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6- MODERN SERACILI⁄IN ÜRET‹M G‹RD‹LER‹ VE
TEDAR‹K YOLLARI
Bu bölümde modern serac›l›¤›n önemli bir k›sm›n› oluflturan üretim girdilerine yer
verilmektedir. Bunlar›n bafll›calar› sebze tohumu, fide, vejetatif üretilen köklü çelik, suda eriyen
gübreler, asit, karbondioksit ele al›nmaktad›r. Önemli bir üretim girdisi olan yetifltirme ortamlar›
(substratlar) topraks›z kültür bölümünde (Bölüm 2.4.2) detayl› ifllendi¤i için burada tekrar yer
almamaktad›r.

6.1. SEBZE TOHUMU
Ülkemizde özellikle sebzenin bafll›ca türlerinden pekçok çeflit Tar›m Bakanl›¤›nca tescil
edilmifl olup rahatça tedarik edilebilmektedir. Bu çeflitler,yine Bakanl›kça ruhsat verilen Tohum
bayileri (ki bunlar›n büyük bölümü ayn› zamanda zirai ilaç bayileridir ) kanal›yla temin edilebilir.
Bu çeflitlerin pazarda çokça sat›lan çeflitler olmamas› halinde ithalatç› firma veya bayileri
vas›tas›yla ekimden 2-3 ay önceden siparifl edilmesi önerilir. Aksi taktirde ülkemizde uygulanan
ithalât ve özellikle karantina prosedürleri nedeniyle (Tar›m Bakanl›¤›na ba¤l› Koruma Kontrol
Teflkilat› d›fl ülkelerden verilen sa¤l›k sertifikas›na itibar etmemekte ve ithal edilecek her
tohumun mutlaka yeniden tahlilini istemektedir) ekim sezonunu kaç›rma riski ortaya ç›kabilir.
Ancak modern seralarda üretilen ürünlerin genellikle d›fl pazar› hedefleyece¤i düflünülürse
büyük olas›l›kla d›fl pazarlarda talep edilen çeflitler (baz› domates çeflitleri d›fl›nda) iç pazarda
bilinen çeflitlerle örtüflmeyecektir. Özellikle süpermarketlerin tedarikçilerinin baz› çeflitleri ismen
talep etmeleri de s›kça rastlanan bir durumdur. Bu tür çeflitler için do¤rudan ithalatç› firmalarla
temas kurulmal› ve mümkünse teknik elemanlar›n›n çeflidin yetifltirilmesi ve bölgeye uyumu
ile ilgili deneyimlerinden yararlan›lmal›d›r. Bu çeflitler, genellikle iç pazarda yayg›n sat›lan
çeflitlerden daha yüksek fiyatlarla tedarik edilebilmektedir. Bu çeflitler henüz ülkemizde tescilli
olmasalar bile, özellikle ihracata dönük üretim için s›n›rl› miktarlar›n ithaline Bakanl›kça ön izin
verilebilmektedir.

Ayr›ca son y›llarda sebze fidesinin toprak hastal›klar›ndan korunmas›na yönelik olarak
teslimden önce faydal› mikroorganizmalarla (trichodarma) muamelesi giderek güncellik
kazanmaktad›r. Teslimden birkaç gün önce yap›lan bu uygulama baz› fide iflletmelerinde
standart olarak uyguland›¤› gibi, baz› iflletmeler bu uygulamay› üreticinin iste¤ine b›rakmaktad›r.
Fide siparifl edilirken Tar›m Bakanl›¤›nca ruhsatland›r›lm›fl donan›ml› iflletmeler tercih
edilmelidir.

