dikimine
uygun hale getirilir.

Çapalama
İklim ve toprak şartlarına bağlı olup, bölgeye ve çeşide göre değişebileceği
gibi, tütün fidesi tarlaya şaşırtıldıktan sonra 20-25. günlerde Kaymak Çapası
adı verilen birinci çapa yapılmalıdır. Birinci çapa ile birlikte tütün bitkilerinin
tarlada iyi bir şekilde tutunup tutunmadıkları görülecektir.
Birinci çapadan 15-20 gün sonra ikinci çapa yapılır. Bu çapa tütün için esastır.
İkinci çapa sırasında tarladaki yabancı otlar atıldığı gibi, bitkilerin boğazları
da doldurulur. İkinci çapadan sonra tarla yüzeyi bitkiler tarafından iyice
kaplanır ve bitkiler hızlı bir şekilde gelişirler. Bu bakımdan genellikle üçüncü
çapaya gerek kalmaz.



Eğer tarla fazla otlanırsa veya başka bir mecburiyet doğarsa, üçüncü çapa da yapılabilir. Kalite
tütünlerinin yetiştirildiği yerlerde çapa, ufak el çapalarıyla yapılır. Tarımı ileri, işgücü pahalı olan
ve daha çok Amerikan orijinli tütünlerin yetiştirildiği ülke ve bölgelerde çapa makinelerle de
yapılabilir. Tütün tarımında kullanılan çapa makineleri hayvan ve traktörlerle çekilebileceği
gibi, kendi yürür olanları da vardır. Genellikle tütün tarımında dikimde olsun, kırımda olsun makine
kullanılabilmesi için tütün yetiştiriciliğinin aile işletmeciliği şeklinde ve dar alanlarda değil, düz ve
geniş alanlarda ve plantasyonlar halinde yapılmış olması gerekir.

Sulama
Ülkemizde Ege ve Karadeniz Bölgeleri'nde yetiştirilen tütün çeşitleri
genellikle sulanmaz. Yalnız Ege Bölgesi'nde kurak geçen yıllarda bir veya iki
defa su verilebilir.
Su az miktarda verilip bitkiler aldatılır ve büyümeye teşvik edilirler. Bunun
yanında Trakya, Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi tütünleri ile
puroluk ve yabancı orijinli tütünler sulanarak yetiştirilmektedir.

Sulanarak tarımı yapılan tütünler genellikle sert içimli, tok, kaba dokulu ve nikotini yüksek dolgu
tütünleridir. Tütünde sulama sayısı bölge ve çeşide göre değişmekle birlikte 2-4 arasındadır.
Sulama genel olarak suyun karıklara salma şeklinde verilmesiyle yapılmaktadır. Her sulamada verilecek
su miktarı çok önemlidir ve buna dikkat edilmelidir. Fazla su tütünün köklerine zarar verebileceği
gibi, fazla nem de tütünde pekçok hastalığın gelişmesine neden olmaktadır. Tütün hastalıkları çok
kısa zamanda ve hızlı bir şekilde yayılarak tütün ürününe büyük ölçüde zarar verirler.

Tepe Kırma – Koltuk Alma
Yabancı orijinli tütünler başta olmak üzere, sert içimli dolgu tütünleri (ki
bunlar genellikle taban ve düz yerlerde yetiştirilirler) çoğu kez
dallanmaktadırlar. Tütünde
dallanma olursa, yaprak ürünü azalır. Yan
yaprakların daha iyi gelişmesi ve daha fazla yaprak ürünü alabilmek için yaprak
koltuklarından çıkan dallar, ya elle ya da uygun bir budama makası ile alınır ve
bu işleme Koltuk Alma denir. Şark Tipi kalite tütünleri genellikle dallanmaz,
ufak tefek dallanmalar olsa bile bunlarda koltuk alma yapılmaz. Kalite Tipi
tütünlerde koltuk alınacak olursa, yapraklarda başta nikotin olmak üzere diğer
azotlu maddelerin birikimi artar, bu da tütünün kalitesini bozar.
Tütün tarımında diğer bir önemli olay da tepe kırmadır. Bu işlem kalite
tütünleri dışındaki tütünlerde yapılır. Tütünün çiçeklenip meyve meydana
getirmesi ve tohum tutması, bu organların teşekkülü için daha fazla besin
maddesi alımı ve yapımını gerektirmektedir. Bunun yerine yaprakların daha
fazla büyümesi ve yaprak ürününün fazla olması için yine dolgu, puroluk,
pipoluk ve Amerikan orijinli tütünlerde bitkilerin tepesi ya elle ya da uygun bir
budama makası ile koparılır. Bu işleme de Tepe Kırma denir. Böylece çiçek,
meyve ve tohumlar için harcanacak besin maddeleri, yaprakların gelişmesine
sarfedilir ve bunun sonucu daha fazla yaprak ürünü almak mümkün olur. Tepe
kırma ve koltuk alma işlemleri yapılırken tütün bitkisine zarar verilmemelidir.

Hasat (Kırım)
Tütüncülükte, özellikle Şark Tipi kalite tütüncülüğünde tütün hasadına Tütün
Kırımı denir. Kalite tütünleri yaprak yaprak veya diğer bir deyişle el el hasat
edilir. Dolguluk tütünlerde ve makineli olarak tütün tarımının yapıldığı yerlerde
bazen tütünler bütün bir bitki halinde sökülür, sonradan yaprakları ayrılarak
hasat yapılır.
Ülkemizde hemen her yerde tütün kırımı elle yapılmakta, kalite tütünlerinde
hasat işlemi 6-7, dolgu tütünlerinde ise 3-6 elde tamamlanmaktadır. Tütün
hasadının el el ya da yaprak yaprak yapılmasının nedeni, bir bitki üzerinde
değişik yerlerde bulunan yaprakların kalite ve büyüklük bakımından farklı
olmasıdır. Ayrıca aynı bitkideki yaprakların bulundukları yere göre teknik
hasat olgunlukları arasında da zaman yönünden 2-4 gün kadar fark vardır.

Hasat (Kırım)
Tütün kırımına dip yapraklardan başlanır ve
birinci el olarak bilinir. Daha sonra dip üstü
(ikinci el), birinci ana (üçüncü el), ikinci ana
(dördüncü el), üçüncü ana (beşinci el), doruk
altı (altıncı el) ve nihayet doruk (yedinci el)
yapraklar hasat edilmiş olur.
Tütün hasadında, hasadı yapılan her el ayrı
ayrı dizilmeli, kurutulmalı ve denklenmelidir.
Kalite tütünlerinde genellikle dip ve dip üstü
yapraklar (haşlak) kaliteleri iyi olmadığı için
alınmayabilir. Esas
ürünü
analar
(bel
yapraklar) meydana getirir. Kalite bakımından
en iyi yapraklar doruk ve doruk altı
yapraklardır. Sert tütünlerde ise birinci
kaliteyi analar meydana getirir. Bir de her
bitkiden alınmayan, bazı bitkilerden toplanan
yaprakların hasadı vardır ki, buna Kovalama
Eli adı verilir.

