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PerlaVita C - Sağlıklı bitki gelişimi için kapsamlı çözüm 

PerlaVita C doğal mineral hammaddelerinden, çok kademeli özel öğütme ve eleme süreçlerinden geçirilerek, 

kalite kontrol eşliğinde herhangi bir kimyasal katkı maddesi ya da nano teknoloji kullanılmadan üretilmektedir.  

Ana elementleri kalsiyum ve magnezyumdur. Ayrıca demir, bakır ve çinko gibi iz elementlerle 
zenginleştirilmiştir. 

Uygulanan üretim metodu, yapraktan gübreleme alanında saf bitki destekleyicisi olarak kullanılabilmesi için 

optimal parça büyüklüğünü garantilediği gibi PerlaVita A mikroorganizmalarıyla birlikte kullanılması 

durumunda üreticiye sağlıklı bitki gelişiminde kapsamlı bir çözüm sunmaktadır.  

PerlaVita C bitkilerde net bir iyileştirme performansı gösterir; 

•Daha sağlıklı, hastalık ve zararlılara karşı daha dirençli bitkiler. 

•Meyve kalitesinin iyileştirilmesi. 

•Meyvenin raf (depolama) ömrünün uzatılması. 

•Toprak besin elementlerinin daha iyi emilimi ve dönüştürülmesi sonucunda verimin artırılması. 

•Su ihtiyacının düşürülmesi (daha yüksek kuraklık direnci). 

•Bitki büyüme süresinin (vejetasyon süresi) kısaltılması ve üründe erkencilik. 

•Kimyasal madde içermediği için yer altı sularına zarar verilmemesi. 

PerlaVita C’ nin etki şekli 

PerlaVita C yaprağın üst yüzeyinden ve iğnemsi gözeneklerden yaprağın içine kadar (hücreler arası 

boşluk) ulaşır. Küçük tanecik ebatları nedeniyle (mikron alan, 10µm daha küçük) kullanılan etken 

maddeler hücre duvarlarından hücrenin içine nüfuz eder. Bu durum güçlendirilmiş bir kloroplast 

(fotosentezin yapıldığı yer) oluşumuna yol açar. Burada fotosentez esnasında etkin maddeler 

özümsenerek şeker ve nişasta moleküllerini, bugüne kadar kullanılan diğer gübrelere kıyasla daha hızlı 

bir şekilde, bitkinin büyüme ve depolama sürecine dahil edilmesini sağlar. 

Genç bitki gelişiminde bu durum aynı zamanda yüksek yeşil renk oluşumunda kuvvetli bir hücre 

büyümesini sağlamaktadır. Tüm bu işlemler mevcut suyun en uygun şekilde kullanımıyla oluşur. 

Bu süreçlerin toplamı bitkinin büyüme gelişme sürecini oldukça kısaltır. 



• PerlaVita C bitki besin elementlerine ve besin elementlerinin taşınmasına 

doğrudan müdahale eder; 

Kalsiyum durağan bir element olduğu ve bitkide çok az hareket ettiği için, genç yapraklarda ve meyvede 
kalsiyum eksiklikleri görülebilir. Ancak PerlaVita C’nin ultra ince öğütme derecesi sayesinde 
doğrudan yaprağa uygulanması,bitkinin kalsiyum ihtiyacının bitki yorulmadan karşılanabilmesini 
mümkün kılmıştır. 

Kalsiyum  bitkinin hücre gelişiminde önemli bir elementtir (hücre uzamasını sağlar) ve birçok enzimin 
(Örn. Maltaz) hızlandırıcısıdır.  

Kalsiyum aynı zamanda bitkinin enerji kaynağını ve hücre zarının işlevselliğini düzenler, seçici iyon alımı 
(bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddesini topraktan ve havadan alması) için gereklidir ve bununla 
birlikte bitkinin hücrelerindeki besin elementlerinden ve bu besin elementlerinin taşınmasından
sorumludur. 

• Yaprak gözeneklerinin (Stoma) iletkenliğini düzenler; 

Kalsiyum, potasyum ve magnezyum ile birlikte stoma üzerinden su ve gaz değişimini düzenler.   

