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2. NEDEN MODERN SERACILIK ?

Son y›llarda AB ülkelerinde kifli bafl›na düflen GSMH di¤er bir deyimle hayat standard›n›n
yüksek oluflu özellikle taze tüketilen ürünlerde tüketici taleplerinde önemli de¤iflikliklere yol
açm›flt›r. Çevreye ve do¤aya daha duyarl› ve sayg›l› olan tüketiciler, klasik üretim yerine çevre
dostu üretim teknikleri ile do¤al veya do¤ala çok yak›n ortamlarda yetifltirilmifl ürünler talep
etmektedir.

2.1. TÜKET‹C‹ TALEPLER‹NDE MEYDANA GELEN DE⁄‹fi‹KL‹K

‹ç pazarda da esasen göreceli de olsa tüketicinin bu yaklafl›mlar› AB’ dekinden çok farkl›
de¤ildir. Özellikle kifli bafl›na düflen gelirin yüksek oldu¤u büyük flehirlerde tüketici daha seçici
davranmaktad›r. fiüphesiz burada medyan›n oynad›¤› rolü yads›yamay›z. Sebzede kriter olarak
ön plana ç›kart›lan “hormonsuz” kavram›, gerek medyada gerekse sivil toplum örgütlerinde
abart›l› da olsa çokça tart›fl›lmaktad›r. Bu kriterden yola ç›kan tüketici, flimdilerde (esasen
hormondan çok daha önem tafl›yan) ilaç kal›nt›s› konusunu da sorgular hale gelmektedir.
Konuya bütünüyle bak›ld›¤›nda tüketicimizin gerçek talebi ilaçs›z ve tamamen do¤al ortamda
yetifltirilmifl ürünlere yöneliktir. Bunun en aç›k göstergesi de bu imaj› verebilen ürünlerin ve
markalar›n pazarda daha kolay ve yüksek fiyatla al›c› bulmas›d›r.

Resim: Yafl Meyve ve sebzenin pazarlamas›nda süper ve hiper marketlerin pay› h›zla artmaktad›r.

2.2. SERA ÜRÜNLER‹ ‹HRACATIMIZIN YETERS‹ZLI⁄I
AB ülkelerinde yafl sebze ve meyvenin pazarlamas›nda süper ve hiper marketlerin pay›

h›zla artmakta, buna karfl›n toptanc› haller üzerinden bireysel  perakendeciye yönelik
pazarlaman›n pay› giderek azalmaktad›r.
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Yafl meyve ve sebze ihracat›n›n seradaki üretime oran› son derece düflüktür.  fiüphesiz
bunda AB ülkesi olmad›¤› için üçüncü ülke statüsünde bulunan ülkemizin AB’ye yönelik yafl
sebze ve meyve ihracat›n›n ürünün bol oldu¤u yaz döneminde (referans girifl fiyat›, fark giderici
vergi uygulamas› ve buna ba¤l› dönemsel gümrük vergileri gibi) de¤iflik engellemelere tabi
tutulmas›n›n büyük rolü vard›r. Bu nedenle yafl sebze ihracat› ancak sera ürünlerinin yayg›n
oldu¤u sezon d›fl› dönemde cazip hale gelmektedir. ‹hracat›n az oluflunun di¤er bir nedeni
ise Türk tüketicisinin damak tad›na hitap eden meyve ve sebzelerimizin ihracat›n›n, AB
ülkelerinde yaflayan Türklerle s›n›rl› kalmas›d›r. Sebze ihracat›m›zda sivri ve çarliston biber
kalemlerinin ön s›ralarda yer almas› bunun en aç›k delilidir.

Bir Akdeniz ülkesi olan ‹spanya yafl sebze üretiminin %50’sini ihraç edebilmektedir.
Hollanda’da ise bu oran % 70’lere kadar ç›kmaktad›r. Son y›llarda tüketici taleplerinde oluflan
de¤ifliklikler bu ülkeleri çevre dostu üretime di¤er bir deyimle g›da güvenli¤ini ön plana ç›karan
üretim tekniklerini ve bununla ilgili ürün sertifikasyon ifllemlerini (EUREPGAP) uygulamaya
yöneltmifltir.

