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YURTİÇİ DENEME RAPORU 

 

“PERLA VİTA A+” UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE 

ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 

GİRİŞ 

Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda 

üretilmekte ve tüketilmektedir. Dünya marul üretimi FAO’nun 2012 verilerine göre 

1.116.220,40 he alanda 24.946.142,00 ton olarak gerçekleşmiştir. Üretimde dünya lideri olan 

Çin’i sırasıyla ABD, Hindistan ve İspanya izlemektedir. Türkiye’nin ise 2012 yılı toplam 

marul türleri (Iceberg, kıvırcık ve göbekli) üretimi 213.179 da alanda 436.785 ton olarak 

gerçekleşmiştir. Üretilen marulların 890 tonu ihracata gitmektedir. Dış ticarette marul 

ihracatının ülkemize getirisi 739.000 $ olmaktadır. Yaprağı sebze olarak değerlendirilen 

sebzeler arasında yer alan salata-marul, Ege Bölgesi koşullarında yıl boyu üretimi yapılırken 

çok düşük ve yüksek sıcaklıklar yetiştiriciliği sınırlandıran faktörlerin başında gelmektedir. 

İlkbahar ve sonbahar döneminde ova koşullarında, yaz döneminde ise yüksek yayla 

kesimlerinde yetiştiricilik yapılmaktadır. Yetiştiricilik süresince bitki gelişiminin optimum 

düzeyde olabilmesi ekolojik koşullara, toprakta yeterli miktarda besin maddelerinin 

bulunmasına ve kültürel işlemlerin zamanında yapılmasına bağlıdır. Vejetasyon süresince 

çeşitli besin maddeleri uygulamalarıyla verim ve tüketilen kısımlarda kalite artışı sağlanır. Bu 

kapsam içerisinde planlanan çalışmada, marullarda “Perla Vita A+” uygulamasının verim ve 

kalite özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir.  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

Çalışma, İzmir ili, Torbalı ilçesi, Aslanlar Köyünde seçilen bir üreticiye ait plastik 

serada yürütülmüştür.  

Romabella çeşidine ait marul fideleri 11.11.2013 tarihinde seraya sıra arası 40 cm, sıra 

üzeri 30 cm olacak şekilde dikilmiştir (Şekil 1). Çalışma tesadüf parselleri deneme desenine 

göre dört tekrarlı olarak planlanmıştır. Romabella çeşidi; ASGEN Tarım Ticaret A.Ş. 

tarafından üretilmiştir. Bu marul çeşidi, lital marul tipinde orta erkenci, gevrek ve lezzetlidir. 

Geç güzlük – kışlık ekime uygundur. Dürülmesi sıkı, orta yeşil renkli yapıya sahiptir. Çok 
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yapraklıdır. Sapa kalkma çok geçtir. Sıcaklara dayanımlıdır. LMV ve bakteriyel kök 

hastalığına dayanıklıdır. 

 

Şekil 1. Marul fidelerinin dikildikten sonraki görünümü  

 

Denemede seraya dikilen marul fidelerine “Perla Vita A+” uygulamaları, Biosolution 

Tarım Dan. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. firması tarafından tavsiye edilen dönemlerde ve dozlarda 

yapılmıştır. Yapılan uygulamalar; 

- İlk uygulama; marul fideleri dikiminden 10 gün sonra (21.11.2013) topraktan 10 

ml/L dozunda sulama şeklinde verilmiştir. 

- İkinci uygulama; marul fideleri dikiminden 3 hafta (03.12.2013) sonra, 

- Üçüncü uygulama; marul fideleri dikiminden 5 hafta (16.12.2013) sonra, 

- Dördüncü uygulama; marul fideleri dikiminden 7 hafta (03.01.2014) sonra, 

- Beşinci uygulama; marul fideleri dikiminden 9 hafta (17.01.2014) sonra olmak üzere 

dört defa 10 ml/L dozunda yapraktan uygulama yapılmıştır (Şekil 2).  
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Şekil 2. Marullara “Perla Vita A+” uygulaması 

 

Uygulamalar her parselde 40 adet marul bulunan 4 farklı parsele yapılmıştır. 

Uygulama yapılmayan aynı sayıda marul bulunan 4 farklı parsel de kontrol olarak kabul 

edilmiştir (Şekil 3).  

