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Ba ar bir makinal hasat için tarla haz rl ndan hasada kadar unlar yap n:

•Tarla tesviyesi
•Taban ta
•Makinal hasada uygun,
sertifikal tohum ile
•76 veya 81 cm s ra
aral nda ekim
•Tercihan s rta ekim

• Makina s ra say na uygun, iyi ayarlanm
mibzer
•8-10 s ra geni li inde yast klama
•Dengeli gübreleme
•S k ve dü ük dozlu sulama ve sulama setleri
•Hastal k, zararl ve yabanc otlarla etkili sava

yi bir ilaçlama makinas ile etkili yaprak
döktürme (Defolyant)



Tesviyeli tarlada toprak tav , ekim, tarla filiz ç , bitki geli mesi ve koza olgunla mas düzgün olur; sulama
ve hasat kolayla r, kay plar azal r, ürün verimi ve kalitesi artar.

Lazerli tesviye makinas ile damlama ve ya murlama sulama için düz tesviye; tava ve kar k usulü
sulama için binde 2’yi geçmeyen e imli tesviye yap n.

Tarla tesviyesi

Memurun masas , çiftçinin tarlas !



Taban ta lmas

Otu çek, köküne bak üstünü anla!

Tarla içi traktör ve insan trafi i ile sürekli ayn derinlikte toprak i leme sonucunda, özellikle a r bünyeli
topraklarda 25-30 santimetre a da sert bir tabaka olu ur.

‘Taban-ta ’ ad verilen bu geçirimsiz tabaka ya lar n ve sulama suyunun derine inmesini engeller; toprak
suyu ememez, emilemeyen su erozyon yarat r; tav zay f olur, erken kaçar; bitki kökleri derinlere inemez,
derindeki su ve besin maddelerinden yararlanamaz; bitki sa kl büyüyemez, ürün verimi ve kalitesi dü er;
gübre, su, çapa ihtiyac , dolay yla maliyetler artar.

Pamu un kaz k kökü dimdik a ya inemeyip yana bükülmü se, o tarlada taban ta var demektir.

Sonbaharda, topra n çok kuru olmad bir dönemde yakla k 1 metre aral kla, 40-60 santimetre
derinlikte dip-kazan veya derin çizel çekerek taban ta n.

Hafif ve orta bünyeli toprakta 1 kat, a r toprakta 2 kat çekiniz; birinciyi enine, ikinciyi boyuna çekmeyi tercih
edin.



rta ekimin avantajlar

Çöpü pamuktan uzak tut!

rta ekim 10-15 gün erkencilik, yüksek çimlenme gücü, h zl ve sa kl kök geli imi, su tasarrufu sa lar.
Ayr ca hasat öncesi defolyantla dökülen yapraklar kar klarda birikerek kozalardan uzakla r. Makina
tekerlekleri çukurda ilerlerken, toplama üniteleri s rtlardaki pamuk s ralar , içlerine toprak almaks n
derinden/alçaktan hasat edebilir; t kanmalar azal r, toplama verimi ve temizli i artar.



Tercihen sonbaharda, ekim s ra aral za göre, 76 veya 81 santimetre’ye ayarlanm diskli veya kulakl
aletlerle 15 santimetre derinlik ve en az 50 santimetre geni likte arklar aç n.

lkbaharda s rtlar otlanm sa, frezeli çapa veya ilaçla bunlar yok edin. Toprak alt yabanc ot ilaçlamas ve
gübrelemesini yapt ktan sonra rtlar tekrar bast p ekillendirerek ekime haz r hale getirin.

Dikkat: Tuzlanma olan topraklarda tek tepeli s rtlar tohum çimlenmesinde sorun yaratabilir. Bu durumda
yap lmas uygun olan s rt ekli için uzmana dan n veya s rta ekimden vazgeçerek, tohum yata haz rl
eskisi gibi yap n.