Tütün Hasatında Eller

Hasat (Kırım)
Hasattan sonra herhangi bir yaprağın veya elin tanınabilmesi için şu özelliklere
başvurulur:
 Alt ellerden yukarıya gidildikçe hem yaprak dokusu kuvvetlenir, hem de
yaprak uçları sivrileşir. Dip ellerde yaprak dokuları zayıf ve ince
olup, yapraklar kolayca kırılır.
 Bir bitkide en büyük yapraklar birinci ve ikinci analardır. Doruk yaprakların
kıtaları küçüktür. Dip yapraklar, uç yapraklara göre daha büyük olup, uçları
küttür.
 Zenepli (saplı) tütünlerde en büyük zenep birinci analardadır. Uca doğru
gidildikçe zenepler kısalır, aşağı doğru gidildikçe yaşmaklılık artar.
 Zenepsiz (sapsız)
yaşmaklılık artar.

tütünlerde

dip

ellerden

yukarı

doğru

çıkıldıkça

 Dip ellerden yukarı doğru çıkıldıkça tütün yapraklarının renkleri de
koyulaşır.

Hasat (Kırım)
Kalite tütünlerinde en iyi kırım zamanı sabah saat 04:00 ile 10:00
arasıdır. Saat 10'dan sonra kırım yapılmamalıdır. Bu saatten sonra kırılan
tütünlerin renkleri bozuk olur ve iyi kurumazlar. Erken kırılan yaprakların
şeker ve reçine kapsamları daha yüksektir. Şeker ve reçine kapsamı yüksek
olan tütünlerin kalitesi çok iyi olur. Çiğli ve yağışlı havalarda tütün kırımı
yapılırsa, bir takım kurutma hataları ortaya çıkar.

Tütünün Dizilmesi
Sağ elle kırılıp sol elde toplanan tütünler demetler halinde sele, sepet veya
küfelere basılır. Tütün demetleri sele veya küfelere yaprakların uçları dışarı,
sapları içeri gelecek şekilde ve dairevi bir şekilde konulmalıdır. Bu şekilde
hasat edilen tütünler dizim yapılacak yerlere taşınırlar. Sele ve küfelere
basılmış demetler halindeki istif, bozulmadan bir yaygı veya çadır bezi üzerine
boşaltılırlar.



Daha sonra kalite tütünlerinde yapraklar; ağaçtan yapılmış, iki yanı yassı, uç kısmı sivri, 35-40 cm
uzunluğunda ve 0.5-1.0 cm kalınlığında çuvaldız şeklindeki iğneler yardımıyla 2.5-3.0 m
uzunluğundaki iplere dizilirler. Dizim işlemi yapılırken, iğnenin dip kısmı sağ koltuk altına
yerleştirilir. Sol elin baş, işaret ve orta parmakları ile tütün yaprağının yüz tarafı iğneye doğru
tutulur. İğne, yaprağı tutan baş parmağın üzerinden kaydırılarak yaprağın temelinden 1-2 cm
mesafede damar kısmına sokulur. Bu şekilde iğne, işaret ve orta parmakların arasından geçer.
Yapraklar iğneye dolunca, dizi ipe kaydırılır. Bir işçi günde 15-20 ip dizebilir. Pratikte saat 10'a
kadar kırılan yapraklar, bu saatten sonra akşama kadar dizilirler.

Tütünün Dizilmesi
Dolgu tütünleri ve sert içimli yabancı orijinli tütünlerde dizim yapılmadan önce
yapraklar 3-4 gün süre ile üstleri kapalı sararmaya bırakılırlar. Hasat ve dizim
işleri ücretle yaptırılırsa, çoğu kez ücret dizi başına hesaplanır. Dizilen
tütünler daha sonra çeşitli yöntemlerle kurutulurlar.

Tütünün Kurutulması
Hasat edilerek usulüne göre dizilmiş olan yeşil tütün yapraklarının belirli
sıcaklık, nem ve hava şartları altında; kimyevî yapısının belli yönlerde
değişmesi veya değiştirilmesi suretiyle tiryaki tarafından istenen özelliklerin
tütün yaprağına kazandırılması işlemidir. Kurutmada yaprak hücrelerinin
solunumu söz konusu olduğundan, kurutmaya bir oksidasyon olayı da
denilebilir. Kurutma sırasında yaprakta sadece su değil, diğer maddeler de
harcanmaktadır.

Kurutma işlemi, tütünün çeşidine, yetiştiği bölgenin ekolojisine ve hasat şekline göre farklı
yöntemlerle yapılır. Bilindiği gibi Türk Tipi (Şark Tipi) kalite tütünleri yaprak yaprak veya el el
toplanarak hasat edilir. Halbuki dolgu tütünleri ve özellikle de yabancı orijinli tütünler saplarıyla
birlikte bitki bitki hasat edilmektedir. Hasat yöntemine göre, yapraktaki organik ve inorganik
maddelerin değişim yönleri de farklılık göstermektedir. Saplarıyla birlikte hasat edilen tütünlerde
madde alımı, yapraktan sapa doğru olduğu halde; yaprak yaprak hasat edilen kalite tütünlerinde
yaprak ayası ve orta damar arasında olmaktadır.

Tütünün Kurutulması
Bitki bitki hasat edilen tütün çeşitlerinde su oldukça yavaş buharlaşırken, el el
hasat edilenlerde son derece hızlı buharlaşır. Buna karşılık madde kaybı, bitki
bitki hasat edilen tütünlerde hızlı, yaprak yaprak hasat edilenlerde ise
oldukça yavaştır. Örneğin, saplarıyla hasat edilen puroluk tütünlerde kuru
madde kaybı %27 iken, el el hasat edilen tütünlerde bu kayıp %14'dür.

Tütünün Tavlanması
Tütün tarımında, yaprakların kurutulduktan sonra pazar ve piyasaya
sunulabilmeleri için bazı işlemlere tâbi tutulması gerekir. Çünkü kurumuş
yapraklara dokunmak bile mümkün değildir. Kurutmadan sonra tütün
yapraklarında %10-15 civarında su ve %85-90 civarında da kuru madde
oluşmuş demektir. Kuru tütün yapraklarının işlenebilmesi için tavlanması
gerekmektedir. Tütünde gerçek kalite ve kokunun ortaya konulabilmesi için
tavlanması şarttır. Tütün yapraklarında kurutma sırasında çok önemli fiziksel,
kimyasal ve biyolojik değişiklikler meydana gelmektedir.
Kuru tütün yapraklarına elle dokunmak ve onları işleyerek bir şekil verebilmek
ve bir yerden başka bir yere taşıyabilmek için yapılan yumuşatma işlemine
Tavlama denir. Tavlamanın iki önemli şekli vardır:
- Doğal Tavlama
- Yapay Tavlama

Tütünün Tavlanması – Doğal Tavlama
Herhangi bir dış müdahale olmaksızın yapılan tavlamadır ve iki önemli tarzda
yapılır.
Havanın Nispi Nemi ile Tavlama
Tütün yaprakları, diğer bazı maddeler gibi (tuz vb.) bulunduğu ortamdan su
çeker yani, higroskopiktir. Tütünün bu özelliğinden faydalanarak nispi nemin
yüksek olduğu bölgelerde özellikle Karadeniz Bölgesi'nde, tütün yaprakları
fazla nemli havada belli bir süre bekletilerek işlenebilecek şekilde yumuşatılır.
Toprak Kuyular İçinde Tavlama
Bilindiği gibi, toprak daima belli bir oranda nem bulundurur. Tütün dizilerinin
boyu kadar ende (2 m), 2 m kadar derinlikte ve istenilen boyda hendekler
açılır. Açılan bu hendeklerin boyuna göre, toprak yüzeyi ile birleştikleri
yerlere 10-15 cm en ve kalınlığa sahip ağaç latalar yerleştirilir. Bu lataların
üzerine 15-20 cm aralıkla kuru tütün dizilerinin asılabileceği çiviler çakılır.
Tütün dizileri, bu çivilere bağlandıktan sonra kuyunun içine sarkıtılır. İstenilen
yerlerde, kuyu veya hendeklerin üzeri kapatılarak toprak atılır. Böylece 2-3
gün hendekler içinde bekletilen kuru tütün yaprakları toprağın nemini alarak
yumuşar yani, tavlanır. Bu tavlama yöntemi genellikle Karadeniz ve Marmara
Bölgesi'nde uygulanır.

