DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırım Sonrası
Hastalık ve zararlılar ertes yıl tütünler ne
saldırmak ç n çok sayıda ve kuvvetl b r
şek lde kışa g rm ş olurlar. B lhassa tr ps ve
tütün gebes g b zararlılar sapların yığıldığı
yerde kışlayarak ertes yıl oradan tarlaya
s rayet eder.
Tütün anızları üzer nde beslenen çok sayıda
zararlı böcek olduğundan tütün anızlarının
muhakkak surette bozulması ve sapların
sökülmes gerekl d r.
B l nçl ç ftç anız bozma ş n kend yararını
düşünerek zamanında yapar. Sökülen sap ve
kökler, kes nl kle tütün tarlasının veya ﬁdel k
yapılan yerler n ç nde veya etrafında
bırakılmamalıdır.

Zararlılar konukçuları bulunduğu sürece
hayatlarını sürdürmekted r.

TÜTÜN
Saplarının Sökülmes

·

Den zl bölges nde tütün kırım şler en geç

tarlalara kolayca nüfuz ett ğ nden, bu g b

Eylül ayı sonunda tamamlanmaktadır. Tütünler

tarlalar erken tava gel r ve erken şlen r.

tamamen hasat ed ld kten sonra artıkları
çoğunlukla uzun süre tarlalarda bırakılmakta,
tütün sapları

le b tk

Sonbahar yağmurları anızı bozulan

En az 120 cm boylanmış tütün sapları
b ç lerek slaj yapılıp, %20 samanla
karıştırılarak koyunlara ver leb lmekted r.
·

üzer nde kalan

yapraklarda çeş tl zararlılar bulunmaktadır.

Sayın tütün üret c ler ;
Hep n z n b ld ğ g b z raatta anız bozma d ye
b r tab r vardır.
Anız, mahsul kaldırıldıktan sonra tarlada
kalan kök ve sap g b kısımlara;
Bozmak,
Yaprak b t , tütün tr ps ve tütün gebes g b
zararlılar, hemen hemen her yıl tütün

b tk ler kurumadığı ç n kırılmadan bırakılan

normal şek lde sürüp, toprağa gömmek

yapraklar le yen çıkan ﬁl z yaprakları toprakta

demekt r.

bulunan bes n maddeler n almaktadır. Bu g b
tarlalarda anız bozma yapılmazsa, tarladan

Anız bozmanın b rçok faydaları vardır.

devam ett reb lmekted rler. Tarlada bırakılan
tütün artıkları da bu zararlıların hayatlarını
sürdüreb lmeler açısından en öneml barınak
yerler n

ve beslenme ortamlarını

oluşturmaktadır. Bu nedenle tarlalardak tütün
artıkları gelecek yılk ürünü emn yet altına
alma bakımından oldukça önem taşımaktadır.

Çok defa tütün kırımları b tt kten sonra tütün

kök ve sap kısımlarını tarlayı

tarlalarında görülmekte, şartların uygun
olduğu yer ve yıllarda hayatlarını yıl boyunca

·

aynı yıl ç nde k mahsul kaldırılmış g b yan k
kat yorulmuş olur.

· Mahsulünüz tarladan kalkar kalkmaz anızı
Tütün anızlarında kırılmadan kalan

bozulursa yabancı otlar toprağa gömülerek yok

·

ed lm ş olur. Bu suretle tarla yabancı otların

yapraklar le meydana gelen ﬁl zlerde hastalık

beslenmes yüzünden yorulmaz.

ve zararlılar faal yete ve zarara devam eder.
Tütün tr ps ve tütün gebes tütün saplarının
ç nde g zlenerek kışlar.