Viyana’da tarım bilimleri üniversitesinde yapılan deneyler ince öğütülmüş kalsiyum karbonat müdahalesi 
ile biyolojik kütle yapısının %13, bitkinin su kullanım verimliliğinin ise %19 artış gösterdiğini tespit 
edilmiştir. 

• Fotosentez performansının iyileştirilmesini sağlar; 

Normal havanın CO2 içeriği %0,04’tür. Bu da düşük CO2 miktarı anlamına gelir. Sıcaklık koşullarının 

olumlu olduğunu ve ortamda yeterli besin maddelerinin ve suyun bulunduğunu kabul etsek dahi 

maksimum fotosentez seviyesi havada CO2 miktarının % 0,1 olması halinde  gerçekleşir. 

Fotosentez, bitki gelişiminin gerçek motorudur. Şeker ve devamında nişastanın oluşumunu sağlar.  

PerlaVita C’nin kullanılmasıyla birlikte özellikle genç bitkilerin gelişiminin teşvik edildiği 

kloroplastlarda fotosentez hızı artar. Yeşil renk oluşumu sağlanır. 



PerlaVita C’nin kullanım talimatı 

PerlaVita C bitki yardımcı 

maddesi olarak Avusturya 

Sağlık ve Gıda Güvenliği 

Kurumu tarafından 

onaylanmıştır.  

PerlaVita C 3 – 5 yaprak evresi itibariyle tüm kültür bitkilerinde, uygun bir püskürtme aparatıyla, 

yaklaşık %1’lik süspansiyonla püskürtme bulutu şeklinde direk yaprağa uygulanarak kullanılır. 

İdeal olarak pülverizatörün püskürtme uçlarının 3 – 4 bar basınç ile 150-300 µm mikronluk bir çapa 

sahip olması gerekmektedir. 

Dozaj: Yaprağın 3 – 5 evresinden itibaren hektar başına 3 kg PerlaVita C yaklaşık 300 Litre su ile 

karıştırılarak ilk uygulama yapılır. Yaklaşık 14 gün sonra hektar başına 3 kg PerlaVita C yine aynı 

su miktarına karıştırılarak bir sonraki uygulama yapılır. PerlaVita C 10 – 14  günlük düzenli zaman 

aralıklarıyla bitkinin gelişim süresince en az 3 – 4 uygulama yapılması öngörülür. 

Genel kullanım koşulları: PerlaVita C tüm ticari gübre ve bitki koruma ürünleriyle karıştırılabilir. 

Doğrudan güneş ışığında ya da hemen yağmur öncesinde kullanılmamalıdır (bitki tarafından 

yaklaşık 3 saat içinde emilir). Yaprak kütlelerine en uygun sabah çok erken saatlerde uygulama 

yapılması önerilir.  

YAYICI VE YAPIŞTIRICI İLAVE EDİLMESİNE GEREK YOKTUR!

HER TÜRLÜ pH SEVİYESİNDE ÇALIŞIR! 

PERLAVITA C 
Doğal kaynaklı Kalsiyum Karbonat 

Garanti edilen içerik  % w/w 

Toplam kalsiyum karbonat (CaCO3) 99,86      

Toplam kalsiyum oksit (CaO)  54 

Tane büyüklüğü                          <10 µm – 2mm 

arası 

Maksimum nem içeriği  0,05 

pH  8 – 10 arası   



PerlaVita A - Sağlıklı bitki gelişimi için kapsamlı çözüm 

Laktokoklar 
(laktik asit bakterileri) 

Maya
(Saccharomyces cerevisiae) 

PerlaVita A, maya çeşitleri, laktik asit kültürleri ve fotosentez bakterileri içeren gen teknolojisi kullanılmadan 

hazırlanan doğal etkin maddelerden oluşmaktadır. 