Tütünün Tavlanması – Yapay Tavlama
Yapay tavlamada tavlama sırasında, kuru tütün dizilerinin bulunduğu ortama
dışarıdan müdahale edilerek çeşitli şekillerde su verilir. Tütün, verilen suyu
alır ve işlenebilecek şekilde yumuşar başka bir ifadeyle, tavlanır. Yapay
tavlamanın da uygulama şekli ve yerlerine göre farklı şekilleri vardır.
Oda İçinde Tavlama
Tavlama işleminin yapılacağı odanın uygun yerlerine tütün dizileri asılır. Sonra
odanın duvarlarına veya zeminine ıslanmış telis çuvalları asılır ya da
bırakılır. Bu çuvallardaki fazla su, oda içindeki havanın nispî nemini yükseltir ve
tütün yaprakları da havadaki fazla nemi alarak yumuşarlar.
Su Püskürtülerek Tavlama
Bir oda içinde duvarlara ve başka yerlere asılmış olan kuru tütün dizileri
üzerine, pülverizatör veya atomizörlerle sis halinde su püskürtülür. Tütün
yaprakları bu şekilde nemlenerek yumuşar yani, tavlanır. Bu tavlama yöntemi
genellikle Ege Bölgesi'nde uygulanmaktadır. Burada yapraklar üzerinde su
damlacıklarının birikmemesi dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Aksi halde
tütünün kalitesi düşer.

Tütünün Tavlanması – Yapay Tavlama
Su Buharı ile Tavlama
Tavlama işleminin yapıldığı oda içinde veya başka bir yerde kaynatılan suyun
buharı, odada asılı bulunan kuru tütün yapraklarına verilir. Bu şekildeki
tavlama, diğer yapay tavlama metotlarından çok daha iyidir. Tütün
yapraklarında herhangi bir kalite kaybı olmaz.

Tütünün Denklenmesi
Tütün yapraklarını işlendikten sonra bir yerden diğer bir yere taşımak veya
pazara sunabilmek için denklemek gerekir.
- Dizi Dengi ve Küçük Tonga
- Kalıp ve Büyük Tonga
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İlaç Bitkilerinin Önemi
- Ekonomik olarak önemlidir. Büyük parasal gelir sağlarlar.
- Ticarette parasal değerleri yüksektir.
- Günümüzde kullanılan birçok ilacın ana hammadesini oluştururular.
- İlaç bitkilerinin çoğu endemiktir.
- İlaç bitkilerinin yaklaşık %90’ının gen merkezi Türkiye’dir.
- Dünyada kültürleri yapılmaktadır.

Bitkilerle Tedavi
İnsanların çevresindeki bitkilerden yararlanması; insanlık tarihi kadar eskidir.
Yaşamın başlangıcından itibaren insanlar bitkileri; gıda, yakacak, silah ve mesken
yapımında kullanmıştır.

Bitkilerle Tedavi
1991 yılında Avusturya – İtalya sınırındaki Ötztal Alplerinde geri çekilen buzulların
altında 5.300 yıl önce yaşamış olduğu tahmin edilen bir adam keşfedilerek adına
“Buz Adam Ötzi” denildi.

Bitkilerle Tedavi
Ötzi'nin giysilerinin (kuru otlardan örülmüş bir pelerin, deri yelek ve ayakkabılar)
de büyük bir ustalığın ürünü olduğu görülmüştür. Ayakkabıları geniş ve su geçirmez
niteliktedir, ve karda yürümek için özel olarak tasarlanmıştırlar; tabanlarında ayı
derisi, üst kısımlarında geyik derisi kullanılmış ve bu iki arası ağaç kabuğu parçaları
ile birbirlerine bağlanmıştır.

Bitkilerle Tedavi
Yapılan araştırmalarda Ötzi'nin yanında iki tür mantar taşıdığı görülmüştür.
Bunlardan huş ağacı mantarının antibakteriyal faydaları olduğu bilinmektedir ve
tıbbi nedenlerden bulundurulmuş olmalıdır. Diğer mantar türü ise çıra mantarı
olarak bilinen ve ateş yakmak için kullanılan mantardır.

Antibiyotik
Mikroorganizmalar çok hızlı çoğalırlar.
Antibiyotik, herhangi bir mikroorganizma tarafından, başka bir mikroorganizmayı
öldürmek veya çoğalmasını durdurmak için üretilen her türlü maddedir. Antibiyotik
üretimi, onu üreten mikroorganizmaya avantaj sağlar. Örnek olarak, Penicillium
tarafından üretilen antibiyotikler, doğada rekabet halinde olduğu diğer
mikroorganizmaların büyümesini önleyerek Penicillium'a rekabette önemli bir
avantaj sağlar.
Antibiyotiklerin
iki
çeşidi
vardır; biyosidal,
mikroorganizmaları
öldüren
antibiyotikler ve biyostatik, mikroorganizmaların büyümesini ve çoğalmasını
(üremesini) önleyen antibiyotikler.
Antibiyotikler etkili oldukları mikropların metabolik işlemlerine müdahale ederek
çalışırlar. Antibiyotikler müdahale ettikleri metabolik işlemlere göre spesifiktir. Bu
metabolik işlemlere örnek olarak; protein sentezi, hücre çeperi sentezi,
nükleik asit sentezi veya hücre zarı fonksiyonlarını verebiliriz.

Antibiyotik
Penisilin, vankomisin, florokinolon ve sefalosporin gibi antibiyotikler bugün en çok
kullanılan antibiyotiklerdendir. Bu antibiyotiklerin hepsi bakterilerin hücre
çeperlerini
zayıflatırlar.
Bakterilerin
hücre
çeperleri
uzun peptidoglikan
zincirlerinden oluşur. Antibiyotikler bu molekülleri bir arada tutan peptit
bağlantılarının sentezini önlerler. Böylece hücre çeperleri zayıflar ve bakteri patlar
(lizis).
Streptomisin, eritromisin, tetrasiklin ve kloramfenikol gibi antibiyotikler ise ya
protein sentezini önlerler ya da anormal proteinlerin sentezlenmesine yol açarlar.
Antibiyotikler bunları bakterilerin ribozomlarına -daha doğrusu ribozomal RNA'nın
alt birimlerine bağlanmak suretiyle- bağlanarak yaparlar. Bakteri ribozomları
ökaryotik ribozomlardan (insan ribozomları gibi) daha küçük oldukları için, bu tür
antibiyotikler sadece bakterileri etkiler. Böylece bakterilerin saldırdığı canlıya zarar
vermezler.
Rifampisin ve antrasiklin gibi
ederler.