6.2.1. AfiILI F‹DE
Gerek bitkilerde hastal›k nedeniyle ürün ve verim kayb›n› azaltmak, gerekse ilaç kullan›m›n›
minimuma indirerek kal›nt› sorununu bertaraf etmek için baflvurulan geçerli yöntemlerin birisi
de hastal›klara dayan›kl› ( tolerant veya rezistant ) çeflitlerin kullan›lmas›d›r. Özellikle, toprak
dezenfeksiyonunda kullan›lan en etkili preperat olan Metil Bromid’in ülkemiz’de de en geç
2007’de tamamen yasaklanacak olmas› bu konunun önemini daha da artt›rmaktad›r.
Hastal›klara dayan›kl› ve aranan özelliklere sahip çeflit bulmak her zaman mümkün
olmamaktad›r. ‹flte böyle durumlarda, ortam dezenfekte edilemiyorsa uygulanan en iyi yöntem,
seçilen kültür çeflidinin hastal›klara mukavim bir anaç üzerine afl›lanmas›d›r. Anaçlar genelde
yabani türlerden gelifltirilmifl olup hem hastal›klara dayan›kl› hem de kültür çeflitlerinden daha
güçlü bir kök yap›s›na sahiptir. Bu güçlü kök yap›s› sayesinde afl›l› fidelerde gövde geliflmesi
de çok güçlüdür. Bu nedenle afl›l› fidelerde dekara ekilen fide miktar› daha az tutulabilir.
Örne¤in domateslerde bu miktar yar› yar›ya azalmaktad›r.
Resim: Afl›l› domates fidesi

6.2. HAZIR F‹DE
Serac›l›¤›n geliflme gösterdi¤i tüm ülkelerde oldu¤u gibi ülkemizde de “ dikime haz›r fide
’’ kullan›m› h›zla yayg›nlaflmaktad›r. Ülkemizdeki sera iflletmelerinin fiziksel gerili¤ine ve iflletme
boyutlar›n›n küçüklü¤üne ra¤men“ haz›r fide ’’ kullan›m› % 50’nin üzerinde olup, 2003 y›l›
itibariyle Antalya Merkez, Serik ve Kumluca gibi yo¤un sera bölgelerinde % 70’i bulmufltur.
Halen say›lar› 30’u bulan fide tesisleri, baz› çeflitlerin fidelerini tohumlu olarak sat›fla sunduklar›
gibi tedarik edilen tohumun fason üretimini de gerçeklefltirmektedirler.
Haz›r fide kullanman›n bafll›ca
avantajlar› :
• Sa¤l›kl› ortamda,hastal›k ve
zararl›lardan ari yetifltirilmesi,
• Fidelerin homojen olmas›,
• Tohumda çimlenme zayiat›n›n az
olmas›,
• ‹flletmede fide üretmek için yer

Afl›l› fide, özellikle domates ve karpuzda baflar›yla uygulanmaktad›r. Patl›canda ise anaç
uyumuna dikkat edilmek kayd›yla ›s›tmal› seralarda uygulanabilir, so¤uk seralarda henüz
baflar›s› kan›tlanm›fl anaç aray›fllar› sürmektedir.

ay›rmaya gerek olmay›fl› fleklinde
özetlenebilir.
Resim: Haz›r domates fidesi
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6.3. SÜS B‹TK‹LER‹NDE ÜRET‹M MATERYAL‹
Afl›l› fidede sonucu etkileyen en önemli iki faktör, uygun anac›n seçilmesi ve üretim sürecinde
hijyenin sa¤lanmas›d›r. Seçilen anaç güçlü, geliflmeye yatk›n olmal› ve mümkün olan azami
hastal›k dayan›m›na sahip olmal›d›r. Toprakl› yetifltiricilikte ülkemizde henüz ciddi sorun olarak
görülmeyen “Fusarium crown root rot” hastal›¤› topraks›z kültürde büyük olas›l›kla sorun olarak
karfl›ya ç›kacakt›r. Bu nedenle topraks›z kültür için seçilen anac›n söz konusu hastal›¤a
dayan›m› olmal›d›r.
Resim:
Afl›l› domates bitkisi
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Resim:
Afl›l› anaç kökü

