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Giriş

 Pamuk %95 saflıkta selülozik lifler içeren bir bitkidir.

 Dünyada satış değerinin lif kalitesine göre belirlendiği ilk ürün niteliğindedir.

 Lifin kalitesi üründen elde edilecek kazancı doğrudan doğruya etkiler.

 Lif kalitesi doğrudan doğruya çeşitlerin genetik özellikleri ile ilişkilidir. Ancak,
güneşlenme miktarı, gündüz gece sıcaklıkları gibi çevresel faktörlerden, üretim
süreci boyunca uygulanan kültürel işlemlerden, hasat öncesi hazırlık
işlemlerinden, hasat uygulamasından ve hasat sonrası işlemlerden etkilenir.

 Bitkinin büyüme süreci boyunca lif kalite özelliklerinin belirlendiği dönemler
bulunmaktadır.

 Bu süreçte karşılaşılacak stresler ve üretim yöntemindeki bazı hatalar lif
kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilir.
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Lif Gelişim Evreleri
 Her bir pamuk tohumu 20000 civarında lif üretebilecek kapasitedir. Bu liflerin özellikleri

doğrudan doğruya genetik yapısı ile ilişkilidir.
 İlk çiçeklenme ile gelişmeye başlayan lifler yaklaşık 50 gün içerisinde olgunluğa ulaşır.

Lee et al., 2008. Gene Expression Changes and Early Events in Cotton Fibre Development.Annals of Botany 100(7):1391-401.
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Lif Kalite Özellikleri

Kalite Özelliği
Etkili Faktörler

Genetik Çevresel Üretim Hasat ve Hasada 
Hazırlık

Lif Mukavemeti 
(Fiber Strength – g/tex) Çok Yüksek Düşük Düşük Düşük

Lif Uzunluğu 
(Fiber Length – UHML – inch) Çok Yüksek Düşük Düşük Düşük

Lif Uzunluk Tekdüzeliği 
(Length Uniformity – %) Çok Yüksek Düşük Düşük Düşük

Lif İnceliği 
(Micronaire) Orta Yüksek Çok Yüksek Çok Yüksek

Renk Derecesi 
(Color Grade – Rd ve +b)  Düşük Çok Yüksek Çok Yüksek Çok Yüksek

Mukavemet ve uzunluk liflerin gelişimi sürecinde belirlenir. Lif inceliği ve Renk Derecesi üretim
yönetimi, hasada hazırlık ve hasat uygulamalarından etkilenir.
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Lif Kalite Özellikleri

HVI (High Volume Instrumentation Testing) 

 Lif uzunluğu
 Lif uzunluk tekdüzeliği
 Lif mukavemeti
 Lif inceliği (micronaire)
 Uzama
 Olgunluk indeksi
 Nem içeriği
 Kısa lif oranı
 Renk derecesi (Rd ve +b dahil)
 Çepel oranı (% ve Yaprak) 
 Eğirme tutarlılık indeksi (SCI)

 Lif florışıması
 Neps



 Pamuk liflerinin daha uzun olan yarısının
ortalama uzunluğu olarak ifade edilir (upper half
mean length).

 Özel bir tarakla örnek içinden alınan bir miktar lif
demetinin uzunluklarının ölçülmesi ile belirlenir.

 Büyük oranda çeşidin genetiğine bağlı bir
özelliktir. Aşırı sıcaklıklar, su ve besin maddesi
stresi, çırçırlama sırasında aşırı temizleme ve
kurutma lif uzunluğunu olumsuz yönde
etkilemektedir.

 Kumaş yapımında pamuktan nasıl yararlanılacağı,
hangi tip kumaş için hangi lif uzunluğuna sahip
pamuk kullanılacağı hakkında fikir verir.

 İplik yapımı açısından önemli bir ölçüttür. İplik
inceliği, mukavemeti ve eğirme prosesinin
etkinliği lif uzunluğundan etkilenmektedir.
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Lif Kalite Sınıfları

Lif Uzunluğu (mm) Kalite Sınıfı
19.0 – 25.3 Kısa Lifli
25.4 – 28.4 Orta Lifli
28.5 – 31.7 Uzun Lifli
31.8 – 38.1 Çok Uzun Lifli

Upwelltest.com

csitc.org
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Lif Kalite Sınıfları

 Lif uzunluğunun dağılım düzgünlüğünü ifade
eder.

 Aynı örneği oluşturan liflerin tekdüzeliğinin
(üniformitesinin) göstergesidir.

 Uzunluk tekdüzeliği, iplik inceliği ve mukavemeti
açısından önemli bir özelliktir.

 Düşük tekdüzeliğe (üniformiteye) sahip pamuk
yüksek oranda kısa lif içerir.