antibiyotikler

ise nükleik asit sentezine

müdahale

Antibiyotik
Bilinçsiz ve aşırı antibiyotik kullanımı bakterilerin kullanılan antibiyotiğe karşı
direnç kazanmasına neden olabilir. Eğer bakteriler bir antibiyotiğe karşı direnç
kazanırlarsa, artık o antibiyotiğin o bakteriye karşı etkisi olmaz.
Mutlak Dayanıklılık – Gene Karşı Gen Hipotezi
Antibiyotiklerin bilinçli kullanımı, enfeksiyon kontrolünün geliştirilmesi ve yeni
antibiyotiklerin kullanım alanına girmesi ile direnç sorununun, kısmen çözebileceği
düşünülmektedir.
Günümüzde bilim dünyası sentetik antibiyotikler yerine bitki
antibiyotiklerin keşfi ve kullanılmasına yönelmiştir. Bunun nedenleri;
-

Sentetik antibiyotiklere karşı mikroorganizmaların oluşturduğu direnç,

-

Sentetik antibiyotiklerin yüksek üretim maliyetleri,

-

Sentetik antibiyotik geliştirilmesinin uzun yıllar (8-12 yıl) alması,

-

Sentetik antibiyotiklerin yan etkileri.

kaynaklı

Batı ülkelerinde yüksek yapılı bitkilerden elde edilen tıbbi maddeler reçeteye
yazılan ilaçların yaklaşık %25’ini oluşturmaktadır.

Bitkisel Kökenli İlaç: Aspirin
Aspirinin ortaya çıkması, kimyager Felix Hoffmann'ın 1897’de saf asetilsalisilik asit
(ASA) üretmesiyle mümkün olmuştur. ASA, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak
kullanılan Aspirinin etken maddesidir. Kaynağı ise dünyanın her yerinde yetişen
söğüt ağacıdır.
1899 yılında Bayer Şirketi salisilik asidi izole ederek buldukları yeni maddeye
aspirin adını vermişlerdir.

Antimikrobiyal Çalışmalar
Antimikrobiyal çalışmalarda öncelikle ETNOBOTANİK çalışmalar yapılmaktadır.
Etnobotanik çalışmalar, kırsal bölgelerde yaşayan insanlarla sözlü olarak
gerçekleştirilen görüşmelerdir.
Bu çalışmalarda kırsal bölgelerde yaşayan insanlardan hangi bitkileri hangi
rahatsızlıklara karşı kullandıkları öğrenilmektedir.
Bu bitkilerin bölgede nerelerde yetiştikleri, hangi mevsimde yetiştiği, bitkinin hangi
kısımlarından ve nasıl kullandıkları öğrenilmektedir. Tespit edilen bitki ve kısımları
belirlenerek uygun mevsimde toplanır.
Bitkinin belirlenen kısmından, kullanıldığı gibi (yaş – kuru) bitki özütü elde edilir.
Elde edilen özüt uygun şartlarda deney gerçekleştirilene kadar saklanır.
Çalışmalarda ikinci önemli aşama bakteri seçimidir. Bitki örnek olarak mide
rahatsızlıklarında kullanılıyorsa midede faaliyet gösteren bakteriler üzerinde
denenmelidir. Uygun bakteriler seçilerek bitki özütünün bakteriler üzerindeki etkisi
laboratuvar ortamında deneysel olarak tekrarlanır.

Örnek Araştırma – Mentha pulegium (Yarpuz)
Mentha pulegium L. bitkisine Ege Bölgesi’nde yörede yabani nane denilmekte,
genellikle yaprakları kullanılmakta, yapraklarından yapılan çay, mide ve
bağırsaklarda şişkinlik oluşturan gazları gidermekte, mideyi yatıştırmaktadır.
Limonla hazırlanan nane çayı, kusmaya ve mide bulantısına iyi gelmektedir.
Ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkisi olduğu ortaya koyulmuştur.

Örnek Araştırma – Mentha pulegium (Yarpuz)
Mentha pulegium L. bitkisinin yaprakları havanda dövülerek toz haline getirildi.
Hassas terazide 15 g tartıldı. Bu miktar 150 ml methanol ve 150 ml aseton içerisine
konuldu.
Manyetik çalkalayıcı üzerinde karanlık ortamda 2 gün çalkalandı.
Elde edilen özüt filtre kağıdından geçirilerek cam bir balona süzüldü.
Özüt, evaporatörde 50°C sıcaklıkta 15 dakika tutularak sıvı kısım (metanol ve
aseton) buharlaştırıldı.
Çalışmada bakteri olarak;

- Escherichia coli ATCC 25922,
- Enterecoccus faecalis ATCC 29212,
- Staphylococcus aureus ATCC 29213,
- Staphylococcus epidermidis ATCC 12228
kullanıldı.
Bakteriler, 37±1°C’de 24 saat boyunca büyütüldü.
Bakteri kültürünün yoğunluğu densitometrede 0.5 Mc Farland’a ayarlandı.

Örnek Araştırma – Mentha pulegium (Yarpuz)
Araştırmada Disk Difüzyon yöntemi kullanıldı.
6 mm lik antibiyotik içermeyen boş diskler ticari olarak elde edildi.
0.5 Mc Farland’a ayarlanan bakteri kültürlerinin ekimi besiyeri bulunan petri
kutularına yapıldı.
Belirli konsantrasyonlardaki özütler mikropipet yardımıyla 30’ar µl boş disklere
emdirildi.
Bu şekilde hazırlanan diskler etüv’de kurutuldu.
Hazırlanan petri kaplarında bulunan besiyerlerinin üzerine eklenen özüt miktarı
yazılarak, hazırlanmış olan bakteri süspansiyonundan steril eküvyon çubuk ile ekim
yapılmıştır.
Özüt emdirilen diskler, besin ortamına steril pens ile yerleştirildi.
Kontrol olarak sadece çözücü (metanol ve aseton) emdirilen diskler kullanıldı.
Ayrıca, antibiyotik içeren diskler de kullanıldı.
Böylece hazırlanan petriler, 37±1°C’de 24 saat boyunca inkübatörde kültüre alındı.
Sonunda, inhibisyon zon çapları ölçüldü.

Örnek Araştırma – Mentha pulegium (Yarpuz)
Mentha pulegium bitkisinin metanol ekstraktının
Staphylococcus epidermidis üzerine etkisi
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Örnek Araştırma – Mentha pulegium (Yarpuz)
Mentha pulegium bitkisinin antimikrobiyal etkisinin belirlenmesinde kullanılan
çözücü ve bakteri türünün son derce önemli olduğu saptanmıştır.
Kullanılan farklı çözücülerin farklı etki gösterdiği, aynı çözücünün farklı bakteriler
üzerindeki etkisinin değiştiği görülmüştür.
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Antimikrobiyal Çalışmalar
Antimikrobiyal etkisi belirlenen bitkinin
Chromatography) analizi ile içeriği belirlenir.

HPLC

(High

Performance

Liquid

İçerik belirlendikten sonra etken madde tespiti için içerikte bulunan maddelerin
tümü tek tek izole edilerek antimikrobiyal aktivite testine tabi tutulur.
İçerikte belirlenen etken maddenin canlı hücre üzerindeki etkilerini belirlemek için
hücre kültürleri üzerinde deneyler yapılır.
Tespit edilen ham maddenin ilaç olarak kullanılabilmesi için çok fazla disiplinler
arası çalışmalar gerekmektedir.
İlaç bitkileri üzerinde çalışan bilim dalları: Biyoloji, Kimya, Eczacılık, Ziraat, Tıp ve
Biyomühendislik

Drogların Adlandırılması
Drog, bitkisel kaynaklı hammaddeler veya bitkilerin ilaç olarak kullanılan
kısmılarına verilen isimdir.
Bir drogun Latince adı iki parçadan oluşur.