Son y›llarda tüketicinin taleplerini dikkate alarak pazar paylar›n› artt›rmay› hedefleyen süper
ve hiper marketlerin kontrolünde hareket eden Avrupa G›da Perakendecileri Birli¤i (EUREP),
bir yandan iyi tar›m uygulamalar› (Good Agricultural Practices – GAP) yoluyla insan sa¤l›¤›na
duyarl› bir üretimi talep ederken di¤er
yandan  üretimden tüketime kadar
uzanan tüm zinciri kay›t ve kontrol
alt›na almay› hedeflemifltir. EUREPGAP
olarak an›lan  bu protokol önümüzdeki
y›llarda muhtemelen 2006 bafl›ndan
itibaren (Kaynak : Eurofruit 02/2004
Sayfa:8) yürür lü¤e girecekt i r .
fiimdilerde bir çok süper market  zinciri
taraf›ndan tercihen uygulanan bu
protokol yürürlü¤e girdikten sonra Türk
yafl sebze ve meyve üreticisini ve
ihracatç›s›n› ne flekilde etkileyecek ve
özellikle Türk üreticisinin bu kriterlere
uyumu ne flekilde sa¤lanacakt›r?
Son aylarda ülkemiz tar›m›n›n ve
ihracat›n›n gündemine oturmufl olan
bu soruya cevap verebilmek için
öncelikle sera ürünleri ihracat›m›z›n
yap›s›n› irdelemekte fayda vard›r.

Resim: ‹spanya’da EUREP- GAP sertifikas› alm›fl
bir sera iflletmesinin kap›s›ndaki ruhsat› ,

‹spanya -Almeria, 2004

2002 2003

fiekil 12: Sebze ‹hracat›

Türler Miktar (Ton) FOB De¤er ($) Miktar (Ton) FOB De¤er ($)

Domates 252.422 70.219.749 232.283 89.374.305

Biber 51.518 24.686.476 43.840 34.400.818

H›yar 23.791 8.268.369 23.450 10.450.871

Patl›can 4.724 2.539.652 5.376 4.025.346

Di¤erleri 33.505.000 59.092.000

Toplam Sebze ‹hr. 139.219.246 197.343.182
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G›da güvenli¤ini esas alan modern serac›l›k ancak iyi tar›m uygulamalar› ile mümkündür.
Bu amaçla haz›rlanm›fl olan protokol öncelikle üretimde hastal›k ve zararl›larla entegre  mücadele
yöntemlerini, uygulan›fl›n›, kontrolunü sonuçta entegre üretim yönetimini içermektedir.

2.3. MODERN SERACILIKTA ‹Y‹ TARIM UYGULAMALARI

Hastal›klarla Entegre Mücadele ile ilgili sisteme dahil edilmesi gereken hususlar ve beklentiler
afla¤›da yer almaktad›r :

• Tohum çeflidi seçiminde hastal›k ve zararl› dayan›kl›l›¤› bulunan çeflitlerin seçilmesi,
• Üretime bafllamadan önce hastal›k ve zararl› oluflturan faktörlerin sera içinde yok edilmesi
(dezenfeksiyon) gerekmektedir.
• Üretim alan› etraf›nda bulunan ve zararl›lar›n üzerinde ço¤ald›¤› yabanc› otlar›n belirli
s›kl›klarda yok edilmesi,
• Sera içi iklim koflullar›n›n kontrol edilebilir olmas›,
• Virüs tafl›y›c› böcek (vektör ve trips) giriflini engellemek amac›yla havaland›rma aç›kl›klar›nda
50 mesh tül kullan›lmas›. Bu uygulama ile seralarda önemli zarar oluflturan beyaz sinek,
prodenya ve yeflil kurt ve trips zarar› minimuma inecektir ayr›ca bu zararl›lara karfl› faydal›
böcek baflar›s› artacakt›r.
• Sera içerisinde sar› ve mavi yap›flkan tuzaklar kullan›m› ile zararl›lar›n populasyon gelifliminin
takip edilebilmesi veya yap›flkan tuzak miktar›n› art›rarak fiziksel mücadele sa¤lanmas›,
• Zararl›lar›n epidemi yapt›¤› dönemlerin bilinip kimyasal ilaç ve hasat süresinin ayarlanmas›
veya sezon bafl›nda bitkilerin ilk dikimi ile beraber koruyucu ilaçlamalar›n yap›lmas›,

Resim:
Topraks›z kültürde
renkli biber üretimi.
(Antalya)
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Mevcut ihracat›m›z Avrupal› tüketicilere de yöneltebilmek için mevcut üretim tekniklerinin
de¤ifltirilmesine ve g›da güvenli¤ini de esas alan üretimin yap›labilece¤i modern serac›l›¤a
geçilmesine gerek vard›r. Ancak bu tür yat›r›mlar ile serac›l›kta EUREPGAP protokolunun
uygulanmas›  imkan› do¤acakt›r.