 Bu tip pamuklar iplik kalitesinin düşmesine ve
eğirmede zorluk yaşanmasına neden olur.

textilestudycenter.com

Uzunluk Tekdüzeliği (%) Kalite Sınıfı
< 77 Çok Düşük

77 – 79 Düşük
80 – 82 Orta
83 – 85 Yüksek

> 85 Çok Yüksek

Mısır Amerika Hindistan
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Lif Kalite Sınıfları

Lif Mukavemeti (g/tex) Kalite Sınıfı
< 23 Zayıf

24 – 25 Ara Derece
26 – 28 Orta Derece
29 – 30 Güçlü

> 31 Çok Güçlü

 Lif yığınının kopmaya karşı gösterdiği dirençtir.

 Ölçümü, lif uzunluğunun belirlenmesi için özel
bir tarakla ayrılmış lif demeti üzerinde
gerçekleştirilmektedir.

 Bu demet birbirlerinden 1/8 inch uzaklıktaki iki
çene arasına tutturularak gerilmekte ve liflerin
kopması için gerekli kuvvet belirlenmektedir.

 Lif mukavemeti büyük oranda çeşide bağlıdır.

 Besin maddesi eksikliği ve hava koşulları
mukavemeti olumsuz yönde etkiler.

 İplik yapımında ipliğin kopmaya karşı direncinin
yüksek olması açısından yüksek mukavemet
önem taşımaktadır.

Cotton.org www.testextextile.com
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Lif Kalite Sınıfları

3.7 – 4.2
İnce Lifli

3.5 – 3.6 4.3 – 4.9< 3.4 > 5.0 

Orta Lifli
Kaba Lifli

Lif İnceliği (micronaire) Liflerin olgunluğunu yani, selüloz açısından ne
kadar zengin olduğunu ifade eden bir özelliktir.

 Belli kütleye sahip pamuk lifleri içerisinden sabit
yoğunlukta hava akımı geçirilmesi ile ölçülür.

 Yetiştirme periyodundaki çevresel koşullardan
(nem, sıcaklık, güneş ışığı, besin elementi
eksikliği ve yoğun bitki ya da koza populasyonu
gibi) etkilenir.

 Kaliteli iplik yapımı ve ipliğin boya tutması
açısından önemli bir ölçüttür. Olgunlaşmamış
pamuklardan imal edilen iplikte dayanıksızlık ve
boya tutmama sorunu ortaya çıkabilir.

 Bu tip pamukların iplik haline getirilebilmesi için
prosesin çok yavaş işletilmesi gerektiği için
zaman kaybına yol açmaktadır.

 Yüksek incelik değerlerinden kaçınmak
için yaprak dökümü ve hasadın zamanında
yapılması çok önemlidir.

 Üst kozalardaki daha az olgun lifler, alt
kozalardaki daha olgun liflerle
karıştırılarak ortalama değerin azaltılması
sağlanabilir.
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Lif Kalite Sınıfları

Üniversal Türkiye White
Beyaz

Light Spotted
Hafif Benekli

Spotted
Benekli

Tinged
Sarımsı

Yellow Stained
Deve Tüyü

Good Middling 
(Ekstra Beyaz) Ekstra 11 12 13 -- --

Strict Middling 
(Beyaz Renkli) Beyaz 1 21 22 23 24 25

Middling
(Parlaklığı Az Beyaz) Beyaz 2 31 32 33 34 35

Strict Low Middling 
(Daha Az Parlak Beyaz) Beyaz 3 41 42 43 44

Low Middling 
(Sarıya Çalan Beyaz) Beyaz 4 51 52 53 54

Strict Good Ordinary
(Gri Beyaz-Fazla Sarı) Beyaz 5 61 62 63

Good Ordinary
(Gri Beyaz, Çok Fazla Sarı) Beyaz 6 71

Below Grade 
(Derece Altı) Tip Dışı 81 82 83 84 85

Renk Derecesi (Color Grade)
Liflerin Parlaklık (Rd) ve Sarılık (+b) derecesine göre belirlenir. 
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Lif Kalite Sınıfları

HVI Analizi Sonuç Raporu
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Lif Kalite Özelliklerini Etkileyen Başlıca Faktörler

Genetik kökenli özellikler dışındaki diğer özellikleri üretim sürecinde
etkileyebilecek beş ana faktör bulunmaktadır.

Depolama ve 
Çırçırlama

Üretim 
Yönetimi

Hasat ve 
Taşıma

Hasada 
Hazırlık

Çeşit 
Seçimi



Çeşit Seçimi
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Lif Kalitesi Açısından Çeşit Seçimi

Gerek hasat etkinliği gerekse lif kalitesi açısından çeşitlerden beklenen bazı
özellikler bulunmaktadır.

İdeal Çeşit (Makineli Hasada Uygun)

Erkenci Orta 
Boylu

Dar 
Gövdeli

Yaprak 
Sayısı Az ve 

Tüysüz 
Dökülmeye 
Dayanıklı 

İlk Kozalı 
Dalı Yerden 

Yüksek 
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Lif Kalitesi Açısından Çeşit Seçimi

1Williford, J .R., 1992. Influence of Harvest Factors on Cotton Yield and Quality, Transactions of the ASAE, Vol. 35(4): 1103-107 

Erkenci

 Hava koşullarından en az etkilenme,
 Zamanında yaprak döktürme,
 Zamanında hasat,
 Kütlüde düşük düzeyde çepel ve nem.