Ekim s rtlar n haz rlanmas

Sonbahar’da haz rla, ilkbahar da kullan!

76 veya 81 cm

En az 50 cm

15
cm



rt Ekipman
(Kulakl açma-Diskli bast rma)



rt Ekipman
(Diskli bast rma)



Her pamuk çe idi makinal hasada uygun de ildir. Uygun olmayan çe itlerin hasad nda, tarla ve makina ne
kadar iyi olursa olsun, tolama zorla r, kay plar artabilir.

Makinal hasada uygun çe itler fazla dallanmadan dikine büyüyen, orta-uzun boylu ve uzun bo um aral ,
kozalar ana gövdeye yak n olan ve tam açan, rüzgar direnci yüksek sark k lüleli, çok dipten koza
ba lamayan, orta-geç, hastal k ve zaral lara dayan kl olanlard r. Bu çe itler makinaya gör ekilip
yeti tirildiklerinde en az kay p ve çepel oran yla, verimli bir ekilde toplanabilirler. De ik pamuk
bölgelerimize iyi adapte olmu , makinal hasada uygun yerli ve yabanc bir çok pamuk çe idi bulunmaktad r.

Uzmanlara dan arak, bulundu unuz bölgede verim ve kalitesini kan tlam , makinal hasada uygun
çe itlerden seçin.

Yüksek tarla filiz ç , sa kl büyüme, yüksek verim ve kaliteyi garanti alt na almak için sertifikal ,
ilaçlanm , ç plak ( delinte ) tohum kullan n.

Tohumluk seçimi

Ne ekersen onu biçersin!



Ekimde tohum s kl

Yeni geli tirilmi pamuk çe itlerinde yüksek verim ve kalite için dekardaki bitki say n 8 binin alt na
dü memesi, 8 ile 10 bin aras nda olmas istenmektedir. Böylece a büyümeden verime yatan, göbek
bölgesinde iri kozalar olan çok say da bitki yeti tirilerek tarla verimi ve elyaf kalitesinin artt lmas
hedeflenmektedir.

500kg verim alabilmek için, dekarda 5 bin bitki oldu unda bitki ba na 100 gram pamuk almak gerekti ini; 10
bin pamuk oldu unda ise bitki ba na 50 gram alman n yeterli olaca ve bunun öncekine oranla daha
kolay sa lanabilece ini unutmay n!

Bu nedenle, geni ra aral nda s k ekimi tercih edin!

Geni ra aral nda s k ekimle ortalama 1 metre boyunda, gövdeye yak n iri kozal , yüksek verimli pamuk
yeti tirilebilmekte ve bu pamu un makinal hasad ayn ölçüde kay ps z ve verimli olmaktad r.

Uygun bitki s kl sa lamak için, sertifikal delinte tohum ve iyi bir haval mibzer kullanmak ko uluyla,
dekara 16 ila 20 bin tohum at lmal r. Ekim artlar z iyi ise seyreltme çapas ndan tasarruf için
‘seyreltmesiz ekim’ yap n; bu durumda dekara 12 ila 16 bin adet tohum ekin.

Bulundu unuz iklim ve toprak ko ullar nda, seçmi oldu unuz tohum çe idinden dekara kaç kilogram tohum
ekmeniz gerekti iniö renmek için tohum uzman na dan n.

Her çok azdan olur!

30 kozal bir bitkide
ilk 5 koza verim ve
kalitenin %40’ , ilk
10 koza %70’ini,
geri kalan 20 koza
ise ancak %30’unu
sa lar.



Geni ra aral pamu un daha iyi havalanmas ve güne lenmesini sa lar. Bu sayede pamuk daha
sa kl büyür, mantari hastal k riski azal r, ürün verimi ve kalitesi artar. S ra ras çapalamada bitki kökleri
daha az zarar görür, tarak dökülmesi azal r.