Modern seralar›n yüksek, çat› havaland›rmal›
olmas›, topraks›z yetifltiricilik yap›lmas› nedeniyle
dikim sonras›nda sera içerisine zararl›lar›n girifli
normal çiftçi flartlar›ndaki sera koflullar›na göre
daha uzun zaman almaktad›r. Bu süre bu zararl›lar›
kontrol almak için kullan›lan faydal› böceklerin
ço¤almas› aç›s›ndan çok önemlidir.

Bitkilerin büyüme h›z›n›n yüksek olmas›  faydal›
böcek uygulamalar›n›n, istenilen flekilde dikimden
sonraki 3. haftada yap›labilmesine olanak sa¤lar.

Modern seralar›n büyük bloklar halinde olmas›
zararl› bask›s› aç›s›ndan çevre etkisini azalt›r. Bu
sayede biyolojik mücadelenin baflar›s›n› artt›r›r.

S›k dikim yap›lmas› sebebiyle baz› faydal›lar›n
uygulama yap›lan bitkilerden di¤erlerine geçiflleri
kolay olmakta ve k›sa süre içerisinde tüm bitkilere
yay›lma sa¤lanmaktad›r.

Bir ilac›n ortalama etki süresi 15 gündür ve bu etki azalarak devam eder. Biyolojik Mücadelede
ise devaml› ve ayn› oranda bir etki söz konusudur.

‹laçlar sadece hedef al›nan canl›ya de¤il di¤er canl›lara da etki ederler. Oysa biyolojik
mücadelede sadece hedef al›nan canl› etkilenir.Kullan›lan ilaçlar et, süt gibi hayvansal ürünler
ile yer alt› sular› yoluyla içti¤imiz sulara kadar kal›nt› b›rakarak insan ve çevre sa¤l›¤›n› olumsuz
etkilemektedir. Biyolojik mücadelede böyle bir durum söz konusu de¤ildir.

Hastal›k ve zararl›lar zamanla ilaçlara karfl› dayan›kl›l›k kazan›rlar ve ilaçlar etkisiz hale gelir.
Biyolojik mücadelede böyle bir durum görülmez.

37

Biyolojik mücadele, bitkideki zararl›lar› kontrol alt›na almak ; afl›r› ço¤almalar›n› önlemek veya
say›lar›n› zararl› olma seviyesinin alt›na
düflürmek amac›yla bu zararl›lar›n do¤al
düflmanlar›n›n kullan›lmas› yöntemidir.

2.3.1. B‹YOLOJIK MÜCADELE NEDIR ?

•  Faydal› böcekler (Predatörler) : Bu yararl›
böcekler (av›n›) genellikle larva, ergin veya
her iki dönemde de öldürüp yemek suretiyle
yararl› olmaktad›r. Predatörler, konukçusunu
do¤rudan do¤ruya yemek veya hortumunu
sokup özsuyunu emmek suretiyle ölümüne
yolaçarlar.

Faydal› böce¤in
asalak böcek ile mücadelesi.

Resim: Modern serada biyoloik mücadele ulgulamas›

2.3.2. MODERN SERACILIKTA B‹YOLOJ‹K MÜCADELENIN YER‹ VE FAYDALARI

Neden Modern Serac›l›k ?

• Zararl›lara karfl› mücadelede öncelikle, do¤al düflman böceklerin kullan›lmas› (Biyolojik
Mücadele) baflar›n›n istenilen seviyede olmamas› durumunda do¤al dengeyi bozmayan
kimyasallar›n kullan›lmas›, v.b. olarak s›ralanabilir.



Neden Modern Serac›l›k ?