 

 

Şekil 3. Marullara “Perla Vita A+” uygulaması sonrası parsellerin görünümü 

Hasadın 
yapılacağı kısım 
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Hasat yapılmadan önce, uygulama yapılan ve yapılmayan parsellerdeki tüm 

marullarda incelemeler ve gözlemler yapılmıştır (Şekil 4). Ticari hasat olgunluğuna gelmiş 

olan marullar 31.01.2014 tarihinde hasat edilmiştir. Hasatta kenar sıralardan örnek alınmamış, 

sadece ortada bulunan iki sıradaki marullardan hasat yapılmıştır (Şekil 2). Uygulama yapılan 

ve yapılmayan parselleri temsil edecek şekilde her parselden 12 adet marul hasat edilmiştir 

(Şekil 5). Hasat edilen marullar zarar görmeyecek şekilde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine 

getirilerek Bahçe Bitkileri ve Bitki Koruma Bölümü’nde bazı ölçüm ve analizleri yapılmıştır.  

 

Şekil 4. Hasat döneminde Romabella marul çeşidinin genel görünüşü 

 

Şekil 5. Hasat edilmiş Romabella marul çeşidi ve kasalarla taşınması 
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Yöntem 

Baş ağırlığı: Marulların ağırlıkları ±0.05 g hassasiyetindeki terazi (XB 12100, Presica 

Instruments Ltd., İsviçre) ile ölçülmüş, ortalama baş ağırlığı hesaplanarak g olarak verilmiştir. 

Baş çapı: Marulların baş çapı, en geniş kısmından cetvelle ölçülmüş ve sonuçlar cm 

olarak verilmiştir. 

Baş yüksekliği: Marulların yüksekliği cetvelle ölçülmüş ve sonuçlar cm olarak 

verilmiştir. 

Atılan yaprak sayısı ve ağırlığı: Ölçüm yapılan marullardan atılan yaprakların 

yaprak sayısı (adet) sayılarak ve ağırlığı (g) hassas terazide tartılarak saptanmıştır. 

Pazarlanabilir baş ağırlığı: Atılan yapraktan sonra marulların baş ağırlığı (g) hassas 

terazide tartılarak saptanmıştır. 

Pazarlanabilir yaprak sayısı: Marullarda atılan yapraklardan sonra kalan yapraklar 

sayılarak saptanmıştır. 

Renk: Marul başlarının dış yapraklarının üst yüzeyindeki farklı noktalardan renkölçer 

(Minolta CR-400, Japonya) ile CIE L*, a*, b* cinsinden ölçülmüştür. Cihaz, ölçümlerden 

önce standart beyaz kalibrasyon plakası (L*=97.26, a*=+0.13, b*=+1.71) ile kalibre 

edilmiştir. Elde edilen a* ve b* değerlerinden kroma (C*) ve hue açısı (ho) değeri 

hesaplanmıştır.  

C*= (a*2+b*2)1/2  ho= tan-1 (b*/a*)  

Uygulama yapılan ve yapılmayan (kontrol) her parselden hasat edilen marullarında 60 

ölçüm yapılmıştır.  

Hastalık gelişim oranı: Hasat döneminde her parseldeki hastalık gelişimi görülen 

marullar sayılıp, toplam marul sayısını orantılanarak hesaplanmıştır. 

İstatistiksel analiz 

Denemeden elde edilen veriler IBM® SPSS® Statistics 19 (IBM, NY, USA) istatistik 

paket programı kullanılarak varyans analizine tabi tutulmuştur. Ortalamaların standart sapma 

değerleri (SD) dört tekerrür üzerinden hesaplanmıştır. 

 

BULGULAR 

Hasat döneminde “Perla Vita A+” uygulanan ve uygulanmayan Romabella marul 

çeşidinin yetiştirme alanından görünüşü Şekil 6’da verilmiştir. 
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Şekil 6. Hasat döneminde “Perla Vita A+” uygulanan ve uygulanmayan (kontrol) Romabella 

marul çeşidinin görünüşü 

 

“Perla Vita A+” Uygulamalarının Verim ve Kalite Açısından Değerlendirilmesi 

“Perla Vita A+” uygulamalarının Romabella marul çeşidinin baş ağırlığına etkileri 

istatistiksel anlamada önemli (P<0.05) bulunmuştur. Uygulama yapılan marulların ortalama 

baş ağrılığı 367.81 g iken, uygulama yapılmayan kontrol marullarının baş ağılığı ise 349.53 g 

olarak saptanmıştır (Table 1). Bu sonuçlar “Perla Vita A+” uygulamasının marulların baş 

ağırlığını %5.23 oranında arttırdığını göstermiştir. Marulların baş çapına “Perla Vita A+” 

uygulamalarının etkisi önemli (P<0.01) olmuş, baş çapını kontrole göre %10.97 oranında 

arttırmıştır. Uygulama yapılan marulların baş çapı 21.25 cm iken, kontrolün baş çapı 19.15 

cm olmuştur. Uygulama yapılan marulların baş yüksekliği (36.19 cm), kontrol marullarına 

