
Hastalık ve zararlılar ertesi yıl tütünlerine 

saldırmak için çok sayıda ve kuvvetli bir 

şekilde kışa girmiş olurlar. Bilhassa trips ve 

tütün gebesi gibi zararlılar sapların yığıldığı 

yerde kışlayarak ertesi yıl oradan tarlaya 

sirayet eder.

Tütün anızları üzerinde beslenen çok sayıda 

zararlı böcek olduğundan tütün anızlarının 

muhakkak surette bozulması ve sapların 

sökülmesi gereklidir.

Bilinçli çiftçi anız bozma işini kendi yararını 

düşünerek zamanında yapar.  Sökülen sap ve 

kökler, kesinlikle tütün tarlasının veya fidelik 

yapılan yerlerin içinde veya etrafında 

bırakılmamalıdır. 
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Zararlılar konukçuları bulunduğu sürece 
hayatlarını sürdürmektedir. 
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Denizli bölgesinde tütün kırım işleri en geç 

Eylül ayı sonunda tamamlanmaktadır. Tütünler 

tamamen hasat edildikten sonra artıkları 

çoğunlukla uzun süre tarlalarda bırakılmakta, 

tütün saplar ı  i le  b i tk i  üzer inde kalan 

yapraklarda çeşitli zararlılar bulunmaktadır. 

Sayın  üreticileri;tütün

Hepinizin bildiği gibi ziraatta anız bozma diye 

bir tabir vardır.

Anız, mahsul kaldırıldıktan sonra tarlada 

kalan kök ve sap gibi kısımlara;

Bozmak,  kök ve sap kısımlarını tarlayı 

normal şekilde sürüp, toprağa gömmek 

demektir.  

Anız bozmanın birçok faydaları vardır. 

 Mahsulünüz tarladan kalkar kalkmaz anızı 

bozulursa yabancı otlar toprağa gömülerek yok 

edilmiş olur. Bu suretle tarla yabancı otların 

beslenmesi yüzünden yorulmaz. 

 Sonbahar yağmurları anızı bozulan 

tarlalara kolayca nüfuz ettiğinden, bu gibi 

tarlalar erken tava gelir ve erken işlenir.

 En az 120 cm boylanmış tütün sapları 
biçi lerek  slaj  yapıl ıp, %20 samanla 
karıştırılarak koyunlara verilebilmektedir.

Yaprak biti, tütün tripsi ve tütün gebesi gibi 

zararlılar, hemen hemen her yıl tütün 

tarlalarında görülmekte, şartların uygun 

olduğu yer ve yıllarda hayatlarını yıl boyunca 

devam ettirebilmektedirler. Tarlada bırakılan 

tütün artıkları da bu zararlıların hayatlarını 

sürdürebilmeleri açısından en önemli barınak 

y e r l e r i n i  v e  b e s l e n m e  o r t a m l a r ı n ı 

oluşturmaktadır.  Bu nedenle tarlalardaki tütün 

artıkları gelecek yılki ürünü emniyet altına 

alma bakımından oldukça önem taşımaktadır.

 Çok defa tütün kırımları bittikten sonra tütün 

bitkileri kurumadığı için kırılmadan bırakılan 

yapraklar ile yeni çıkan filiz yaprakları toprakta 

bulunan besin maddelerini almaktadır. Bu gibi 

tarlalarda anız bozma yapılmazsa, tarladan 

aynı yıl içinde iki mahsul kaldırılmış gibi yani iki 

kat yorulmuş olur.

 Tütün anızlarında kırı lmadan kalan 

yapraklar ile meydana gelen filizlerde hastalık 

ve zararlılar faaliyete ve zarara devam eder. 

Tütün tripsi ve tütün gebesi tütün saplarının 

içinde gizlenerek kışlar. 
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