Folia Digitalis (Yüksük otu Yaprakları)
Malvae Folium (Ebegümeci Yaprağı)
Semen Colchici (Çiğdem Tohumu)
Cortex Cinnamomi cassiae (Çin tarçın ağacı kabuğu)
Radix Saponariae albae (Çöven kökü)

Bitkisel Droglar
1. Bitkinin tamamından veya herhangi bir parçasından ibaret olan droglar
Folium (yaprak)
Folia (yapraklar)
Flos (çiçek)
Flores (çiçekler)
Cortex (gövde, dal ve kök kabuğu)
Fructus (meyva)
Semen (tohum)
(meyve kabuğu)
Herba (ot)
(sporlar)
Lignum (odun)
tüyleri)
Radix (kök)

Tuber (yumru)
Tubera (yumrular)
Rhizoma (köksap)
Stipes (dal, sap)
Stipites (dallar, saplar)
Summitates (dal uçları)
Pericarpium
Sporae
Glandulae (salgı
Bulbus (soğan)

Bitkisel Droglar
2. Bitkilerde doğal veya ikincil olarak gelişen veya bitkiden özel bir işlem sonunda
elde edilen droglar
Amylum (nişasta)
Resina (reçine)
zamk)
Balsamum (balsam)

Gummi (zamk)
Gummiresina (reçineli
Pix (katran)

Örnek Araştırma – Mürdümüğün (Lathyrus sativus L.)
Antibakteriyal ve Antifungal Aktivitesinin Belirlenmesi

Amaç
Araştırma, mürdümüğün (Lathyrus sativus L.) toprak üstü yeşil aksam ve
öğütülmüş tohumlarından elde edilen ekstraktın antibakteriyal ve antifungal
etkilerini belirlemeyi amaçlamıştır.
Bitki Materyali
Çalışmada mürdümük (Lathyrus sativus L.) tohumlarının çimlendirilmesiyle elde
edilen 20 günlük fidelerinden ve öğütülmüş tohumlarından alınan özütler, Amerika
Birleşik Devletleri’nin Kuzey Dakota eyaletinde bulunan 'Crop Science
Laboratories'den temin edilen 'Madaras' keten çeşidine ait tohumların
sterilizasyonunda kullanılmıştır.
Mürdümük Tohumlarının Çimlendirilmesi ve Fide Elde Edilmesi
Tohumlar, içerisinde torf bulunan saksılara her saksıda 5 tohum bulunacak şekilde
ekilmiş, 2’şer gün arayla eşit miktarda çeşme suyu ile sulanmıştır. Yirmi gün
sonunda gelişen fideler, özüt elde etmek için kullanılmıştır.

Örnek Araştırma – Mürdümüğün (Lathyrus sativus L.)
Antibakteriyal ve Antifungal Aktivitesinin Belirlenmesi

Mürdümük Toprak Üstü Yeşil Aksamından ve Öğütülmüş Tohumlarından Özüt Elde
Edilmesi
Mürdümük fidelerinin toprak üstü kısımları küçük parçalara ayrılmış ve tohumları
da öğütülmüş, falkon tüplerine 5 ml içerisinde 500 mg (100 mg/ml) konularak,
manyetik karıştırıcı üzerinde 48 saat boyunca çalkalanmıştır. Sıvı kısım süzülerek
elde edilen özüt, keten tohumlaarının sterilizasyonunda kullanılmıştır.
Keten Tohumlarının Yüzey Sterilizasyonu
'Madaras' keten çeşidine ait tohumlar, yüzey sterilizasyonu için manyetik karıştırıcı
üzerinde 10°C’lik sıcaklığa sahip %40’lık ticari çamaşır suyu, mürdümük toprak
üstü aksam özütü, öğütülmüş tohum özütü ve saf su (kontrol) içerisinde 10 dk.
çalkalandıktan sonra, aynı sıcaklığa sahip steril saf su ile 3 kez durulamıştır.
Steril edilen keten tohumları yine steril petri kapları içerisinde, %3 sukroz içeren
ve %0.7’lik agar ile katılaştırılan MS besin ortamında, iklim dolabında
çimlendirilerek 10 gün boyunca büyütülmüştür.

Örnek Araştırma – Mürdümüğün (Lathyrus sativus L.)
Antibakteriyal ve Antifungal Aktivitesinin Belirlenmesi

Yapılan Ölçümler
Kültür başlangıcından 10 gün sonra bulaşıklık yüzdesi, çimlenme yüzdesi, fide
gelişim yüzdesi, fide boyu ve kök boyu belirlenmiştir.
Verilerin Değerlendirilmesi
Denemeler tesadüf parselleri deneme desenine göre kurulmuş, her muamele
içerisinde 10 adet tohum bulunan 5 tekrarlamalı 100x10 mm’lik petri kaplarından
oluşmuştur. Elde edilen veriler "SPSS for Windows" programı yardımıyla varyans
analizine tabi tutulmuş, muamele ortalamaları MSTAT-C bilgisayar programı
kullanılarak Duncan testi ile karşılaştırılmıştır. Yüzde değerlere istatistik
analizinden önce arcsin transformasyonu uygulanmıştır.

Örnek Araştırma – Mürdümüğün (Lathyrus sativus L.)
Antibakteriyal ve Antifungal Aktivitesinin Belirlenmesi

BULGULAR
Yüzey Sterilizasyonu Uygulaması

Bulaşıklık (%)

Çimlenme (%)

Fide
Gelişimi (%)

Fide Boyu
(cm)

Kök
Uzunluğu
(cm)

Steril Saf Su (Kontrol) - a

75.00 a

57.50 b

45.00 b

2.19 b

4.96 c

%40’lık Çamaşır Suyu

0.00 b

100.00 a

92.50 a

2.69 b

7.08 b

Lathyrus sativus L. Toprak Üstü
Ekstraktı - c

0.00 b

100.00 a

100 a

3.67 a

9.56 a

Lathyrus sativus L. Tohum Eks. - b

0.00 b

100.00 a

100 a

3.83 a

9.85 a
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İlaç – Baharat Bitkileri
İlaç bitkileri, belirli rahatsızlık ve hastalıkların önlenmesinde, tedavisinde ve ilaç
yapımında kullanılırken, Baharat bitkileri daha çok koku ve tat özelliklerine sahip
olmalarından dolayı çeşni ve gıda veya içeceklerde katkı olarak kullanılır.
Bitkinin kokusu, genelde sahip olduğu uçucu bileşiklerden (uçucu yağ)
kaynaklanmaktadır. Elde edilen uçucu yağlar, koku ve tat özelliklerinden başka kozmetik
ve parfümeride yaygın olarak kullanılır.
Örneğin, kültürü de yapılan pelin otu (Artemisia absinthium L.) parazitlere karşı ilaç
olarak kullanımı yanında özel tat ve kokusundan dolayı ayrıca absint, vermut gibi alkollü
içkilerin üretiminde kullanılır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre ilaç; “fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları,
alanın yararı için değiştirmek veya incelemek amacıyla kullanılan veya kullanımı
öngörülen bir madde veya üründür.”
Tıbbi bitkisel ürünler; hastalıkları iyileştirmek, şiddetini hafifletmek, hastalıklardan
korunmak, tedaviye yardımcı olmak amacıyla bir veya birçok bitkinin çeşitli kısımlarının
doğrudan veya çeşitli işlemlerden geçirilmesinden sonra hazırlanıp ambalajlanmış halde
pazara sunulan ürünler veya preparatlardır.