(34.63 cm) göre hafif bir artış göstermiştir (Tablo 1). “Perla Vita A+” uygulamasının 

marulların baş çapı ve yüksekliğine olan arttırıcı etkisi, baş ağırlığının kontrole göre daha 

yüksek çıkması ile uyumludur. Bu da uygulama yapılan marulların baş ağırlığı ve 

büyüklüğünün kontrole göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

 

 

Perla 
Vita 
A+ 

Kontrol 
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Tablo 1. “Perla Vita A+” uygulamasının marulların baş ağırlığı, baş çapı ve baş yüksekliğine 

etkileri 

Uygulamalar Baş ağırlığı (g) Baş çapı (cm) Baş yüksekliği (cm) 

Kontrol  349.53±15.33* 19.15±1.47** 34.63±0.84ö.d. 

Perla Vita A+ 367.81±22.48 21.25±1.13 36.19±1.44 
ö.d., önemli değil; *, P ≤ 0.05; **, P ≤ 0.01’e göre önemli. 

 

Uygulama yapılan marullar ile uygulama yapılmayan (kontrol) marullar arasında 

atılan yaprak sayısı ve ağırlığı bakımından belirgin bir farklılık görülmemiştir. Ancak “Perla 

Vita A+” uygulanan marul başlarından atılan pazarlanamaz yaprak sayısı (3.75 adet/baş), 

kontrole (4.08 adet/baş) göre kısmen daha az olduğu saptanmıştır. Benzer durum atılan 

pazarlanamaz yaprak ağırlığında da gözlenmiştir. Uygulama yapılanlarda atılan yaprak 

ağırlığı 11.84 g/baş iken kontrolde atılan yaprak ağırlığı 12.73 g/baş olarak saptanmıştır 

(Tablo 2). Atılan pazarlanamaz yaprak sayısı ve ağırlığındaki değişimler birbiriyle uyumlu 

olup, hafif de olsa “Perla Vita A+” uygulamasıyla bir azalışı eğilimi göstermiştir.  

 

Tablo 2. “Perla Vita A+” uygulamasının marulların atılan yaprak sayısı ve ağırlığına etkileri 

Uygulamalar Atılan yaprak sayısı 

(adet/baş) 

Atılan yaprak ağırlığı 

(g/baş) 

Kontrol  4.08±0.53ö.d. 12.73±3.45ö.d. 

Perla Vita A+ 3.75±0.29 11.84±2.61 
ö.d., önemli değil 

 

Marullarda verim ve kalitenin önemli bir parametresi de pazarlanabilir baş ağırlığıdır. 

“Perla Vita A+” uygulamasının marullarda pazarlanabilir baş ağırlığına etkisi istatistiksel 

anlamda önemli (P<0.05) bulunmuştur. Uygulama yapılan marullarda pazarlanabilir baş 

ağırlığı 355.96 g iken, kontrol marullarında pazarlanabilir baş ağırlığı 336.79 g olarak 

saptanmıştır (Tablo 3). Bu değerler, “Perla Vita A+” uygulamasının marulların pazarlanabilir 

baş ağırlığını %5.69 oranında arttırdığını göstermiştir. Her bir marul üzerinde yer alan 

pazarlanabilir yaprak sayısının, uygulama yapılan ile kontrol marulları arasında belirgin bir 

farklılık belirlenememiştir. Uygulama yapılan ve kontrol marullarında pazarlanabilir yaprak 

sayısı sırasıyla 32.13 adet/baş ve 31.63 adet/baş olarak tespit edilmiştir. “Perla Vita A+” 

uygulanan marullarda pazarlanabilir yaprak ağırlığı, uygulanmayanlara göre %6.56 oranında 



8 
 

daha yüksek bulunmuştur. Uygulama yapılan marullardaki pazarlanabilir yaprak ağırlığı 

334.93 g/baş iken, kontrolde 314.32 g/baş olmuştur (Table 3).  