38

S›cakl›k ve nem kontrolü biyolojik mücadele aç›s›ndan en önemli unsurlardan biridir. Biyolojik
mücadelede kulland›¤›m›z faydal› böceklerin geliflimi, popülasyonlar›n› art›rmas›, artan bu
popülasyonun devaml› l ›¤›n›n sa¤lanmas› için s›cakl›k en önemli faktördür.

Yüksek s›cakl›k ve stabil nem oran› faydal› böceklerin üremelerini teflvik etmektedir. Ayr›ca
k›fl dönemlerinde bitkilerin geliflimlerine devam etmesi, bitkide her dönemde çiçek olmas›
faydal › lar ›n yaflama ortamlar ›n›n kaybolmamas› aç›s ›ndan çok önemlidir .

Baz› faydal›lar belli s›cakl›k derecelerinin alt›ndaki de¤erlerde aktivasyonlar›n› yitirirler ve
zararl› kontrolünde baflar› sa¤layamazlar.

2.3.3. ISI VE NEM‹N FAYDALI BÖCEKLERLE ‹LG‹S‹

2.3.4. TEKN‹K ELEMANLAR VE B‹LG‹ B‹R‹K‹M‹:

Biyolojik Mücadelenin baflar›l› olmas›ndaki en önemli etmenlerden bir tanesi de yap›lan
haftal›k gözlemlerdir. Bu tip modern seralar›n oldu¤u iflletmelerde çal›flan teknik elemanlar›n
zamanla biyolojik mücadele konusunda bilgi birikimlerini artt›rmalar› ve baz› gözlemleri
yapabilmeleri mücadelenin baflar›s› aç›s›ndan çok önemlidir.

Resim: Topraks›z kültürde ar›l›, biyolojik mücadele ile domates üretimi.
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2.3.5. B‹YOLOJ‹K MÜCADELE YÖNTEM‹NDE YAfiANAN ZORLUKLAR:
Yukar›daki maddelerde bahsetti¤imiz optimum koflullar›n oluflmamas› durumunda baz›

zorluklar yaflanabilmektedir. Çok yüksek s›cakl›k, çok düflük s›cakl›k, çok düflük nem, çok
yüksek nem gibi faktörler faydal› böceklerin aktivasyonlar›n› yavafllatabilir ya da faydal›lar›n
ölümüne yol açabilir.

2.3.6. KULLANIMDA D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKEN HUSUSLAR :

Biyolojik Mücadele
yönteminin sa¤l›kl› bir flekilde
uygulanabilmesi için dikim
öncesinde karar verilmesi ve
dikim sürecinde firma teknik
elemanlar›n›n tavsiyeleri
do¤rultusunda baz›
uygulamalar›n eksiksiz bir
biçimde yerine getirilmesi
gerekmektedir.

Yetifltirme süresince serada
yap›lacak  ilaçlamalar›n firma
teknik elemanlar›n›n bilgisi
dahilinde yap›lmas›
gerekmektedir.

Kullan›lan faydal› böceklerin
canl› olmas› sebebiyle firma
yetkilileri taraf›ndan son
kullan›c›ya teslim edilmesi
sonras›nda hiç zaman
kaybedilmeden uygulamaya
bafllan›lmas›  gerekmektedir.

Biyolojik mücadele uygulamas› yap›lan seralarda biyolojik mücadele ile çözümü mümkün
olmayan baz› zararl›lar›n kontrol alt›na al›nmas› için baz› insektisitler kullan›lmaktad›r. Bu
insektisitler di¤er faydal›lar›n yaflamlar›n› etkilemeyen spesifik kimyasallard›r. Bu insektisitlerin
ve baz› hastal›klar› kontrol alt›na almak için kullan›lan fungusitler kay›t alt›na al›nmakta ve son
ilaçlama ile hasat aras›nda geçen süreler dikkate al›narak hasat programlar› ayarlanmaktad›r.
Bu sayede rezidü problemi de ortadan kalkmaktad›r.