Orta Boylu 

 Zamanında koza tutumu,
 Zamanında olgunlaşma,
 Etkin yaprak döktürme,
 Düşük toplama kayıpları,
 Kütlüde düşük düzeyde çepel.

https://hundredpercentcotton.com/

DİKKAT
 50 mm den daha fazla yağış1

 geç hasat
lif inceliği ve renk derecesinin 

düşmesine neden olabilir
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Lif Kalitesi Açısından Çeşit Seçimi

Eder et al., 2017. Cotton Harvest Aid Regimes and Their Interaction with Cotton Cultivar Characteristics Impacting Leaf Grade, 
Agronomy Journal, 109:6, 2714-2722

Dar Gövdeli

 Fazla yan dal yapmayan,
 Kozaları gövdeye yakın,
 Etkin yaprak döktürme,
 Düşük toplama kayıpları,
 Kütlüde düşük düzeyde çepel.

Az ve Tüysüz 
Yapraklı

 Etkin yaprak döktürme,
 Düşen yaprağın life karışmasının

önüne geçme,
 Hasat sırasında lifin boyanmasının

önüne geçme,
 Kütlüde düşük düzeyde çepel.

Eder et al., 2017

DİKKAT
Çepel; çırçır randımanı ve renk 
derecesinin düşmesine neden 

olur
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Lif Kalitesi Açısından Çeşit Seçimi

Kozaları Tam 
Açılır

 Liflerin kolay hasat edilmesi,
 Yüksek hasat etkinliği,
 Düşük hasat kayıpları,
 Lif uzunluk tekdüzeliğinin korunması.

Dökülmeye 
Dayanıklı

 Etkin yaprak döktürme,
 Düşük hasat öncesi ve hasat kayıpları,
 Kütlüye düşük bitkisel materyal

karışması,
 Kütlüde düşük düzeyde çepel.

DİKKAT
Kısa lif oranının yüksek olması 

iplik yapımında arzulanmaz
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Lif Kalitesi Açısından Çeşit Seçimi

İlk Kozalı Dalı 
Yerden Yüksek 

 Pamuk alt dallardan başlayarak
çiçeklenmeye başladığından koza
gelişimi de alt dallardan başlar.

 İlk açan üç koza bitkiden alınacak
verimin yaklaşık %30 unu oluşturur.

 Etkin yaprak döktürme,
 Düşük hasat kayıpları,
 Kütlüde düşük düzeyde çepel.

Oosterhuis, D.M.& Kerby, T.A. 2008. Measures of Cotton Growth and Development. COTMAN: Crop
Management system. http://www.cotman.us/files/COTMANManual_Part3.pdf

DİKKAT
İlk boğum ile ilk odun dalı 

arasında en az 4 boğum olmalıdır



Üretim 
Yönetimi
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Lif Kalitesinin Korunması Açısından Üretim Yönetimi

Lif kalitesi önemli ölçüde çevresel koşullardan etkilense de üretim sürecinin
makineli hasadın isteklerine uygun ve disiplinli bir şekilde yürütülmesi özellikle
kirlilik (kontaminasyon) açısından önem taşımaktadır.

Bitki Sıklığı

Ekim Yöntemi

Bakım İşlemleri (Gübreleme, Sulama, Tarımsal Mücadele)

Bitki Gelişimin Kontrolü
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Ekime Hazırlık

Ekimden önce tarla tesviyesinin yeterli olmasına ve taban taşı ile mücadele edilmiş
olmasına dikkat edilmelidir.

DÜZGÜN BİR TESVİYE;

 Düzgün çimlenme,
 Tekdüze bitki gelişimi,
 Zamanında koza oluşumu,
 Hasat etkinliğinin arttırılması,
 Kayıpların en aza indirilmesi,

açısından önemlidir.

 Pamuk kazık köklü bir bitkidir.
 Toprağa kuvvetli tutunabilmesi ve

olgunlaşma ile birlikte eğilmemesi için
köklerin yaklaşık 1.5 metre derine
inebilmesi gerekir.

 Taban taşı gelişimi ve olgunlaşmayı
olumsuz etkiler.

 Tarlanın tekdüzeliği bozulur.
 Girdi gereksinimleri artış gösterir.
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Bitki Sıklığı

Bitki sıklığı bir tohumun sahip olacağı yaşam alanı olarak ifade edilir. Sıra üzeri
mesafe ile sıra arası mesafenin çarpımı ile belirlenir.

Bitki Sıklığı =
(bitki/dekar) 

1000 
[Sıra Arası (m) x Sıra Üzeri (m)]

Arazideki bitki sıklığı değerini
hazırlayacağınız 1 m2 alana sahip bir çıta
içerisinde yer alan bitkileri sayarak yaklaşık
olarak bulabilirsiniz.