Geli menin son dönemlerinde bile hastal k, zararl ve yabanc ot mücadelesi için tarlaya girilebilir; defolyant
at lmas kolayla r, ilac n etkisi artar; hasad daha az kay pla, çok daha h zl ve temiz yap r.

Ayr ca s ra aral geni ledikçe tarladaki s ra say azalaca ndan, ekimden hasada bütün i lemlerde yak t ve
zamandan tasarruf edilir; tarla içi trafik azal r, toprak daha az s lm olur.

Geni ra aral nda daha h zl ve daha temiz hasad yap r.

li-tip Pamuk Toplama Makinalar ile 71-76-81 santim aral klarda ekilmi pamu un toplanmas mümkündür.

ra aras 5 santim açt zda, dekardaki bitki say ayn tutmak için s ra üzerindeki bitkiler aras
mesafeyi 1 santim azaltman n yeterli olaca unutmay n!

Bu nedenle, geni ra aral n avantajlar ndan yararlanabilmek için, 76 veya 81 sarruf ntim s ra aral nda
ekimi tercih edin.

Bu size daha yüksek verim ve kaliteli ürünün yan ra, ekimden hasada bütün i lemlerde zaman ve yak ttan
%7 ila %14 kadar tasarruf imkan verecektir.

Ekim s ra aral

Güne girmeyen tarlaya hastal k girer!



Pamuk s ralar ne kadar düzgün ve uzun olursa, ekimden hasada bütün i lemler o kadar iyi ve tasarruflu
yap r; pamuk toplama makinas da o kadar verimli, kay ps z ve temiz toplama yapar.

Tarlan n durumuna uygun olarak olabildi ince uzun s ralar yarat n; s ralar n çok düzgün ve e it aral kl
olmas na özen gösterin.

Pamuk toplama makinas ra ba lar nda h zl ve güvenli bir ekilde dönebilmeli; ayr ca dönü ü takiben
normal ilerleme h na eri ti inde toplamaya ba lamal r.

Makina dönü leri için s ra ba lar nda 8 ila 9 metre geni li inde bo alan b rak n. Bo alan b rakmam,
mutlaka yast klama ekimi yapmayal m diyorsan z, 12 s ra ekin.

ra ba lar na yast klama ekimi yap lmas durumunda, ekimden hasada bütün i lerde dönü ler s ras nda
zaman ve yak t kaybedilmektedir. Ayr ca s ra ba lar nda toprak s k, bitkiler de hasarl oldu undan çok az
verim al nabilmektedir. Tarlan n makinal hasada haz rlanabilmesi için, öncelikle yast klar n toplanmas , daha
sonra buradaki ç rp lar n parçalanarak topra n düzlenmesi gerekece ini unutmay n; yast klama
yap p/yapmama karar bu hususlar dikkate alarak verin.

ra uzunlu u ve s ra ba yast klamas

Di ten de artar, i ten de!

8 - 9 m 8 - 9 m



Mibzer s ra say ve bayrak ( markör ) çizgisi

Tarlada izin olsun, harmanda yüzün olsun!

Ekim s ralar düzgün olmad nda ve bayrak (markör) çizgisi tam ölçüsünde çizilip ekilmedi inde s ra aralar
it olmaz. Bu durum ekimden hasada bütün i lemlerde zaman, yak t ve ürün kayb na neden olur. Hasad

daha yava ve daha kay pl olur. Markör bo luklar olmas gerekenden daha dar veya geni oldu unda ve bu
bo lu un her iki yan ndaki pamuk s ralar ayn geçi te topland nda, hasad kay plar artar.

Ekim s ralar n çok düzgün olmas na, bayrak çizgilerinin çok hassas ayarlan p çekilmesine büyük
özen gösterin.

ra say toplama makinas na uygun mibzerle ekimi tercih edin.

Makinalarda s ra say n artmas yla kapasitenin de artt , buna kar k maliyetlerin dü tü ünü dikkate
alarak, imkanlar z elveriyorsa daha çok s ral makinalar tercih edin.