PerlaVita A Etkin Mikroorganizmaların çok değerli ve çeşitli ekolojik özellikleri bulunmaktadır. Toprak 

verimliliğini önemli ölçüde arttırır, bitkilerin doğal bağışıklık sistemini güçlendirir ve sağlıklı büyümesini 

sağlarlar. Organik materyallerin bitkiler için gerekli besin maddelerine dönüşümünü destekler ve hastalık 

yapıcı bakterilerin (patojenik), çürümeye neden olan bakterilerin (sera gazı salınımı) ve zararlı mantarların 

(toprakta ve sonraki üründe toksin – zehir üretimine sebep olurlar) oluşumunu önleyen bir çevre meydana 

getirirler. 

PerlaVita A’nın toprak uygulamasındaki olumlu etkileri; 

•Organik maddelerin dönüşümünü hızlandırır ve çürümeyi engeller. 

•Toprak yaşamını canlandırır.  

•Organik maddeleri daha iyi dönüştürür ve humus oluşumunun arttırır. 

•Toprakğın daha hızlı ısınması sayesinde daha erken vejetasyon başlangıcı ve üründe erkencilik sağlanır.  

•Kök gelişimini uyarır. 

•Daha iyi besin durumu nedeniyle verim artışı sağlanır. 

PerlaVita A’nın yaprak uygulamasındaki olumlu etkileri; 

•Bitkilerin hastalıklara ve zararlılara karşı direncini arttırır. 

•Hasat kalitesi geliştirilir (Meyveler daha düzenli bir şekilde olgunlaşır, daha çok antioksidan, vitaminler ve iz 

elementler gibi bio-aktif maddeler içerir). 

•Yaprak hücrelerinin ve kloroplastların (fotosentezin yapıldığı yer) daha kuvvetli gelişmesini sağlar.   

•Fotosentezde daha yüksek özümseme sağlar. (Şeker ve nişasta molekülleri, bitkilerin büyüyebilmesinin 

yanı sıra depolama yapabilmesi açısından da önemlidir). 

•Bitkinin gelişme evresinde (genç bitki) kuvvetlenmiş hücre gelişimi ve aynı zamanda yüksek renk 

oluşumunu sağlar. 

•Yaprak hücreleri arasında daha iyi besin maddesi iletilmesi ve alınan besin maddelerinden daha iyi 

faydalanılmasını sağlar.  

•Bitkinin su ve gaz alışverişinin yapıldığı yaprak açıklıklarının yönetimi, terlemenin azaltılması ve bu sebeple 

bitkinin daha az suya ihtiyaç duyması yönünde olumlu etkiler gösterir. 



PerlaVita A’nın etki şekli 
PerlaVita C yaprak gübresi ile PerlaVita A Etkin Mikroorganizmaların aynı zamanda 

kullanılması yaprak yüzeyinde uygun bir dağılım yoğunluğunun oluşumunu amaçlar. 

PerlaVita A, fermentatif mikroorganizmaların çoğunlukta olmasını sağlayacak şekilde 

mikrobiyal çevreyi etkiler. Hidrojen Sülfür, Karbondioksit, Amonyak gibi zararlı ürünleri yok 

ederler. Yapmış oldukları sindirim işlemi sonucunda, bitkinin büyümesi ve gelişmesi için önemli 

olan amino asitler, birçok şeker ve vitaminler gibi yeni maddelerin oluşmasını sağlamaktadırlar.  

Bu süreç ile birlikte bitkilerin üzerinde, etkin mikroorganizmaların, fermantasyonla bitkinin 

gelişimini ve bitki kalitesine düzenli pozitif etkiler yapmasını sağlar. Bu sayede sağlam bir çevre 

oluşturulur. PerlaVita A kuvvetli enerjik bitki gelişimine sebep olur ve bitki için sağlam biyolojik 

bir çevre temin eder. (Denge durumu.) 

PerlaVita A, organik maddeleri değişime uğratarak, toprakta humusa dönüştürür. Bu şekilde 

besleyici maddeler parçalara ayrılır ve daha kolay bitki besini olur. Geriye kalan besleyici 

maddeler ise kil – humus kompleksine depolanır ve bitki besin elementleri yıkanarak topraktan 

uzaklaşmamış olur. 