2.3.7. ‹HRACAT TALEBINE UYGUNLUK

Amblyseius cucumeris uygulamas›

Eretmocerus eremicus uygulamas›
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a) Bitkide hastal›klara yol açan patojenik  mikroorganizmalar ve bitkiye zarar veren
organizmalar›n büyük ço¤unlu¤u toprakta bulunmaktad›r. Bunlarla mücadelede yo¤un ilaç
kullan›m› bitkide ilaç kal›nt›s›na yol açar. Topra¤› sterilize etmek için kullan›lan fumigantlar da
ayn› nedenlerle çevre dostu üretimle ba¤daflmamaktad›r. Toprak fumigasyonunda s›kça
kullan›lan metil bromid gaz› ise yukar›daki sak›ncalara ilaveten yer alt› sular›n› da kirletmekte
bu nedenlerle kullan›m› birçok ülkede yasaklanmaktad›r. 2007 y›l›ndan itibaren Türkiye’de de
yasaklanacak olan metil bromidin yerine alternatifler aranmaktad›r. Birleflmifl Milletlere ba¤l›
UNIDO’ da bu yönde birçok projeyi desteklemektedir. Ele al›nan alternatiflerden en uygunu
ve dolay›s›yle en çok uygulanan› topraks›z ortamda yetifltiriciliktir.

b) Toprakta yetifltiricilikte, özellikle k›fl döneminde, toprak s›cakl›¤› düflmekte
ve bunun sonucunda kök faaliyeti azalmaktad›r. Sera iklimini de¤ifltirmek için yap›lan ›s›tma,
genelde toprakta fazla etkili olmamaktad›r. Oysa topraks›z kültürde yetifltirme ortam›n›n,
dolay›s›yla kök bölgesinin ›s›t› lmas› sera ›s›t› l ›rken kendili¤inden olmaktad›r.

c) Toprak yap›s›n›n elveriflsiz ve drenaj›n›n zay›f oldu¤u durumlarda tek
alternatif topraks›z kültüre geçmektir.

  Topraks›z Kültürün ne flekilde uygulanaca¤› resimlerle verilmifltir.

2.4. TOPRAKSIZ KÜLTÜR
Modern tar›mda uygulanan önemli üretim yöntemlerinden birisi de topraks›z ortamda

yetifltiriciliktir.

2.4.1. NEDEN TOPRAKSIZ KÜLTÜR ?

Perlit, porözitesi en fazla olan yetifltirme ortam›d›r. Su tutma kapasitesi iyidir. Ancak ba¤lad›¤›
suyu çok çabuk b›rakabilmektedir. Bu nedenle substrat›n suyu ba¤lama ölçüsü olarak ifade
edilen pF de¤eri çok düflüktür. Perlitin yal›n yetifltirme ortam› olarak kullan›ld›¤› durumlarda
sulama sisteminin hiç ar›zalanmamas› sulama sistemine komut veren elektri¤in hiç kesilmemesi
gerekir. Aksi halde bitki k›sa sürede tamamen susuz kal›r ve ölür.

Perlit ülkemizde istenilen kalitede bolca bulunmaktad›r.
Kaya yünü de pomza tafl›na benzer özelliklerde olup su tutma kapasitesi azd›r. Ülkemizde

bu amaca yönelik üretim yoktur. Bat› Avrupa ülkelerinde yetifltirme o›rtam› olarak yayg›n flekilde
kullan›lmaktad›r.

Topraks›z kültürde yetifltirme ortam› olarak hindistan cevizi lifi, perlit, volkanik tüf (pomza)
kaya yünü, torf ve bunlar›n baz›lar›n›n kar›fl›mlar› kullan›lmaktad›r.

Hindistan cevizi lifi esasen giderek artan miktarlarda kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Poröz (
gözenekli )   bir yap›ya sahiptir. Su tutma kapasitesi torfdan  daha düflüktür. Sebze ve  çiçek
üretimi için son derece ideal bir substratt›r. Çok y›ll›k kullan›mlarda zamanla ayr›flt›¤› için,
içerisine hacim baz›nda % 30 - 40 perlit kar›flt›r›larak poröz halde kalmas› sa¤lan›r.

Hindistan cevizi lifi preslenmifl bloklar halinde sat›lmaktad›r. ‹flletmeye getirildikten sonra
yetifltirme yataklar›na ( bençlerine ) konulmadan önce veya konuldu¤u esnada su ile ›slat›larak
fliflmesi sa¤lan›r. 5 Kg’l›k bir blok flifltikten sonra 55 - 60 litre hacme ulaflmaktad›r.