Hasatta bayrak bo luklar araya almay n.



Gübreleme ve bitki büyüme kontrolü

Ba a bak üzüm olsun, bakmaya yüzün olsun!

‘Dengeli gübreleme’ yüksek verim ve kaliteli ürünün vazgeçilmez ko uludur. Yetersiz veya a gübreleme
verim ve kalite kayb na yol açar; koza aç ve yaprak dökümünü zorla r. Dengeli geli mi , verimli
pamu un makinayla toplanmas ne kadar kolay ve kay ps z ise; zay f ya da a ye il geli mi bitkilerin
hasad da o kadar zor ve kay pl olur.

lkbaharda toprak analizi yapt n ve uzmanlara dan arak gübreleme program haz rlay n.

Çiçeklenme ba lang ndan 5nci hafta sonuna kadar sap ve yaprak analizleri yapt rarak gübre program
güncelleyebilirsiniz.

Bitki geli mesini yak ndan izleyin, gerketi inde uzman önerileri do rultusunda bitki geli me
düzenleyicileri (pix v.b) kullanarak büyümeyi kontrol alt na al n.



Yüksek verim ve kaliteli ürün için, zaman nda ve uygun dozda, dengeli sulama esast r. Bu sayede dengeli ve
sa kl büyüme sa lan r, koza açt ve yaprak döktürücü kimyasallar n etkisi artar, bitki temiz ve verimli bir
hasada haz r hale gelir.

Teknik ve ekonomik imkanlar elverdi inde damla, ya murlama veya kar k usulü sulamay tercih edin.

Tava usulü sulayacaksan z, boylamas na setleri (tirleri) u aral klarla yap n:

•2 ve 4-s ral makinalarla hasat için: Setler aras nda 8, 12, 16 veya 20 pamuk s ras (çizi) kalacak ekilde,

•5-s ral makinayla hasat için: Setler aras nda 10, 15, 20, veya 25 pamuk s ras (çizi) kalacak ekilde,

•6-s ral makinayla hasat  için: Setler aras nda 14, 20, 26 veya 32 pamuk s ras (çizi) kalacak ekilde.

Setleri bayrak (markör) bo luklar na de il, bunlara kom u s ra aralar na yap n.

Setleri olabildi ince seyrek yapmay tercih edin.

lk suyu ana gövdedeki k zarma en uçtaki tara a 8-9 santim yakla nda verin, sonraki sulamalar beyaz
çiçek üstündeki bo um say 7’nin alt na dü tü ünde tekrarlay n. Kozalar n %20-252i açt nda sulamay
kesin.

Sulama ve bak m

Bitki susad nda, ihtiyac kadar su verin!



Yabanc otlar verim ve kalite kayb na neden olur, hasatta makina performans ndan tam olarak
yararlan lmas engeller ve en önemlisi elyafta ay klanmas çok zor ya da imkans z kirlenmelere yol açar.

Yeti tirme süresince yabanc otlarla etkili mücadele edin.

Buna kar n varl sürdürenleri hasat öncesinde yolarak tarla d na ç kar n; yolunarak s ra aras na
rak lan, hacimli otlar n do al durumlar na oranla çok daha büyük risk olu turdu unu unutmay n.

Yabanc ot mücadelesi

Pamu un yan nda ac otu da sulay p büyütme!



Hastal k ve zararl lar n bitkide meydana getirdi i hasarlar verim ve kalite kayb na yol açar, bitki h zla ya lan r,
yaprak dökümü ve hasat zorla r.

Ekimden ba layarak yeti tirme süresince, uzman dan manl nda etkili bir mücadele program
uygulay n.

Hastal k ve zararl larla sava

Zahmetsiz rahmet olmaz!



Koza açt rma ve yaprak döktürme (Defolyant at mas )

Yaprak döktürme (Defolyant) çepelsiz pamuk toplaman n anahtar i lemidir!