İlaç – Baharat Bitkileri
Tıbbi amaçlar için kullanılacak bitkilerin etkilerini pratik, tekrarlanabilir, güvenilir olarak
sağlayabilmek için, bitkisel hammaddelere ait özel farmakope standartlarına ihtiyaç
vardır. Aksi halde, bitkisel ürünleri ilaç olarak standardize etmek mümkün olmaz.
Farmakope: Etkin maddelerin ve ilaçların canlılarda koruma, teşhis ve tedavi amaçlı
olarak kullanılabilmeleri için gerekli ve geçerli özellikleri bildiren resmi kaynak, kodeks.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada yaklaşık 20000 bitki türü ilaç (tıbbi)
amacıyla kullanılmaktadır.
Bunlardan 4000 çeşit bitkisel drog yaygın bir şekilde kullanılırken, Avrupa’da 2000 kadar
bitkisel drog ticareti yapılmaktadır.
Türkiye’de iç ve dış ticareti yapılan ilaç ve baharat bitkileri 350 civarıdır. Türkiye dünya
genelinde yaklaşık 100 ülkeye ilaç ve baharat bitkisi ihracatı yapmaktadır.
Dış satımının önemli kısmı ABD, Almanya, Vietnam, Hollanda, Polonya, Brezilya,
Kanada, İtalya, Belçika, Yunanistan, Fransa ve Japonya’ya yapılmaktadır.
Türkiye’nin ilaç ve baharat bitkileri ihracatı yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 90
milyon dolar civarındadır.
Türkiye’nin ihraç ettiği önemli ilaç ve baharat bitkileri; kekik, defne yaprağı, kimyon,
anason, rezene tohumu, ardıç kabuğu, mahlep, çemen, biberiye, meyan kökü, nane,
sumak, adaçayı ve ıhlamur çiçeğidir.

İlaç – Baharat Bitkileri
Türkiye’nin iklim ve ekolojik özelliklerinden dolayı birçok ilaç ve baharat bitkisi
yetiştirilebilmekte veya dünyanın birçok yerinde olduğu gibi doğadan toplanmaktadır.
Kültürü yapılanlar; Kimyon, anason, kekik, çemen, rezene, nane, şerbetçi otu, kişniş.
Doğadan toplananlar; Defne, mahlep, ıhlamur çiçeği, adaçayı, biberiye, meyan kökü ve
ardıç.
Doğadan toplamada zararı artıran faktörler:
-

Aşırı otlatma,

-

Erken toplama,

-

Kontrolsüz toplama,

-

Toplanan bitki kısmı,

-

Diğer bitkilerin toplanan bitkilerin yerini alması.

İlaç – Baharat Bitkileri
Doğadan Toplamada Zararı Azaltmanın Yolları
1. Toplamanın düzenlenmesi ve kontrolü
- Münavebeli toplama,
- Dinlendirerek toplama,
- Düzenli toplama,
- İhracatın kısıtlanması.
2. Eğitim
- Toplum eğitimi,
- Firma ve personel eğitimi,
- Toplayıcı eğitimi,
- Konu ile ilgili teknik personel eğitimi

İlaç – Baharat Bitkileri
3. İdari ve yasal tedbirler,
4. Milli parklar ve tabiatı koruma alanları,
5. Botanik bahçeleri,
6. Gen bankaları, arboretum,
7. Kültüre alma,
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İlaç – Baharat Bitkileri
Bitkiler öncelikle doğal olarak yetiştiği ekolojik çevrelerde kültüre alınmalıdır. Böylece;
birim alandan yüksek verim alınacak, saf, temiz, standartlara uygun, getirisi yüksek
droglar elde edilecektir. Doğal zenginliklerimizin sürekliliği ve gelecekteki araştırmalar
için gen kaynaklarının korunması önemlidir.
Günümüzde ve gelecekte karşılaşacak yeni hastalıklarla mücadelede doğal gen kaynağı
olan bu bitkilerin korunması çok önemlidir.
Doğadan bitki toplanması ucuz olduğu için tercih edilmektedir. Ancak, etkili madde
miktarı ve bileşenleri farklı olduğu için toplanan ürünlerde etken madde bakımından
homojeniteyi sağlamak mümkün olmamaktadır.
Ayrıca, toplama sonrası yapılan işlemlerde (işleme, tasnif, temizleme, nakliye) kayıp
yüksek olmaktadır.
Bu nedenle tıbbi bitkileri tarımının yapılmasıyla sürekli, kaliteli ve istenen miktarda ürün
sağlanması garanti altına alınır.

İlaç Bitkileri Kültürünün Faydaları
- Toplamanın neden olduğu bitki kayıplarının önüne geçilir,
- Birim alandan daha fazla ürün elde edilir,
- Kültürü yapılan türlerde kalite kontrolü daha kolaydır,
- Kültürü yapılan bitkilerde ıslah ile yeni çeşitler geliştirilebilir,
- Nesli tehlikede olan türlerin yok olması önlenir,
- Yıkama, temizleme, işleme ve paketleme gibi işlemlerin yapılması kültürü yapılanlarda
daha kolaydır.

Kültürü Yapılacak İlaç Bitkilerinin Seçimi
- Bir bitkinin tarımına geçmeden önce, dünya üretimindeki durumu, fiyat eğilimleri ve
pazarı iyi analiz edilmelidir,
- Hastalıkların tedavisinde kullanım durumu,
- İşlenmiş ürün olarak dış satım potansiyeli,
- Gerekli teknoloji ve ekipman durumu,
- Hasattan sonra işleme aşamasında hammaddenin kalitesinin korunabilmesi durumu.

İlaç Bitkilerinin Sınıflandırılması
1. Kimyasal Sınıflandırma
Bitkilerin bünyesinde bulunan etkili maddelerin yapılarına göre olan sınıflandırma
şeklidir.
- Uçucu yağ içerenler: Anason, maydanoz, nane
- Acı madde içerenler: Vermut
- Glikozit içerenler: Digitalis
- Saponin içerenler: Çöven
- Alkaloid içerenler: Datura, atropa, haşhaş
- Flavanoid içerenler: Silybum, Verbascum
- Tanen içerenler: Quercus

İlaç Bitkilerinin Sınıflandırılması
2. Tüketim ve Kullanımlarına Göre Sınıflandırma
- Meşrubat, bitki çayları ve uyarıcı bitkileri: Çay, kahve, tütün
- Baharat bitkileri: Karabiber, hardal, kekik
- İlaç bitkileri: Digitalis, atropa
- Parfüm bitkileri: Lavanta, gül
- Zamk ve müsilaj bitkileri: Akasya, Astragalus, Plantago
- Reçine bitkileri: Sığala ağacı, Ferula
- Tanen bitkileri: Sumak, meşe
- Boya bitkileri: Kök boya, Bixa, Alkana tinctorium
- İnsektisit bitkileri: Phyretrum, anabasis
- Mum bitkileri: Jojoba, myrica

