Üreticilerimizin kaliteli bir pamuk
hasadı için aşağıda belirtilen hususlara
dikkat etmeleri gerekmektedir.

DEĞERLİ ÜRETİCİLERİMİZ
Hasat esnasında tarlanızda bulununuz

Başarılı Bir Makinalı Pamuk
Hasadı için

DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Ø Makinalı hasada uygun pamuk

çeşitleri seçilmeli,
Ø Ekimde sıra arası mesafe pamuk

Makinalı
Pamuk Hasadı

toplama makinasına uygun olmalı,
Ø Hasat döneminde yaprak döktürücü

ve koza açtırıcı kimyasallar zamanında ve tekniğine uygun kullanılmalı,
Ø Hava nispi nem oranı % 70 ve

üzerinde olduğu durumlarda hasada
ara verilmelidir.

https://den zl .tar morman.gov.tr

Makinalı Pamuk Hasadı

Tekstil Ürünleri, ihracatımızın en
önemli kalemlerinden biri olup ana
hammaddesi pamuktur. Lif uzunluğu
ve k a l i t e s i y l e d ü nya n ı n e n i y i
pamuklarından olan Ege Pamuğunun
hasadında yapılacak bir hata daha
sonra çırçır, ip ve tekstil işletmelerinde
problem olarak devam edecektir.
Kütlü pamuk tarladan toplandığında nemi en fazla % 12 olmalıdır. Daha
yüksek nem oranı depolama esnasında
ürün kalitesinde olumsuzluklara neden
olmaktadır.

Yapılan kontrollerde;
Ø Ürün kaybı % 5'i geçtiğinde,
Ø Hasat yapan kişinin operatör

belgesi olmadığında,
Ø Nispi nem % 70'i geçtiğinde
hasada devam edilirse,
Ø Yetkili personele kimlik ve operatör
belgesi ibraz edilemediğinde,
CEZAİ İŞLEM uygulanacaktır.

İlimizde son yıllarda pamuk
hasadı makina ile yapılmaktadır.
Hasatta meydana gelebilecek ürün ve
kalite kaybının önlenmesi amacıyla
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe
Müdürlüklerince kontroller yapılmaktadır. Kontrollerde müsaade edilecek

Kontroller: Gıda Tarım ve

ürün kaybı % 5 ve hasat esnasında
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müsaade edilebilir nispi nem oranı %

ve E.1468495 sayılı talimatı ile pamuk

70 olarak belirlenmiştir.

İlimizde

toplama makinalarının hasat esnasında

pamuk hasadı yapan makinalar nispi

İl ve İlçe Müdürlüğünden yetkilendirilmiş

nemini anlık olarak ölçen ve operatörü

teknik elemanlar tarafından kontrol

ses ve ışıkla uyaran cihaz takmak

edilmesi uygulamasını getirmiştir.

zorundadırlar.

Çiftçilerimizin herhangi bir
mağduriyete uğramamaları için hasat
esnasında tarlalarında bulunmaları ve
ürün kaybı olması durumunda
operatörü uyarmaları, operatörün
uyarıları dikkate almadığı durumlarda
en yakın Gıda Tarım ve Hayvancılık
İlçe Müdürlüğüne bildirmeleri
gerekmektedir.