 

Tablo 3. “Perla Vita A+” uygulamasının marulların pazarlanabilir baş ağırlığı, pazarlanabilir 

yaprak sayısı ve ağırlığına etkileri 

Uygulamalar Pazarlanabilir baş 

ağırlığı (g) 

Pazarlanabilir yaprak 

sayısı (adet/baş)  

Pazarlanabilir yaprak 

ağırlığı (g/baş) 

Kontrol  336.79±21.22* 31.63±1.56ö.d. 314.32±20.47* 

Perla Vita A+ 355.96±32.87 32.13±1.74 334.93±27.16 
ö.d., önemli değil; *, P ≤ 0.05’e göre önemli. 

 

“Perla Vita A+” uygulamasının marulların kök boğazı çapı, gövde uzunluğu ve 

ağırlığına etkileri kontrole benzerlik göstermiş, birbirine yakın değerler vermiştir. “Perla Vita 

A+” uygulanan marulların kök boğazı çapı, gövde uzunluğu ve ağırlığı sırasıyla 18.98 mm, 

66.36 mm ve 21.03 g olarak saptanırken, kontrolün ise 18.33 mm, 68.47 mm ve 22.47 g 

olarak saptanmıştır (Table 4). 

 

Tablo 4. “Perla Vita A+” uygulamasının marulların kök boğazı çapı, gövde uzunluğu ve 

ağırlığına etkileri 

Uygulamalar Kök boğazı çapı 

(mm) 

Gövde uzunluğu 

(mm)  

Gövde ağırlığı (g) 

Kontrol  18.33±0.55ö.d. 68.47±3.69ö.d. 22.47±0.40ö.d. 

Perla Vita A+ 18.98±0.78 66.36±3.98 21.03±0.75 
ö.d., önemli değil. 

 

Marul yapraklarının rengine (L*, a*, b*, C*, ho) “Perla Vita A+” uygulamasının etkisi 

istatistiksel anlamda önemli bulunmamış, kontrole benzerlik göstermiştir. Uygulama yapılan 

ve yapılmayan marulların L*, a*, b*, C* ve ho değerleri Tablo 5’de verilmiştir. 

 

Table 5. “Perla Vita A+” uygulamasının marulların yaprak rengine etkileri 

Uygulamalar L* a* b* C* ho 

Kontrol  37.27±1.96ö.d. -14.03±0.36ö.d. 23.43±0.17ö.d. 27.31±0.16ö.d. 120.90±0.58ö.d. 

Perla Vita A+ 38.70±1.09 -14.37±0.58 23.41±0.33 27.47±0.33 121.55±0.55 
ö.d., önemli değil. 



9 
 

“Perla Vita A+” Uygulamalarının Hastalık Açısından Değerlendirilmesi 

Üretim parselinde hasat edilmeden önce marullarda çürüklük açısından bir 

değerlendirme yapılmıştır. Her parselde hasta ve sağlıklı bitkiler sayılmıştır. Başlarda çürüyen 

doku üzerinde pamuk gibi beyaz miselyum tabakası ve sert, küçük siyah renkli yapılar 

(sklerot) oluştuğu gözlenmiştir. Hastalık etmeni marulun toprak altı aksamında çürümelere, 

yapraklarda ise yaş çürüklükle birlikte yaprağın üzerinde beyaz renkli misellerin oluşumuyla 

tanınır. Hastalanan kısımlarda oluşan değişik şekil ve büyüklükteki sklerotlar hastalığın 

tanınmasında çok önemli rol oynar. Bu hastalığın etmeninin Sclerotinia sclerotiorum’un 

fungusu olduğu laboratuarda yapılan izolasyon çalışmalarıyla da doğrulanmıştır. Marul 

bitkilerinde Sclerotinia sclerotiorum’un fungusunun neden olduğu beyaz çürüklük açısından 

uygulama yapılan ve kontrol parseller arasında önemli farklılıklar olduğu gözlenmiştir. 

Yapılan sayımlarda kontrolde %15.08 oranında hastalık çıkışı görülürken uygulama yapılan 

parselde bu oran %2.85 oranında olmuştur (Şekil 7). Marul bitkilerinde Sclerotinia 

sclerotiorum’un fungusunun neden olduğu beyaz çürüklük ve parsellerin genel görünümü 

Şekil 8 ve 9’da verilmiştir. 
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Şekil 7. Perla Vita A+ ve kontrol uygulamalarında marul bitkilerinde görülen çürüklük 

oranları  
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Şekil 8. Marul bitkilerinde Sclerotinia sclerotiorum’un neden olduğu çürüklük görünümü 

 

   

Şekil 9. Perla Vita A+ uygulanan ve kontrol parsellerden görünüm 
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