1 m
1 

m

Bitki Sıklığı = 1000 x Bitki Sayısı (m2 de)
(bitki/dekar) 
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Bitki Sıklığı

Bitki sıklığı çeşide, bitki yapısına, yetiştirme türüne göre değişiklik gösterebilir.
Makineli hasat açısından dekarda 8000 – 10000 bitki1 olması arzulanır.

Düşük2

(< 5 bitki/m2)

 Yaygın bitki gelişimi,
 2., 3. pozisyondaki koza sayısının artması nedeniyle geç olgunlaşma,
 Yaprak döktürme uygulamasında gecikme, uygulamada güçlük
 Hasatta gecikme, düşük hasat etkinliği.

İdeal

 Bitki gelişiminde tekdüzelik,
 İlk kozalı dalın yüksekliğinin artması,
 Etkin yaprak döktürme uygulaması,
 Yüksek hasat etkinliği,

Yüksek2

(>10 bitki/m2)

 Geciken meyvelenme,
 Sezon ortasından sonra güç kontrol edilir bitki yapısı, artan böcek riski,
 Artan küçük koza saysı ve koza dökümü
 Düşük hasat etkinliği

1Evcim, Ü. Makineli Pamuk Toplama El Kitabı, Ulusal Pamuk Konseyi Yayınları, http://upk.gov.tr
2Berry et al., 2008. Plant Population and Planting Date Effects on Cotton (Gossypium hirsutum L.) Growth 
and Yield, The Journal of Cotton Science, 12: 178–187
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Bitki Sıklığı

Sıra Arası 
(cm)

Sıra Üzeri
(cm)

Bitki Sıklığı 
(bitki/dekar)

Bitki Sayısı 
(bitki/m2)

Atılması Gerekli 
Tohum Sayısı1 

(adet/dekar)

Ekim Makinası Sıra Üzeri 
Mesafesi2

(cm) 

76

15 8 772 8 – 9 10 526 12.5
14 9 398 9 – 10 11 266 12.0
12 10 965 10 – 11 13 158 10.0
10 13 158 13 – 14 15 790 8.5
8 16 447 16 – 17 19 737 6.5

1 İstenilen bitki sıklığının sağlanması için atılması gereken tohum sayısı bitki sıklığının %20 fazlası
olarak kabul edilir.
2 Atılması gerekli tohum sayısının elde edilmesi için ekim makinesinin sıra üzeri mesafe ayarını
ifade eder. Atılan tohumların ortalama %70 inin çimleneceği kabul edilir3.

3Silvertooth, J .C., 2015. Plant Population Evaluation/Management for Cotton, University of Arizona,
Cooperative Extension Report, No: AZ1203
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Sıra arası mesafesinin düzgünlüğü hasat etkinliği ve lif temizliği açısından
önemlidir. Hasat makinalarının tarla performansı sıra arası mesafesinin
düzgünlüğünden etkilenir.

Sıra Arası Mesafesinin Düzgünlüğü

Ekim sıra aralığı hasat makinasının sıra arası mesafesine %100  uyumlu 
olmalıdır. 

Ekim makinasının sıra sayısı hasat makinasının sıra sayısı ya da tam 
katları kadar olmalıdır. 

Gelişen bitki sıralarının toplama ünitelerinin tam orta ekseninde 
yer alacak şekilde ekilmiş olmaları gerekir.

Markör (çizek) ayarının hassas yapılmış olması gerekir.
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Yaprak döktürme uygulamasının
etkinliği,

Hasat kayıplarının önüne geçilmesi
(özellikle alt kozalarda),

 Life yabancı madde karışmasının
önüne geçilmesi

yönünden Sırta Ekim önerilir.

Ekim Yöntemi
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Gübrelemenin (özellikle azotlu) kontrollü yapılması gerekir.

Gereğinden fazla azot uygulaması;

 Aşırı vejetatif gelişme,
 Tarak ve çiçek dökümü,
 Yaprak döktürme uygulamasında

güçlük ve düşük etkinlik,
 Olgunlaşma ve hasadın gecikmesi,
 Hasattan kaynaklanabilecek kirlilik.

Gübreleme

Azot Gereksinimi: 10-12 kg/dekar 
(Sulama ve toprak şartlarına göre değişir)     
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Yetersiz mücadele;

 Toplayıcıların kozalara
temas etmesini engeller,

 Kütlüdeki kirlilik artış
gösterir,

 Lif rengi düşüş gösterir,

 Çırçır randımanı azalır.

Tarımsal Mücadele – Yabancı Ot
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 Tarak tutumu ile ilk çiçeklenme
arası dönem kritiktir.

 Uygulama zamanı zararlının
cinsine, bitki gelişimine ve
Ekonomik Zarar Eşiği’ne göre
değişebilir.

 Aşırı ve yetersiz kullanımdan
kaçınılmalıdır.

 Fungusit ve herbisitler için
Yelpaze tipi, insektisitler için
Konik Huzmeli püskürtme
memeleri önerilir.

Tarımsal Mücadele – Zararlılar

Lif Kalitesini Olumsuz Etkileyebilecek 
Zararlılar
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 Sulama zamanı ve aralığı koza ve
lif özelliklerini etkileyebilir.