PerlaVita A kuvvetli enerjik bitki gelişimine sebep olur ve bitki için sağlam biyolojik bir 

çevre temin eder (Denge durumu): 

•Küf, geç yanıklığı, pas, monilia, tahıl çeşitlerinde rastık ya da uyuz gibi mantarlar etkin 

mikroorganizmalar tarafından yok edilir. 

•Ateş yanıklığı, çürüklük, yaprak lekeleri, ağaç kanserleri gibi bakteri hastalıkları ya da 

domates ve salatalıklarda görülen virüs istilası sağlıklı denge durumuyla önlenir. 

•Bitler, mısır kurtları, sarıcı kelebekler, galeri sineği (at kestanesi yaprak kemirgeni) gibi 

böcekler, uygulama yapılan bitki kültürleri tarafından çürüme sinyalleri göndermediği için 

gelişme potansiyeli gösteremezler. Bu aynı şekilde nematodlar, örümcek akarları ya da beyaz 

sinekler gibi zararlılar için de geçerlidir. 



PerlaVita A’nın Kullanım Talimatı 

PerlaVita C ve PerlaVita A 

bitki yardımcı maddeleri 

olarak Avusturya Sağlık 

ve Gıda Güvenliği Kurumu 

tarafından onaylanmıştır.  

PERLAVITA A 
Etkin mikroorganizmalar 

Garanti edilen içerik  

Su (%95) ve Melas (%5) karışımı içinde çözünmüş halde; 

-Lactobacillus casei (107),  

-Lactobacillus plantarum (107),  

-Rhodopseudomonas palustris (105),  

-Saccharomyces cervisiae (103)  

mikroorganizmalarının karışımından oluşmaktadır. 

PerlaVita A, PerlaVita C ile kombine edilerek kullanılır. 3 – 5 yaprak evresi itibariyle tüm kültür bitkilerinde, 

uygun bir püskürtme aparatıyla, yaklaşık %2’lik süspansiyonla püskürtme bulutu şeklinde direk yaprağa

uygulanarak kullanılır. İdeal olarak pülvarizatör püskürtme uçlarının 3 – 4 bar basınç ve 150 – 300 µm

mikronluk bir çapa sahip olması gerekmektedir. 

Yaprak uygulaması için dozaj: Yaprağın 3 – 5 evresinden itibaren hektar başına 3 kg PerlaVita C ve 3

litre PerlaVita A 300 litre su ile karıştırılarak ilk uygulama yapılır. 14 gün sonra hektar başına 3 litre (daha

büyük yaprak kümesi) ile yine aynı su miktarı karıştırılarak bir sonraki uygulama yapılır. PerlaVita C ve

PerlaVita A 14  günlük düzenli zaman aralıklarıyla bitkinin gelişim süresince uygulanır. En az 3 – 4

uygulama olacak şekilde ayarlama yapılması öngörülür. 

Toprak uygulaması için dozaj:  Hektar başına 50 Litre PerlaVita A yaklaşık 500 – 1000 litre su ile

karıştırılır ve tarla yüzeyine ince bir sis şeklinde, mümkünse  hasat kalıntıları mevcutken, püskürtülür ve

toprak karıştırılır.  

Genel kullanım koşulları: Doğrudan güneş ışığında ya da hemen yağmur öncesinde kullanılmamalıdır

(bitki tarafından yaklaşık 3 saat içinde emilir). Yaprak kütlelerine en uygun sabah çok erken saatlerde

uygulama yapılması önerilir. Püskürtme aparatı uygulama sonrasında çok iyi şekilde temizlenmelidir. 

YAYICI VE YAPIŞTIRICI İLAVE EDİLMESİNE GEREK YOKTUR!

HER TÜRLÜ pH SEVİYESİNDE ÇALIŞIR! 



Kabak, Salatalık,

Biber, Domates, 

Patlıcan, Marul, vs. 

UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

Dekar başına 

uygulama miktarları 

Patates, Havuç,

Pancar, Yer fıstığı 

Dekar başına 

uygulama miktarları 

Ayçiçeği, Mısır,

Tahıl çeşitleri 

Dekar başına 

uygulama miktarları 

Tüm meyve  

ağaçları (Şeftali,

Elma, Armut, vs.) 

Dekar başına 

uygulama miktarları 

Bağ 
Dekar başına 

uygulama miktarları 

Uygulama zamanları Uygulama PerlaVita C & PerlaVita A / Su 

1. Uygulama Fidelerin dikiminden 3 – 5 gün sonra 300 gr + 300 ml / 30 lt. 

2. Uygulama 14 gün sonra 300 gr + 300 ml / 30 lt. 

3. Uygulama 14 gün sonra 300 gr + 300 ml / 30 lt. 

4. Uygulama 14 gün sonra 300 gr + 300 ml / 30 lt. 

Uygulama zamanları Uygulama PerlaVita C & PerlaVita A / Su 

1. Uygulama Bitki yaklaşık 15 cm boya ulaştığında 300 gr + 300 ml / 30 lt. 

2. Uygulama 14 gün sonra 300 gr + 300 ml / 30 lt. 

3. Uygulama 14 gün sonra 300 gr + 300 ml / 30 lt. 

4. Uygulama 14 gün sonra 300 gr + 300 ml / 30 lt. 

Uygulama zamanları Uygulama PerlaVita C & PerlaVita A / Su 

1. Uygulama Bitki 3 – 5 yaprak evresindeyken 300 gr + 300 ml / 30 lt. 

2. Uygulama 14 gün sonra 300 gr + 300 ml / 30 lt. 

3. Uygulama 14 gün sonra 300 gr + 300 ml / 30 lt. 

Uygulama zamanları Uygulama PerlaVita C & PerlaVita A / Su 

1. Uygulama Çiçek dönemi ya da ağaç 3 – 5 yaprak 

evresindeyken 

300 gr + 300 ml / 30 lt. 

2. Uygulama 14 gün sonra 300 gr + 300 ml / 30 lt. 

3. Uygulama 14 gün sonra 300 gr + 300 ml / 30 lt. 

4. Uygulama 14 gün sonra 300 gr + 300 ml / 30 lt. 

Uygulama zamanları Uygulama PerlaVita C & PerlaVita A / Su 

1. Uygulama Bitki 3 – 5 yaprak evresindeyken 300 gr + 300 ml / 30 lt. 

2. Uygulama 14 gün sonra 300 gr + 300 ml / 30 lt. 

3. Uygulama 14 gün sonra 300 gr + 300 ml / 30 lt. 

4. Uygulama 14 gün sonra 300 gr + 300 ml / 30 lt. 



PerlaVita C’nin sağladığı verim artış örnekleri 

BİTKİ KÜLTÜRLERİ 
VERİM 

ARTIŞI 
DİĞER ARTIŞLAR 

DOMATES % 22,60 * Tüm kullanımlarda vejetasyon süresinin yaklaşık 1 hafta kısaldığı 

   gözlemlenmiştir. 

* Kabak ve salatalıkta düzgün büyüme, daha az zayiat ve standart 

   büyüklük elde edilmiştir. 

* Domates’te mükemmel tadın yanı sıra düzgün büyüme, standart 

   büyüklük gözlemlenmiştir. 

* Biber’de yoğun lezzet ve standart büyüklük elde edilmiştir. 

BİBER % 18,50 

KABAK % 28,50 

SALATALIK % 28,50 

FASULYE, 

BEZELYE, SOYA 

FASULYESİ 

% 16,80 

* Güçlü kök gelişimi ile yoğun dallanma hızlı nodülasyonu teşvik 

   eder. 

* Toplam azot ihtiyacı tamamen nodül bakterileri tarafından 

   karşılanır. Bunlar atmosferik azotu bağlar ve bitkinin kullanımına 

   verirler. 

* Daha sık ve yüksek bitki oluşumu. PerlaVita C ve PerlaVita A 

   uygulanan bitkilere göre daha fazla mahsul vermektedir. 