Koza açt rma ve yaprak döktürme pamuk yeti tirmenin kazanca dönük k sm r. Koza aç lar sayesinde
olgunla ma te vik edilerek ürünün tamam na yak birinci el olarak toplanabilir. Yapraklar hasat s ras nda
liflere bula an kir ve çepelin ana kayna r. Defolyantla hasat ortam ndan uzakla ld klar nda lif kalitesi
artar, daha az kay pla daha h zl toplama yap r, çi daha çabuk kurur ve günlük hasat daha erken ba lar,
yat k bitkiler do rulur ve daha etkin toplan r, koza çürümesi yava lar ve potansiyel koza aç te vik edilir.

Ba ar bir defolyant uygulamas nda yapraklar n %90’ ndan fazlas henüz ye ilken yere dökülmelidir.



Defolyant at m zaman

Defolyant at m zaman pamuk verimi ve kalitesi, özellikle de mikroner de eri üzerinde hayati önem sahiptir.
Defolyantlar s cak, nemli ve güne li ahava ko ullar nda bitki olgunla mas üzerinde çok etkili olur.
Uygulama öncesi ve uygulamay takiben 3-5 günlük sürede havalar n serin gitmesi defolyant etkisini
azalt r. Bu nedenle serin ko ullarda at mdan kaç lmal ve e er mümkünse en az 3-4 günlük bir s cak
dönemin ba nda uygulanmal r. Çok ender olmakla birlikte kimi zaman bitki geli mesi kendi inden
durur ve defolyanta ihtiyaç kalmaz; bu takdirde do rudan hasada geçilebilir, ancak bu durumda hasad n
çi tamamen kalkmadan ba lat lmamams ve ak am çi inden önce desona erdirilmesi gerekir.

Defolyant at m tarihinin belirlenmesi, iklim ko ullar n yan ra bitki geli mesinin de dikkate al nmas
gerektiren zor bir karard r. Bu amaçla bir uzmana dan lmas önerilir. Ancak, u ölçütler bu karar için yol
gösterici olabilir:

1. Kozalar n %60 ve fazlas n aç lm olmas

Çok uzun zamand r kullan lan, standart bir ölçüttür; tarlan n 5-10 yerinde birer metre uzunlu undaki s ra
örneklerinde aç k ve kapal kozalar say larak tahmin edilir. Ancak, bitki geli me döneminde su ve veya
kurakl k stresi ya am ve bundan dolay meyve tutumu düzensiz ise, %60 erken olabilir, verim ve
mikroner de erinin artmas için %70 hatta %80 oranlar n beklenmesi gerekebilir. Tersine, meyve
tutumu düzenli ve iklim ko ullar giderek olumsuz hale dönüyorsa, defolyant at %50 hatta %40 aç m
oranlar na, öne al nabilir.

Defolyant at m zaman iklim ko ullar ve bitki geli mesine ba olarak de ir!



Defolyant at m zaman

2. Çatlak Koza Üstü 4. Bo um (ÇKÜBS-4)

Bu ölçütte, en üstte ve 1. konumdaki çatlam kozan n ba oldu u bo um bulunur ve bu bo umdan
yukar do ru 4. bo um ve üstündeki kozalar n o s rada yap lacak bir  defolyant uygulamas için güvende
olacaklar öngörülür. Ancak, bitki popülasyonu dü ük (seyrek pamuk) tarlalarda güvenli bo um say
olarak 3. bo um esas al r.