Sekonder Metabolitler
Bitkiler büyümeleri ve gelişmeleri sırasında işlevleri olmayan çok sayıda ve çeşitli
organik bileşikler üretirler. Bu maddeler sekonder metabolitler veya ikincil ürünler olarak
adlandırılır.
Bitkilerde sekonder metabolizmanın çevresel faktörlerden büyük ölçüde etkilendiği
bilinmektedir.
Sekonder metabolitler, biyotik (hastalık ve zaralılar) ve abiyotik (kuraklık, tuzluluk, düşük
sıcaklık vb.) stres faktörlerinin ortaya çıktığı durumlarda bitki savunma mekanizmasını
tetikleyen stres sinyal molekülleridir.
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Sekonder Metabolitlerin Sınıflandırılması
Sekonder metabolitler 3 ana gruba ayrılır.
-

Terpenler,

-

Fenolik bileşikler,

-

Azotlu bileşikler

Sekonder Metabolitler - Terpenler
Terpenler; uçucu yağlar, kardenolitler – glikozitler, saponinler, steroitler, reçineler,
kauçuk ve gibberilinlerden oluşur. Terpenler, sekonder ürünlerin en geniş sınıfını
oluşturur. Bu bileşikler genellikle suda çözünmezler.
Terpenler 5 karbonlu izopren birimlerinin birleşmesi sonucu oluşurlar.
H3C
CH-CH2-CH3
H3C
Monoterpenler: 10 karbonlu, Adaçayı yağındaki thujon, biberiyedeki kamfor, defne
yağındaki mirsen, kekik yağındaki kavrakrol, nane yağındaki mentol.
Seskiterpenler: 15 karbonlu, Artemisia annua’dan elde edilen artemisin, Arnica
montana’dan elde edilen helanalin.
Triterpenler: 30 karbonlu, Glikozitler olarak adlandırılır. Şeker veya şekerlerin bağlı
bulunduğu bileşikler olup, hayvanlar için toksik olup, insanlarda kalp kası
üzerine etkilidirler.
Saponinler; triterpen glikozitlerdir. Hem yağda, hem suda çözünürler.
Deterjan özelliği taşırlar ve suda çalkalanınca köpürürler. Meyan kökü,
sarmaşık, çuha çiçeği, ginseng ve çöven.

Sekonder Metabolitler – Fenolik Bileşikler
Yapısında bir fenol grubu, yani aromatik halkasında bir hidroksil grubu içeren sekonder
maddelerdir.

Bitkisel fenolikler yaklaşık 10.000 kadar bileşiğin yer aldığı, kimyasal olarak olarak
heterojen bir gruptur. Bazıları suda, bazıları organik çözücülerde çözünür, bazıları ise
büyük çözünmeyen polimerlerdir.
Basit fenolik bileşikler; kafeik ve ferulik asitler toprağa salınabilir ve komşu bitkilerin
büyümesi engeller (allelopati).

Sekonder Metabolitler – Fenolik Bileşikler
Flavonoitler; bitkisel fenoliklerin en büyük grubudur. Güçlü birer antioksidan olarak
hücreleri anti-radikallere karşı korurlar. Bakteri ve virüslerin çoğalmasını önlerler.
Kanser oluşumuna ve kalp krizine karşı direnç sağlarlar. Meryemana dikeni (Silybum
marianum) tohumlarında bulunan silimarin tıpda karaciğer rahatsızlıklarında kullanılır.
Antosiyanlar; hayvanları cezbederek polen ve tohumların etrafa yayılmasını sağlarlar.
Baklagil köklerinden salgılanan flavonoitler azot bağlayıcı bakterileri kendilerine çeker.
Tanenler; suda çözünebilen maddelerdir. Sumak, okaliptüs ve sardunya yapraklarında,
palamut ve meşe mazısında yüksek oranda bulunur. Tıpta damarları ve mukozayı
büzücü etkilerinden dolayı bademcik, faranjit, basur ve bazı deri hastalıkları ilaçlarının
bileşimine girer.

Sekonder Metabolitler – Azotlu Bileşikler
Alkaloitler; azot içeren alkalin yapısında olan aktif moleküllerdir. 10.000 bitki cinsinin
sadece %9’u alkaloit üretmektedir.

Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları
Allium sativum - Sarımsak

Tansiyon ve kolestrol

Aloe vera - Sarı sabır otu

Deri ve sindirim

Calendula officinalis - Aynısafa

Kan hastalıkları ve varis

Catharanthus roseus - Rozet çiçeği

Kanser tedavisi

Chincona officinalis - Kına kına

Sıtma tedavisinde

Datura stramonium - Şeytan elması

Endişe ve terleme

Digitalis lanata - Yüksük otu

Kalp hastalıkları

Echinacea purpurea - Ekinezya

Üşütme ve grip

Ephedra sinica - Deniz üzümü

Halsizlik ve astım

Gentiana lutea - Centiyan

Kansızlık ve iştahsızlık

Ginkgo biloba - Mabet ağacı

Hafıza kaybı

Glycyrrhiza glabra - Meyan kökü

Öksürük ve sindirim

Hypericum perforatum – Kantaron

Depresyon ve bağışıklık

Mandragora officinarum - Adamotu

Bunaltı ve uykusuzluk

Panax ginseng - Ginseng

Halsizlik ve bitkinlik

Papaver somniferum - Haşhaş

Ağrı, endişe ve kaygı

Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları
Passiflora incarnata - Tutku çiçeği
Plantago asiatica - Sinirli ot
Silybum marianum - Deve dikeni
Tanecetum parthenium - Gümüş düğme

Uykusuzluk ve endişe
Kabızlık ve kolestrol
Siroz, karaciğer, hepatit
Migren ve baş ağrıları

Taxus brevifolia - Porsuk ağacı

Kanser ve bağışıklık

Urtica diocia – Isırgan

Prostat ve romatizma

Vaccinium myrtillus - Yaban mersini

Görme bozuklukları

Valeriana officinalis - Kedi otu
Zingiber officinale - Zencefil

Uykusuzluk ve bunaltı
Bulantı ve baş dönmesi

Bitkisel İlaçlar
Prepagel (Reparil Gel N) : At Kestanesi Tohum Ekstresi Essin (%1)
Venotrex:

50 mg triterpen glikozite eşdeğer at ketsanesi tohum ekstresi

Fitokrem:Triticum vulgare sulu extresi (%15)
Hametan: Hammamelis virginiana distilatı 5.35 g
Prostagood: Serenoa repens lipofilik extresi 160 mg
Tebokan special (Gingobil ve Bilokan) : Ginkgo biloba yaprak extresi (19.2 mg ginkgo
glikoziti)
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Baharat Bitkileri
Baharat bitkilerinin çoğu, uzun ömürlü ve hoş kokulu bitkilerdir. Çiçek açarlar ve
görünüş itibariyle süs bitkilerini aratmazlar. Yalnızca dekoratif amaçlı değil çay olarak,
tıbbi amaçlı,yemeklerimizde, içeceklerimizde koku,lezzet ve tat verici olarak
kullanılmaktadır.
Baharat Bitkilerinin Kullanılan Kısımları:
-

Kök; turp, şalgam,

-

Gövde; zencefil, tarçın,

-

Yaprak; nane, kekik, maydanoz, defne, adaçayı,

-

Soğan; soğan, sarmısak,

-

Çiçek; karanfil, safran,

-

Meyve; Kimyon, anason, karabiber, kırmızı biber, kişniş,

-

Tohum; hardal, rezene, çörekotu, çemen.