 Koza oluşum aşamasında
yaşanacak su stresi lif
mukavemeti, lif uzunluğu ve
inceliğinde düşüşe neden
olabilir1.

 Sulamanın hasat zamanının
gecikmemesi açısından kozaları
besleyecek, buna karşı yeşil
aksam gelişmesini teşvik
etmeyecek ölçüde olması
gerekir.

Sulama

1Tüzel, & Ul,, 2003. Pamuk Sulaması. Pamukta Eitim Semineri, 14-17 Ekim 2003, İzmir, s. 83-92. 
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Sık ve yaygın bir yapıda gelişen pamuk;

 Yaprak döktürme uygulamasında
güçlük,

 Yaprak döküm etkinliğinin düşmesi,

 Hasat etkinliğinin düşmesi,

 Hasat sırasında kayıp oluşması,

 Life yabancı materyal karışması.

Bitki Gelişimini Düzenleme

Jost et al., 2006. Use of Plant Growth Regulators as a Management Tool in Cotton.
The University of Georgia. College of Agriculture and Environmental Sciences.
Cooperative Extension Service.12p
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 Bitki gelişim düzenleyicilerin içeriğindeki Mepiquat Chloride isimli kimyasal
bitkide bulunan giberellik asit hormonunu baskılayarak aşırı uzamayı
sınırlandırır.

 Etkin bir sonuç alınabilmesi için bitki gelişiminin çok iyi izlenmesi gerekir.

Bitki Gelişimini Düzenleme

Bitki İzleme Yöntemleri 
[İlk Çiçeklenmede (bitkilerin en az %50 sinde en az 1 beyaz çiçek)]

Bitki Yüksekliği Bitki Yüksekliği / Boğum 
Sayısı Oranı

Beyaz Çiçeğin Üzerindeki 
Boğum Sayısı
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Bitki Gelişimini Düzenleme

0. Boğum

En Üst Pozisyondaki
Beyaz Çiçek

Terminal Boğum
(Tepe Tomurcuğu)

Yöntem Ne Zaman Uygulanmalı?

Bitki Yüksekliğini Ölçme
(0. Boğum - Tepe Tomurcuğu)

 Bitki boyu > 90 cm
 Günlük uzama > 2.5 cm
 Günde > 3 boğum oluşumu
 Boğumlar arası > 7.5 cm

İDEALİ 76 – 90 cm
Bitki Yüksekliği / Boğum Sayısı 
Oranı

 > 2.0 ise
İDEALİ 1.8 – 2.0 

Beyaz çiçek üstü boğum sayısı
(Gövdeye en yakın)

 > 8 ise
İDEALİ 5 – 7 

Oosterhuis&Kerby, 2020. Measures of
Cotton Growth and Development,
http://cotman.org/files/COTMAN-Manual_Part3.pdf

Byrd, S., 2017. Cotton Growth Stages –
Cutout, Texas Row Crops Newsletter,
https://agrilife.org/texasrowcrops/2017/08/18/cotton
-growth-stages-cutout/

Oosterhuis&Kerby, 2020 Byrd, 2017 



Terminal Boğum
(Tepe Tomurcuğu)

Beyaz 
Çiçek

Odun Dalı

0. Boğum

İlk 
Pozisyondaki 

Koza

Beyaz Çiçeğin 
Ü

stündeki 
Boğum

 Sayısı

36

Bitki Gelişimini Düzenleme

Boman, R,, 2020. Monitoring Post-bloom
Cotton Fruiting in Oklahoma, OSU Southwest
Research and Extension Center, Altus
Boman, R,, 2020. Monitoring Pre-bloom
Cotton Fruiting in Oklahoma, OSU Southwest
Research and Extension Center, Altus

Bitki Yüksekliği

Bo
ğu

m
la

r

İlk 
Pozisyondaki 

Tarak

İkinci 
Pozisyondaki 

Tarak

Odun Dalı 

Bitki yüksekliği sıra arası mesafeye eşit
ya da 10-15 cm daha fazla olmalıdır.

Düşük boğum
sayısında erken
ölüm gerçekleşir.
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Bitki Gelişimini Düzenleme

 Pamukta ilk açan 20 koza bir bitkiden alınacak verimin %92 sini sağlar1.
 Hedef bu kozaların kayıpsız ve temiz toplanmasını sağlamak olmalıdır.

1Evcim, 2003, Ege Bölgesi Pamukçuluğunun Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Yolları, Proje No: 1998 ZRF-019/1*
Jost et al., 2006.. Use of Plant Growth Regulators as a Management Tool in Cotton The University of Georgia, Cooperative Extension, Bulletin No: 1305

Uygulama
(Üretici Firma Önerisi)

Çiçek Başlangıcı – Çiçek 
Doruğu Arası

100 ml/da

Tarak Başlangıcı

25 – 50 ml/da 
(10 – 15 gün ara ile 3-4 kez)

Jost et al., 2006 



Hasada Yardımcı 
Kimyasal Yönetimi
(Yaprak Döktürme)



39

Lif kalitesini ve hasat performansını doğrudan etkileyen uygulamadır.