Hindistan cevizi lifinde tedarik edildi¤i kayna¤a ba¤l› olarak içindeki tuzluluk durumuna
göre  fliflme esnas›nda y›kanmas› da gerekebilir. Y›kama ifllemine tuzluluk gidinceye kadar
devam edilir.

2.4.2. YET‹fiT‹RME ORTAMI (SUBSTRAT)

Neden Modern Serac›l›k ?
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Volkanik tüf (Pomza) ise oldukça ucuz bir substratt›r. Türkiye’de birçok yerde yataklar› vard›r.
Elde edildi¤i yata¤a ba¤l› olarak su tutma kapasitesi, porözitesi (gözeneklili¤i) ve su ba¤lama
de¤eri ( pF ) büyük farkl›l›klar arzetmektedir. Yetifltirme ortam› olarak ‹srail ve ‹talya’da yayg›n
olarak kullan›lan pomza tafl› ham olarak yataktan ç›kar›ld›ktan sonra ö¤ütülmekte ve tane
irili¤ine göre fonksiyonlara ayr›lmaktad›r. Serada 17 cm yüksekli¤indeki bençlere doldurulurken
8- 16 mm irilikte olanlar en alta 5 cm doldurulmakta, daha üstüne 12 cm yüksekli¤e kadar
5 - 8 mm irilikteki tabaka konulmakta, en üste de 5 cm tozu al›nm›fl 2 - 5 mm’lik son tabaka
serilmektedir.

Isparta pomzas›n›n perözitesi Ürgüp pomzas›ndan daha düflüktür. Bu nedenle 2 - 5 mm
ve 5 - 8 mm irilikteki Isparta pomzas›na, poröziteyi art›rmak için Ürgüp pomzas› kar›flt›r›lmas›
iyi sonuç vermektedir. Pomzan›n genelde su tutma kapasitesi ve su ba¤lamas› ( pF de¤eri )
perlitten daha yüksektir.

Torfun su tutma kapasitesi yukar›da an›lan substratlardan çok daha yüksek, porözitesi
nisbeten düflüktür. Beyaz torfa göre daha a¤›r bir yap›ya sahip olan siyah torfta bu özellikler
daha belirgindir. ‹flte bu nedenle torf, daima perlitle ve bazen de vermikulitle kar›flt›r›larak
kullan›l›r. Torf materyali çabuk ayr›flt›¤› ve kullan›m› esnas›nda bünyesine ald›¤› (fikse etti¤i)
azotu ayr›flma esnas›nda zamanla ortama b›rakt›¤› için fertigasyon iflleminin otomati¤e
ba¤land›¤› sistemlerde gübreleme hatalar›na yol açmaktad›r. Bu nedenle torfun substrat olarak
kullan›m› ancak k›sa süreli üretimler için uygundur.

Resim: Topraks›z kültürde domates yetifltiricili¤i. Serik, 2003
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Resim: Hindistan cevizi lifinin bloklar halinde görünüflü Resim: 5 kg.’lik blok flifltikten sonra
55 - 60 litre hacme ulaflmaktad›r

Resim: Topraks›z kültürde bençlerin (Substrat yataklar›n›n)
alt›na drenaj kanal› döflenmesi

Resim: Bençler seran›n içerisine tabanda
tesviye ve s›k›flt›rma yap›larak belli bir meyil ile yerlefltirilmekte

böylece yatak içinde göllenme önlenmektedir

Resim: Bençlerin yerlefltirildi¤i tel kafeslerin görünümü,
uçlarda dökülmeyi önlemek için metal çerçeve kullan›lmaktad›r.

Resim: Bençlerin kafesler içine yerlefltirilmesi
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Resim: Bençin taban›na file serilir ve
üzerine  8 - 16 mm.’lik
pomza 5 cm. doldurulur Resim: Perlitte domates yetifltiricili¤i

Serik, ANTALYA  2004

Resim: Hindistan cevizi lifine
perlit kar›flt›r›ldak sonra gül dikimi
Çamköy - ANTALYA, 2003

Resim: Perlitte kovalar içinde
gül yetifltiricili¤i, kovalar benç
içerisine oturtulmufltur
Mersin, 2002

Resim: Perlit kar›flt›r›lm›fl hindistan cevizi
lifinde biber yetifltiricili¤i
Kumluca, 2003