Baharat Bitkileri - Yetiştirilmesi
Toprak: Bitki besin elementlerince zengin, derin, işlenmiş ve iyi drenajlı olmalıdır.
Özellikle ömürlü bitkiler, kışın aşırı ıslak toprakta çürüyebilirler. Fazla gübre bitkileri aşırı
geliştirir, ancak aroma ve lezzetlerini azaltır. İnce elenmiş çiftlik gübresi kullanılmalıdır.
Işık: Hafif gölge alanlar tercih edilmelidir. Gün içerisinde birkaç saat gölge alabilen
yerler idealdir.
Su: Bitkiler iklim koşullarına göre gerektiği kadar sulanmalıdır. Kurağa dayanıklı çeşitler
ayrı yerlerde değerlendirilmelidir.
Mücadele: Baharat bitkilerinde en önemli problem yabancı ot kontrolüdür. Çapalama
veya elle yolma ile yok edilmelidir. İlaç kullanmamaya özen gösterilmelidir. Kültürel
yöntemler kullanılmalıdır.

Baharat Bitkileri – Adaçayı (Salvia officinalis)
Adaçayı çok yıllık, genel olarak 50 cm, nadiren de 100 cm boyunda, taze bitki otsu,
olgunlaşmak üzere olan bitki çalımsı, basit yapraklı, genellikle morumsu mavi çiçekli bir bitkidir.
Sıcağı seven bir bitkidir. Bol güneşli ve rüzgârdan korunmuş bir yer seçilmelidir.
Adaçayı drenajı iyi, güzelce işlenmiş topraklara ekilir. Toprak istekleri bakımından özellikle
kireçli, kumlu - tınlı toprakları tercih eder.
Tohumundan ekilebildiği gibi çelikle de üretilmektedir. Sonbahar ekimi tercih edilir.
Kuru yaprakları çay gibi içilmekte, yemeklere koku ve lezzet vermek için kullanılır.

Baharat Bitkileri – Biberiye (Rosmarinus officinalis)
Çalımsı karakterli bir bitkidir. Sapı lifsi yapıda, ince, narin, çok dallı ve diktir. Gövdeleri dik ve
çok dallıdır. Bütün sene çiçeklidir ve bir eksen üzerinde salkım şeklindedir. Çiçekleri mavimsi
beyaz, mor ve eflatun renklidir.
Yazları kurak kışları yağışlı geçen bölgelerde yetişir. Kireçli, tınlı-kumlu topraklarda iyi gelişir.
Tohumundan ekilebildiği gibi çelikle de üretilmektedir.
Bütün yıl çiçek açan bir bitkidir.Bu bitkinin bütün yıl çiçek açan dalları toplanır, demet yapılır ve
gölgede kurutulur. Yemeklerde, demlenerek çay olarak, parfümeri, kozmetik ve eczacılıkta
kullanılır.

Baharat Bitkileri – Çörek Otu (Nigella ranunculaceae)
Tek yıllık otsu bir bitki olan çörek otu ince kazık bir kök sistemine sahiptir. Kök, bol miktarda
safran içerir. Az veya çok dallanan gövdesi 20-60 cm boyunda olup, tüylüdür. Çiçekler, uzun
saplı olup, dalların uç kısımlarında bulunur. Çiçek, yeşilimsi, mavimsi renktedir.
Bol güneşli, ılıman ve sıcak iklimlerde yetişir. Hasat dönemine yakın zamanda havaların sıcak
ve kurak gitmesinde verim ve dane kalitesinin artmasına neden olmaktadır. Hafif killi, besin
maddesince zengin, süzek, alüvyal topraklarda iyi tohum verir.
Üretimi tohumla yapılır. Her sene kendi tohumlarını dökerek oldukları yerden yeniden çıkarlar.
Ekim, Mart ortası-Nisan başı yapılır. Aşırı sulama istemez. Çıkış döneminde yabancı ot
rekabeti zayıf olduğundan bu dönemde çapalama hızlı bir şekilde yapılarak bitkinin geniş
toprak alanına sahip olması sağlanmalıdır. Ağustos ortası-Eylül başlarında kapsüller koyu
kahverengi olunca hasada başlanır.
Çörek otu uçucu yağ, tanenli maddeler ve acı maddeler içermektedir. Halk arasında çörek otu
mide rahatsızlıkları, gaz söktürücü olarak kullanılmaktadır. Ayrıca hoş kokusu nedeniyle birçok
ilaçlara katılmakta ve baharat olarak ta tüketilmektedir.

Baharat Bitkileri – Fesleğen (Ocimum basillicum)
Reyhan olarak ta bilinen tek yıllık bir bitkidir. Yetişkin fesleğenlerin boyları genellikle 20 ile 60
cm arasında değişir.
Güneşi severler. Fesleğen, besin maddesi kapsamı yüksek topraklarda iyi gelişir. Tohumla ve
çelikle üretilmektedir. Fesleğen üretiminde en önemli sorun, yabancı otlardır.
Hem taze, hem de kurutularak kullanılır.

Baharat Bitkileri – Kekik (Thymus ssp.)
Kekik, tek veya çok yıllık, odunumsu, yarı çalımsı 20-40 cm kadar boylanabilen fazla miktarda
dallanan dik formlu bir bitkidir.
Kekik bol güneşli, iyi drenajlı yerlerde yetişir. Toprağı hafif kumlu olmalı, aşırı gübre ve su
vermekten kaçınmalıdır.
Tohum ve çelikle üretilmektedir. Kekik tohumları ilkbaharda kumlu toprağa serpilir. Kolayca
çimlenir. Kekik otu, Haziran’dan Ekime kadar topraktan 4-5 cm yukarıdan veya sürgünleri
kesilerek havadar yerlerde kurutulur. Kekik tarımında en önemli sorun yabancı ot mücadesidir.
Kekik hem tıp alanında hem de yemeklerde baharat olarak tüketilmektedir.

Baharat Bitkileri – Kişniş (Coriandrum sativum)
Bir yıllık, otsu bitki olan kişniş 60 cm'ye kadar boylanabilir. Çiçekleri, dalların uçlarında 10-20
tanesi topluca bir arada şemsiye şeklinde toplanmıştır.
Bol güneşli yerleri, verimli ve hafif topraklan sever. Sıcak ve kurak bölgelerde iyi yetiştiği
belirtilmektedir. Hafif, kumlu, kireç bakımından zengin toprakları tercih eder.
Genellikle ilkbahar döneminde yetiştirilen kişniş don olayından zarar görür. Çimlenme ve çıkış
süresi uzundur. Tohumlar çimleninceye kadar yabancı ot gelişiminin engellenmesi için çeşitli
önlemlerin alınması gerekir. Hastalıklarına karşı gerekli kültürel ve kimyasal mücadele
metotları uygulanmalıdır.
Bitkinin taze yaprakları salatalarda ve kökleri de baharat olarak kullanılır. Ferahlatıcı hoş bir
kokusu, tatlımsı baharlı ve meyvemsi bir lezzeti vardır. Et yemeklerinde ve zeytinyağlı
yemeklerde çeşni katmak için kullanılan yaprakları, yakıcı bir tat verir.

