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FLASH CİNSİ PAMUK ÜRETİM ALANINDA  

PERLA VITA A ETKİN MİKROORGANİZMA ve PERLA VITA C KALSİYUM 
DENEMESİ 



De e e Ala ı ı  Coğrafi Ko u u 
  Nu aralı Parsel,  da 

Ekim Tarihi 1 Haziran 2014 



Perla Vita A ve Perla Vita C  yaprak uygula aları a bitkiler 3-5 yaprak evresindeyken 
başla ıştır.  
1 dekar alan için 300 ml Perla Vita A Etkin Mikroorganizma ve 300 g Perla Vita C Kalsiyum 
yaklaşık 50-60 litre suyla karıştırılarak  bitki yaprakları a ince sis şekli de  püskürtül üştür. 



İlk yaprak uygula ası da  sonra diğer yaprak uygula aları 14’er gün arayla ay ı oranlarda 
yapıl ıştır.  Toplamda 5 uygulama gerçekleştiril iştir.  
1 da ala ı  tüm uygula aları  için 1,5 Litre Perla Vita A ve 1,5 Kg Perla Vita C kulla ıl ıştır. 
Deneme süresince gözlemlenen detaylar arası da, pamuk zararlıları ı  kır ızı örümcek, 
yaprak biti vb.) deneme parselindeki popülasyonunun diğer parsellere oranla daha az olduğu 
ve deneme ala ı da hastalıklara karşı olan direncin arttığı  sapta ıştır. 

 
7 Ağustos   

De e e Ala ı  u aralı parsel Ko şu parsel  u aralı parsel 



Deneme yapıla  4 u aralı parselde bitki gelişi i, 3 u aralı parseldeki bitki gelişi i i 
yakala ıştır. Üreticinin verdiği bilgilere göre üretim yapıla  tüm yıllarda 3 u aralı 
parselde üretilen ürünlerin verim değerleri, 4 u aralı parselin verim değerleri i  
üzerinde seyret iştir. Mevcut tüm parsellere ay ı miktarlarda gübreleme, ay ı tarihlerde 
ve oranlarda kimyasal mücadele yapıl ıştır. 

Ko şu Parsel 
 Nu aralı Parsel 

Deneme Parseli 
 Nu aralı Parsel 



Ko trol Ala ı daki Bitkilerde Kök Gelişi i Saçak kök sayısı az ve saçak kökler kısa  

De e e Ala ı daki Bitkilerde Kök Gelişi i Saçak kök sayısı fazla ve saçak kökler daha uzun) 
 



Hasat işle i e 11 Kası  2014 tarihinde sabah saat 
09:30’da başla ıştır. Maki alı hasat 
gerçekleştiril iş olup 31 da’lık alandan farklı 
tonajlarda 3 römork pamuk tartı  işle i için 
işlet eye gö deril iştir. Hasat işle i saat 12:30 
suları da sona er iştir. 
 