Yaprak Döktürmenin (Defolyasyon) Önemi

 Koza açımı teşvik edilir,
 Erken hasada olanak

sağlanır,
 Kütlü pamuktaki nemin

düşmesi sağlanır,
 Lifin temiz toplanması

sağlanır.
 Çırçır randımanı ve renk

derecesinin düşmesi
önlenir
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Yaprak Döktürmede (Defolyasyon) Uygulama Zamanı 

Uygulama 
Zamanı

Erken

Verimde 
Düşme

Lif 
İnceliğinde 

Bozulma

Geç

Koza 
Çürümesi

Renk 
Derecesinde 

Düşüş
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Yaprak Döktürmede (Defolyasyon) Uygulama Zamanı 
U

yg
ul

am
a 

Za
m

an
ı B

el
irl

em
e 

Yö
nt

em
le

ri

Günlük Sıcaklık Toplamları

Çiçeklenme Başından İtibaren Gün Sayısı

Beyaz Çiçeğin Üzerindeki Boğum Sayısı

Çatlamış İlk Koza Üstündeki Boğum Sayısı

Koza Açım Oranı

Koza Olgunluk Durumu
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ÖNEMLİ
 Yaprak döktürmede hedef yaprakların hemen ölmesini sağlamak değildir.
 Sapa bağlandığı kısımda kimyasalların etkisi ile bir kopma bölgesi oluşana

kadar canlı kalmasını sağlamaktır.
 Yaprakların yeşil iken düşmesi istenir.

Uygulamadan Önce…

 Kuruyan yaprak açık liflere takılıp düşmeyebilir.
 Hasat makinesi kuru yaprakları ufalayarak life karıştırır.
 Lifteki çepel oranı artar, çırçır randımanı ve renk derecesi düşer.
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Beyaz Çiçek Üzerindeki Boğum Sayısı (BÇÜB)
 Arazide 1 metre uzunluğunda ve tarla koşullarını

yansıtabilecek değişik yerlerden 10 sıra belirleyin.
 Seçilen bitkilerde en üst ve birinci pozisyonda (bitkinin

ana gövdesine en yakın) beyaz çiçeği belirleyin.
 Bu çiçeğin bağlı olduğu boğumu 0 olarak kabul edin.
 Beyaz çiçek ile en üst yaprak (kıvrımları yeni açılmış

yaprak) arasındaki boğumları sayın.
 Olgunlaşma döneminde ulaşmış bir bitkide BÜÇB

genellikle 5 boğumdur.
DİKKAT: Koza Açım Oranı ile birlikte değerlendirilmelidir.

Uygulama Zamanını Belirleme
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Çatlamış Koza Üzerindeki Boğum Sayısı (ÇKÜB)
 Arazide 1 metre uzunluğunda ve tarla koşullarını

yansıtabilecek değişik yerlerden 10 sıra belirleyin.
 Seçilen bitkilerde en üst ve birinci pozisyonda (bitkinin

ana gövdesine en yakın) çatlamış kozayı belirleyin.
 Bu kozanın bağlı olduğu boğumu 0 olarak kabul edin.
 Çatlamış koza ile en üst pozisyondaki olgunlaşmış koza

arasındaki boğumları sayın.
 Olgunlaşma döneminde ulaşmış bir bitkide ÇKÜB 4 ya

da daha az olmalıdır.
DİKKAT: Koza Açım Oranı ile birlikte değerlendirilmelidir.

Uygulama Zamanını Belirleme

En üst 
pozisyondaki 
olgun koza

En üst 
pozisyondaki 
çatlamış koza

Norton et al,. 2012. Defolation Timing for Arizona Cotton, The University of Arizona , Bulletin No: AZ1561

Norton et al., 2012
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Koza Açım Oranı
 Arazide 1 metre uzunluğunda ve tarla koşullarını

yansıtabilecek değişik yerlerden 10 sıra belirleyin.

 Seçilen bitkilerde açmış kozaları sayın. Belirlenen
sayıyı toplam koza sayısına bölün.

 Uygulama zamanı için genellikle %60 koza açım oranı
yeterli kabul edilmektedir.

 Ancak gelişimin düzensiz olduğu yerlerde koza açım
oranının artması için (%75-%80) beklenmelidir.

Uygulama Zamanını Belirleme
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Uygulama Zamanını Belirleme

Koza Olgunluğunu Belirleme (Keskin Bıçak Yöntemi)
 Arazide 1 metre uzunluğunda ve tarla koşullarını

yansıtabilecek değişik yerlerden 10 sıra belirleyin.
 Seçilen bitkilerde hasat edilmesi istenen en üst

konumdaki kozayı belirleyin.
 Bu kozanın bir altında yer alan 1. pozisyondaki kozayı

seçin (meyve dalı üzerinde sapa yakın ilk boğumda oluşan koza)

 Kozayı keskin bir bıçakla enine kesin.
 Olgunlaşmış bir koza;
 bıçakla zor kesilir,
 lifler dışarı doğru uzar,
 çekirdeklerin etrafı kahverengi bir renk alır.
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Uygulamanın başarısını üretim yönetimi dışında etkileyen iki faktör vardır.
 Hava sıcaklığı ve nisbi nem,
 Bitkinin yeterince kimyasalla kaplanması.

