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Bölcek/Bergama/İZMİR 25 Dekarlık Red Star Cinsi 

Domates Üretim Alanında Perla Vita Etkin 

Mikroorganizmaları, Perla Vita Kalsiyum Uygulaması ve 

Sonuçları 



Bergama / Bölcek 25 dekar üretim alanında Red Star cinsi domatesye Perla Vita denemesi 
Üretici: Serhat TUNCAN 

Sadece Yaprak Uygulaması 
Yapılan Parça 

Toprak ve Yaprak 
Uygulaması Yapılan 
Parça 



Dikim İşlemi – 07.04.2014 

Dikimle beraber Etkin 
Mikroorganizmalar deneme alanına 
bitkilere cansuyu verilmesi 
esnasında damlama sulama 
yardımıyla verilmiştir.(1lt/da) 
 
Dikimden 1 ay sonra ilk sulamayla 
birlikte arazinin yarısına Etkin 
Mikroorganizmalar topraktan 
damlama sulamayla 
uygulanmıştır(5lt/da). 
 
17 Haziran 2014 Tarihinde Perla Vita 
Etkin Mikroorganizmalar ve Perla 
Vita Kalsiyum tüm üretim alanına 
yapraktan uygulanmıştır (0,5 lt/da- 
0,5 kg/da). 
2 Temmuz 2014 Tarihinde aynı 
oranlarda 2. yaprak uygulaması 
sadece damlamadan etkin 
mikroorganizma verilen alanda 
yapılmıştır(0,5 lt/da – 5,5 kg/da) 



Kontrol bölgesinde 
yapraktan Perla Vita 
Kalsiyum ve Perla Vita 
Etkin Mikroorganizmalar 
Uygulanmıştır.  

Deneme bölgesinde dikim işlemiyle 
beraber Perla Vita Etkin 
Mikrooganizmalar damlama sulama ile 
toprağa verilmiştir. Dikimden bir ay sonra  
sulama esnasında damlamadan etkin 
mikroorganizmalar uygulanmıştır. Daha 
sonra yapraktan Perla Vita Kalsiyum ve 
Perla Vita Etkin Mikroorganizmalar 
uygulanmıştır.  



Kontrol alanında Etkin Mikroorganizmalar ve Kalsiyum yapraktan uygulanmıştır. 
Damlama sulamadan herhangibir uygulama yapılmamıştır. İlk göze çarpan durum 
kontrol bölgesindeki bitkilerin üst aksamının gelişmesini durdurduğu ve tam verim 
dönemine geçmesidir. Bitkiler üzerinde nadir çiçeklenme gözlenmektedir. 



Deneme alanında Etkin Mikroorganizmalar önce topraktan damlama sulama ile daha sonra 
Kalsiyum ile birlikte yapraktan uygulanmıştır. İlk göze çarpan durum deneme bölgesindeki bitkilerin 
üst aksamının gelişmesinin hala devam ettiği ve tam verim dönemine henüz geçmemesidir. Bitkiler 
üzerinde çiçeklenme faliyeti aktif olarak devam etmektedir. Dikim tarihleri aynı olan arazide Etkin 
Mikroorganizmaların ürün üzerine olumlu etkileri olduğu aşikardır. 



6 Ağustos 2014 tarihinde hasat işlemine başlanmıştır. 

Hasat esnasında tarlanın genel görünümü Hem topraktan hem de yapraktan Etkin Mikroorganizma 
uygulanan bitkilerin genel görünümü 



Sadece yaprak uygulaması yapılan bölümdeki 
bitkilerin genel görünümü 

Topraktan ve yapraktan Etkin Mikroorganizma 
uygulanan bitkilerin genel görünümü 



Deneme Alanının Genel Görünümü 



Kontrol Alanının Genel Görünümü 



Hasat işlemiyle beraber bölge bölge toplanan domatesler kamyonlara yüklenmiş ve her 
kamyonun ağırlık bilgileri ayrı ayrı not edilmiştir. Etkin Mikroorganizmalar ve Kalsiyum ile 
sadece yaprak uygulaması yapılan alandan alınan toplam ürün, toprak ve yaprak uygulaması 
yapılan alandan alınan toplam ürün ayrı ayrı hesaplanmıştır. Hasat edilen domateslerin 
tamamı kasalık denilen ve sadece kurutma amaçlı kullanılan kaliteli domateslerdir. 
 

Sadece yaprak uygulaması yapılan alandan alınan toplam ürün:  85 Ton 
Sadece yaprak uygulaması yapılan alanda dekara verim:  85 Ton / 12,5da = 6,8 Ton 
 

Hem toprak hem yaprak uygulaması yapılan alandan alınan toplam ürün: 100 Ton 
Hem toprak hem yaprak uygulaması yapılan alanda dekara verim: 100 Ton / 12,5da= 8 Ton 
 

Aynı parseldeki yaprak ve toprak uygulaması yapılan alanlar aradaki verim farkı: 15 Ton 
Dekara verim farkı:  1,2 Ton 
%verim artışı (dekar): %17,5 
 
Gerçekleşen bu denemede belirgin düzeyde verim artışı sağlanmış ve kaliteli ürünler 
yetiştirilmiştir. 
 

SONUÇ : 


