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Organik Tütün Üretimi Yapılan 4 Dekarlık Üretim 

Alanında Perla Vita Etkin Mikroorganizmalar ve Perla 

Vita Kalsiyum Uygulaması ve Sonuçları 

SUNEL T.T.A.Ş. 
Pinar Cad. No: 89  
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Phone: + 90 (232) 479 04 04 (0pbx)  
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Sunel Tütün Manisa,  4 da Deneme Alanı 
Üretici : Yakup ZEYBEK 



Yapılan Uygulamalar: 
 
 Öncelikle dikim işleminden önce tarla hazırlığı sırasında 4 
dekar alan için 20 litre Etkin Mikroorganizma 250-300 litre su ile 
karıştırılıp toprak yüzeyine ince bir sis tabakası şeklinde 
püskürtülmüş ve toprak hafifçe karıştırılmıştır. 13 Mayıs 2014 
tarihinde dikim işlemine başlanmıştır. 
 
 13 Haziran 2014 tarihinde 4 dekar alan için 1,4 litre Etkin 
Mikroorganizma ve 1,4 kg Kalsiyum  200-250 litre suyla karıştırılıp 
bitkilerin yapraklarına ince bir sis şeklinde püskürtülmüştür. 
Daha sonra 14 gün aralıklarla yine aynı oranlarda 2. ve 3. yaprak 
uygulamaları yapılmıştır. 



Mevsimsel 
yağışların fazla 
olması 
sebebiyle dikim 
işleminin 
gecikmesi 
sonucu boylu 
fideler 
dikilmiştir. 



22 Temmuz 2014 Salı Günü, Deneme Tarlasını Sunel Tütün Manisa Bölgesi Sorumlusu 
olan Harun ACAR ile birlikte ziyaret edildi. Deneme alanında dikimden önce topraktan 
etkin mikroorganizmalar ve yapraktan kalsiyum ile birlikte etkin mikroorganizmalar 
uygulanmıştır. 
Deneme alanında kontrol amaçlı bir parsel bırakılmadığı tespit edilmiştir. 
Deneme alanının, deneme alanına komşu tarlaya göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir. 
Komşu tarlanın fotoğrafları aşağıdaki gibidir. 

Komşu Tarla Deneme Alanı 



Hasat işlemi esnasında deneme alanının genel görünümü ( 4 Ağustos 2014) 



Hasat işlemi sonrasında kırılan tütünler kargılara dizilmiştir. Dizilen kargılar standart olup 
her birinin alabileceği tütün miktarı 750 g’dır. Sonuç olarak hasat sonrası verim aşağıdaki 
gibidir: 
 

Deneme alanı :  4 dekar  
Hasat edilen ürün miktarı : 700 kargı 
1 kargı ağırlığı :  0,75 kg 
Toplam verim : 700 X 0,75 kg = 525 kg 
Dekara verim : 130 kg 
 
Komşu tarla :  4.4 dekar 
Hasat edilen ürün miktarı :  500 kargı 
1 kargı ağırlığı :  0,75 kg 
Toplam verim : 700 X 0,75 kg = 375 kg 
Dekara verim : 85 kg 

Sonuç: 
Etkin Mikroorganizmaların topraktan uygulanması sonucu bitki besin elementi alınımı 
artmış ve toprakta mikroorganizma  faliyetleri hız kazanmıştır. 
Yapraktan yapılan Etkin Mikroorganizma ve Kalsiyum uygulamaları sayesinde hem 
bitkinin kalsiyum ihtiyacı karşılanmış hem de Perla Vita Etkin Mikroorganizmaları 
içerisinde bulunan fotosentez bakterileri sayesinde bitkideki fotosentez faliyeti 
arttırılmıştır.  
Tüm bu olumlu aktiviteler sayesinde uygulama yapılan bölge ile kontrol komşu tarla 
arasında 45 kg’lık verim farklı ortaya çıkmıştır. 

Etkin Mikroorganizmalarla yapılan toprak ve 

yaprak uygulamaları neticesinde  1 dekar 
alanda  45 kg verim farkı sağlanmıştır. 

Deneme başlangıcında hedeflenen verim ve 
kalite artışına ulaşılmıştır. 