3. Keskin B çak Tekni i

Bu teknik defolyant at m zaman n belirlenmesine ili kin ölçütlerin hepsinde kullan lan bir do rulama
arac r. Bu amaçla hasat edilmesi planlanan en üst bo um ve konumdaki koza keskin bir b çak
yard yla enlemesine kesilerek olgun olup olmad nan r. E er çekirdek evleri jelimsi s yla doluysa
koza henüz olgun de ildir; koza yapraklar (kotiledon) k vr k ve kozalar zor kesiliyorsa, ayr ca çekirdek
çeperleri belirginle mi ve içleri kat la ise kütlü pamuk fizyolojik olgunlu a eri mi ya da eri mek
üzeredir ki, bu durumda  defolyant uygulamas ndan olumsuz etkilenmeyecek demektir. Çekirdek
çeperleri  iyice belirginle mi se koza tamamen olgun, dolay yla tümüyle güvenl demektir.

Defolyant at m zaman uzmanl k ve deneyim isteyen, önemli bir karard r!



Defolyant etkisi dü ük oldu unda bitki üzerinde yaprak kal r ve bitki tekrar büyümeye ba lar. Bu durumda
beklenen yararlar kazan lamaz, elyafta ye il boyama görülebilir. A doz yapraklar n dökülmeden dal nda
kurumas na yol açar ki, bu durumda çepel kaç lmaz biçimde artar.

Gerekli teknik özelliklere sahip, artlara uygun ayarlanm , kar n alt aç kl en az 80 santim olan, traktörle
çekilir veya tercihan kendi-yürür tarla pülverizatörü ile koza açt , yaprak döktürücü veya bunlar n
kar , dekara en az 30 litre su kullanarak at n.

En uygun zaman ve doz için uzmana dan n.

lac n dipteki yapraklara ula ndan emin olun; pamuk çok s k ve gür ise dozun üçte birini ilkinden 5-7 gün
sonra yap lacak ikinci uygulama ile at n.

Uygulamay takiben 6-24 saat ( laca göre de ir.) ya mur ya mas durumunda ilaçlamay tekrarlay n.

laçlamay izleyen günlerdeki hava ko ullar na göre, 12-15 gün sonra makinal hasada ba lay n.

Defolyant uygulamas

Do ru ilac , do ru zamanda, do ru miktarda, do ru makina ve ehil operatörle at n!



Hasat öncesi tarla haz rl

imdi, haz rlad toplayacaks n!

Sulama setleri ve s ra ba lar ndaki yast klar pamuk toplama makinas n h zl ve düzenli çal mas engeller;
kanmalara, ürün kay plar na ve toz,toprak bula mas na neden olur.

Tava usulü sulama yapt ysan z, son sudan sonra enine setleri el çapas yla y p düzleyin.

Tarlada önce yast k s ralar toplay n. Toplanm pamuk saplar parçalayarak topra a yay n ve
üzerlerinden bast rarak s ra ba lar pamuk toplama makinas n h zl manevras na haz r duruma
getirin.

Ya mur ya mas halinde topra yumu at p manevray zorla raca için, sap parçalama ve yaymada
diskaro kullanmaktan kaç n.

Boyuna sulama setlerine kom u s ralar n toplanmas , tarlan n hasad tamamland ktan sonra, ayr ca
yap n. Boyuna setlerin her iki yan ndaki pamuk s ralar n, makinayla bir miktar kay pl toplanabilece ini
unutmay n.



Verimli ve temiz bir hasat her eyden önce tohumluk seçiminden
hasada kadar her i lemin makinal pamuk toplamaya uygun
yap lmas na ba r. Unutmay n:

Ne haz rlarsan z onu toplars z!

.

Makinal hasada uygun tarla ve bitki haz rl için yap lmas gerekenler, ayn zamanda
yüksek verimli ve kaliteli pamuk yeti tirmenin esaslar olu turur.

Bu kitaptaki öneriler yol gösterici niteliktedir. Bu önerileri kendi iklim, toprak ve bitki
ko ullar na uyarlayarak de erlendirin. Ayr nt lar için, bölgenizdeki uzmanlara dan n.
Böylece büyük bir emek ve para sarfederek yeti tirdi iniz pamu u makinal hasad n h z
ve ekonomisi ile taçland ma imkan na kavu un.
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