Uygulama Önerileri

 Yaprak döktürücü kimyasalların etkisi ılık hava koşullarında daha yüksektir.
 Genellikle üç günlük ortalama gündüz sıcaklığının 170C olduğu dönemlerde

uygulanması önerilir.
 Uygulamadan sonraki 24 saat içerisinde yağmur yağarsa uygulama

tekrarlanmalıdır.



48

Uygulamada kullanılacak ilaçlama makinesi, kalibrasyonu, meme tipi ve uygulama
normu önemli faktörlerdir.

Uygulama Önerileri

Hava akımı yardımcılı ilaçlama
makinesi ve konik huzmeli
püskürtme memeleri daha başarılı

Damla büyüklüğünün iri olması önerilir
Çok Yüksek Basınç = Sürüklenme

Dekara en az 40 litre su ile karıştırılmış
olmalı. Büyük hacimli depolara sahip
makinelerin kullanılması önerilir.
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Uygulama Önerileri

BEKLENEN: Uygulamadan sonraki 14–21 gün içerisinde 
yaprak dökümünün %90 ve üzerinde tamamlanması.

 Alt yaprakların da ilaçla kaplanması sağlanmalı. Sarkıt
püskürtme memelerinin kullanılması önerilir.

 Aşırı gelişmiş, sık ve gür bitkilerde uygulama normunun
artırılması ani kuruma etkisi yaratır.

 Yapraklar tamamen kuruyarak bitki üzerinde kalır, hasat
sırasında ufalanarak life karışırlar.

 Bu tür bitkilerde parçalı uygulama yapılması, yaprak
döktürücülerin koza açtırıcılar ile birlikte kullanılması
önerilir.



Hasat Yönetimi
ve

Tarla Temizliği
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Hasat Yönetimi – Hasat Makineleri

Toplayıcılar
(Pickers)

Sıyırıcılar (Strippers)

deere.com

casih.com
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Hasat Yönetimi – Hasat Makineleri

Ünite

Sepet

Sap
Kaldırıcı
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Hasat Yönetimi – Hasat Makineleri

deere.com

casih.com

Toplayıcı
İğ Nemlendirici 

Deposu

Nemlendirici
Yastıklar

Yaylı Sağır
Plaka

Yaylı Sağır Plaka

Sıyırıcı
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Uygun zamanlama, iyi bir tarla hazırlığı ve hasat organizasyonu hasat makinasının
performansını ve lif kalitesini önemli ölçüde etkiler.

Hasat Yönetimi – Makineli Hasat

Makineli hasatta genellikle üç toplama
yöntemi kullanılmaktadır;

 Bir seferde toplama

 İki seferde toplama

 Gecikmiş hasat
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Hasat Yönetimi – Makineli Hasat

Bir Seferde Toplama

Lif kalitesinin korunması açısından daha
iyidir.

Bitki gelişiminin sıkı takip edilmesi, yaprak
döktürme uygulamasının zamanında
gerçekleştirilmesi gerekir.

Çok büyük arazilerde iki kez geçiş
yapılarak toplamadan sonra açılan
kozaların da hasat edilmesi sağlanabilir.
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Hasat Yönetimi – Makineli Hasat

İki Seferde Toplama
Koza açım oranının %85 e ulaşmasından
sonra hasada başlama, iki hafta sonra ikinci el
hasadın yapılması şeklinde gerçekleştirilir.

İki önemli sakıncası vardır;
 Açılmış kozaların her gün ağırlığının bir

kısmını kaybetmesi ve hava koşullarına
daha uzun süre maruz kalması,

 İkinci elde toplanan pamuğun ilk ele göre
daha düşük lif kalitesine sahip olması
(düşük mukavemet, incelik ve renk
derecesi).
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 Hasada başlamadan önce tarla
temizliğinin yapılmış olmasının
büyük önemi vardır.

 Kütlüde bitkiden kaynaklanan
yabancı maddeler dışında
karşılaşılan başlıca kirleticiler;

 Plastik maddeler
 Metal maddeler
 Çuval parçaları
 Pas, yağ, gres, kauçuk
 Kum, toz

Hasat Yönetimi – Tarla Temizliği
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 Hasada başlamadan önce mutlaka
temizleyin;
 tarla girişinde,
 tarla kenarlarında,
 sıra aralarında
 bitki diplerinde bulunan
 çuval parçaları,
 kağıt ya da plastik torbalar,
 ilaç ambalajları,
 yiyecek-içecek artıkları

Hasat Yönetimi – Tarla Temizliği

Bu maddeler hasat makinesinin toplayıcı düzenlerine zarar verebileceği gibi life
karışarak kalitesinin düşmesine neden olabilir
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 Hasada başlamadan önce sıra başında
hasat makinesinin dönüş yapacağı
alanların (yastık) temizlenmiş olması
gerekir.