PATATES 
% 12,66 

* Güçlü kök gelişimi ile yoğun dallanma hızlı nodülasyon teşvik 

   eder. 

* Toplam azot ihtiyacı tamamen nodül bakterileri tarafından 

   karşılanır. Bunlar atmosferik azotu bağlar ve bitkinin kullanımına 

   verirler. 

* Daha sık ve yüksek bitki oluşumu. PerlaVita C ve PerlaVita A 

   uygulanan bitkilere göre daha fazla mahsul vermektedir. 

* Nişasta içeriği  % 0,80 artış 

AYÇİÇEĞİ % 20,90 * Yağ içeriği  % 1,30 artış 

ŞEKER PANCARI % 17,55 * Şeker içeriği  % 0,80 artış 

TAHIL % 16,80 
* Protein içeriği  % 1,40 artış 

* Glüten içeriği  % 4,80 artış 

MARUL, ISPANAK, 

DEREOTU, 

MAYDANOZ, V.S. 
% 17,20 

* Raf ömrü  7 gün artar 

* Beyaz çürüklük hastalığında (Sclerotinia sclerotiorum)  

  %20 oranında azalma 

MISIR % 20,50 * Nem oranı  % 2,40 daha düşer 

ÜZÜM & BAĞ  % 20,66 

* Gözle görülür şekilde daha sağlıklı üzüm asmaları 

* Hastalık baskısının düşürülmesi 

* Daha kuvvetli ve daha çok üzüm taşırlar 

* Şıra yoğunluk ağırlığının yükselmesi 

* Şeker içeriği  % 1,10 artış 



PerlaVita & PerlaVita Plus’un uygulama tablosu 

PerlaVita C (toz) PerlaVita A (sıvı) 
Yaprak uygulaması Yaprak uygulaması Toprak uygulaması 

Uygulama 
Püskürtücüler ile yaprak 

üzerine 

Püskürtücüler ile yaprak 
üzerine 

Püskürtücüler ile toprak 
üzerine 

Her büyüme evresinde 
2 – 4 defa bitki 
çeşidine göre 

2 – 4 defa bitki 
çeşidine göre 

Saman kompostlarına ya 
da yeşil gübreleme 

Her uygulamada 
kullanılacak miktar 

Yaklaşık 300 lt. su
3 kg/ha 

Yaklaşık 300 lt. su
3 lt./ha 

Yaklaşık 300 lt. su
50 lt./ha 

Birinci uygulama 

3 – 5 yaprak evresinde, 
3 kg/ha ya da ilk 

büyüme süreciyle 
birlikte 

3 – 5 yaprak evresinde, 3 
lt./ha ya da hastalık 
baskısı bekleniyorsa 

Sonbahar’da/İlkbahar’da
Ya da hasat kalıntılarının 

işlenmesinin 
öncesinde/sonrasında 

İkinci ve müteakip 
uygulamalar  

Yaklaşık 14 gün sonra ilk 
uygulama şeklinde 

3 kg/ha 

Yaklaşık 14 gün sonra ilk 
uygulama şeklinde 

3 lt./ha 

Her bir büyüme evresinde 
sadece bir defa  

Karışılabilirlik BKÜ ile karıştırılabilir 
Bitki Koruma Ürünleri ile karıştırılmamasında fayda var. 

PerlaVita C ile birlikte kullanılması tavsiye edilir. 

Şeker Pancarı Şahit 
Şeker Pancarı Perla 

Vita uygulanmış 

Patates Şahit 
Patates Perla Vita 

uygulanmış 

Hıyar Şahit 

Hıyar Perla Vita 

uygulanmış 

Hıyar Şahit Hıyar Perla Vita 

uygulanmış 



PerlaVita Deneme Fotoğrafları 

Kolza / şahit 

Kolza / PerlaVita uygulanmış 

Üzüm / şahit Üzüm / PerlaVita uygulanmış 

 

Mısır / şahit 

Mısır / PerlaVita uygulanmış 

Marul / PerlaVita 

uygulanmış 

Marul / şahit Mısır / PerlaVita

uygulanmış 

Mısır / şahit 
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