 Bu alanda pamuk ekilmiş ise hasat
makinesi kullanılmadan önceden elle
toplanarak hasat edilmelidir.

 Hasat makinesinin kullanılması
gerekiyorsa toplanan kütlü daha sonra
toplanacak kütlüye karıştırılmamalıdır.

 Bu alandaki bitkiler toplandıktan sonra
diskaro çekilerek alan düzeltilmelidir.

Hasat Yönetimi – Tarla Temizliği

Yastıklar

Yastıklar
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 Hasada başlama zamanını belirleyen unsur
havadaki ve kütlüdeki nem miktarıdır.

 Havadaki nisbi nem %70 in, kütlüdeki nem %9
un üzerinde ise hasada başlanmamalıdır.

Nemli toplanan pamukta renk derecesi düşer,
depolama sorunu ortaya çıkar.

Hasat Yönetimi – Zamanlama

DİKKAT
 Kütlüyü sıktığınızda su damlamamalı,
 Çekirdeği ısırdığınızda ezilmemelidir.
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Hasat Yönetimi – Hasat Makinesi Hazırlığı

İğler
 Yıpranmış bağlantılar iğin sıyırıcıya fazla temas

etmesine neden olur.
 Hatalı iğ seçimi sonucu sıyırıcılar yıpranır. Lifler

hasar görür ve kirlenir.
 Hasada ara verildiyse iğler mutlaka

temizlenmelidir.

Sıyırıcılar (Doffers)
 Aşınması durumunda lif sıyırıcıdan ayrılamaz,

büklümler oluşur.
 Sıyırıcıdan kopan parçalar life karışır.

Nemlendiriciler
 Aşınması durumunda nemlendiricilerden

kopan parçalar life karışır.



62

 Ünitelerin ön kısmında bulunan sap
kaldırıcıların alt kozaları alabilecek
şekilde kaldırılması gerekir (bulunması
durumunda otomatik ayarlanabilir).

 Ünitelerin ön kısmının arka kısma doğru
bir parmak civarında eğilmesi etkinliği
arttırır.

 Böylelikle lifin içerisine toprak vb.
materyallerin karışması da önlenebilir

Hasat Yönetimi – Hasat Makinesi Yönetimi
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 Bitkinin toplama bölgesine dik
olarak girip dik olarak çıkması
hem kayıplar hem de lif
kalitesi açısından önemlidir.

 Bu açıdan ilerleme hızı ile
tamburların hızının senkronize
olup olmadığına dikkat
edilmelidir.

Hasat Yönetimi – Hasat Makinesi Yönetimi
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Makinenin sepeti boşaltıldıktan sonra mutlaka temizlenmelidir. Pamuğun
aktarıldığı araçların da (römork, kamyon vb.) temiz olmasına dikkat edilmelidir.

Hasat Yönetimi – Hasat Makinesi Temizliği

ÖNEMLİ
 Günlük bakımda yağlama yapılacaksa

gereğinden fazla yağlama yapmayın.
 Life bulaşma olasılığına karşı dikkatli

olun.
 Makinenizin temizliğini yaparken hava

kanallarını da temizleyin.
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Hasat Yönetimi – Hasat Makinesi Temizliği

 Düşük basınçlı suyla temizlik: Ünitelerin
temizlenmesinde önerilir. Uzun süren bir temizlik
yöntemidir.

 Yüksek basınçlı suyla temizlik: Ünitelerdeki çepel
ve gres yağının çıkarılması için önerilir. Ancak,
contalara zarar verme, kablo demetlerini kırma, kir
ve suyun rulmanlara sızmasına neden olabildiği
için dikkatli olunmalıdır.

 Yüksek basınçlı hava ile temizlik: İğlerdeki çepelin
uzaklaştırılması ve iğler üzerinde lif birikiminin
temizlenmesi için önerilir
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Nisbi nemin yüksek olduğu saatlerde
(sabah erken, akşam geç) toplama
yapılmamalıdır.

 Elle hasatta çepel oranının nispeten daha
düşük olması beklenir.

 Bununla birlikte yaprak döktürme
uygulamasının yapılması hem toplamayı
kolaylaştırır, hem de daha temiz toplama
olanağı sağlayabilir.

 İlk elde toplanan pamukla, ikinci elde
toplanan pamuk arasında kalite açısından
fark oluşur.

 Bu pamukların birbirine karıştırılmaması
gerekir.

Hasat Yönetimi – Elle Hasat
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 Kütlünün taşınacağı çuvalların malzemesi
lif kalitesi açısından önemlidir.

 Kanaviçe, naylon, polipropilen gibi
maddelerden üretilmiş çuvallar bu açıdan
uygun değildir.

 Bu tür çuvalların parçaları lifin içerisine
karışabilir.

 İplik yapım aşamasında lifin temizlenmesi
güçleşir, fire oranı artar, iplik kalitesi
olumsuz etkilenir.

Hasat Yönetimi – Elle Hasat
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