Resim:
Normal domates bitkisi

Resim:
Normal fide kökü

Serada süs bitkileri denilince akla öncelikle kesme çiçek üretimi geldi¤inden burada kesme
çiçek üretimine yönelik bitki materyali ele al›nacakt›r.
Tek y›ll›k veya çok y›ll›k çiçek üretiminde kullan›lan fide ve fidan genelde vejetatif yolla
ço¤alt›larak elde edilmektedir. Karanfil, Gypso, Krizantem çelikleri genelde anaç bitkiden
vejetatif yolla ço¤alt›lmakta ve anac›n virüs ve di¤er hastal›klar› tafl›mayan bir iflletmede elit
materyalden elde edilmifl olmas›na ve sonuçta üretilen çeli¤in hastal›k ve zararl›lardan ari
olmas›na dikkat edilmelidir. Köklendirme aflamas›nda ise kullan›lan yetifltirme ortam›n›n hijyen
düzeyi ve köklendirme seras›n›n iklimi fidenin kalitesini etkilemektedir. ‹thal fidelerde özellikle
köksüz olanlar›n serin ortamda tutulmas› ve gümrük ve karantina ifllemlerinin en k›sa sürede
tamamlanmas› köklendirmenin baflar›s› için zorunludur.
Fidan ithalat›nda e¤er afl›l› materyal tedarik ediliyorsa (örne¤in gül fidan›) anac›n önceden
belirlenmesi, fidanlar›n yeknesak boyutta olmas› önem arzetmektedir. Gülde fidanlar›n ne
kadar sa¤l›kl› oldu¤u ço¤u kez ancak dikimden sonra belli olaca¤›ndan, fidanlar›n hastal›klardan
(örne¤in agrobacterium) ari oldu¤unun fidan üreten iflletme taraf›ndan belgelenmesi istenmelidir.
Ayr›ca süs bitkisi fide ve fidan tedarikinde önem arzeden di¤er bir konu,
koruma alt›nda olan patentli (lisansl›) çeflitlerin ›slahç› taraf›ndan yetkilendirilmifl bir kaynaktan
tedarik edilmesi zorunlulu¤udur.Ülkemizde de islahç› haklar›n› koruyan çeflit koruma kanunu
2004 y›l›ndan itibaren yürürlü¤e girdi¤i için bu konu vejetatif ço¤alt›lan fide ve fidanlar›n ve
aç›k döllenen tohumlar›n ticaretinde büyük önem arzetmektedir.

Resim: Karanfil anaçl›k seras›
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6.4. GÜBRELER VE D‹⁄ER B‹TK‹ BESLEME ÜRÜNLER‹
6.4.1. SUDA ÇÖZÜNEN GÜBRELER :
Üretim ister toprakta yap›ls›n, ister topraks›z kültür, isterse masa üstü üretim sistemlerinden
birisi kullan›ls›n, mikro sulama sistemlerinin kullan›m› modern serac›l›kta bir zorunluluktur.
Bunun sonucu olarak da damla sulama borular› ve sulama bafll›klar›n› t›kayan klasik gübrelerin
modern serac›l›kta kullan›m› düflünülmemelidir. Bunun yerine suda tamamen çözünen gübreler
kullan›l›r.
Serac›l›kta kullan›lan gübreler; Belirli bitkilerin farkl› dönemlerdeki beslenme ihtiyaçlar›na
göre haz›rlanm›fl kar›fl›m (kompoze) gübreler (ki bunlar azot, fosfor, potas, magnezyum gibi
makro elementler ile gerekli mikro element içerirler), azot, fosfor, potas temel besinlerinden
bir veya ikisini içeren üre,amonyum nitrat, potasyum nitrat, MAP, magnezyum nitrat ve kalsiyum
nitrat gibi gübrelerdir.
Bu gübrelerin tümünü, farkl› markalar alt›nda da olsa sürekli pazarda bulmak mümkündür.
Gübre tedarikinde fiyat yan›nda dikkat edilecek hususlar flunlard›r;
‹çeri¤inde yabanc› madde olmamal›, %100 çözünebilmelidir. Kompoze gübreler e¤er üre
içeriyorsa kullan›lan üre düflük biüretli olmal›d›r. Kompoze gübrelerde mikroelement içeri¤i
ve miktar› uygun ve yeterli olmal›d›r.

6.4.2. M‹KROELEMENTLER
Bitki beslemenin vazgeçilmez unsurlar›ndan
mikroelementler tekli veya kar›fl›m halinde kullan›labilir.
Mikroelementlerin bor ve molibden d›fl›nda flelatl›
olmas›na dikkat edilmelidir. Aksi halde ortamda tutulmas›
(fiksasyon ) nedeniyle bitki taraf›ndan al›m› çok zordur.
Mikroelementlerin flelatl› flekilleri birden çok olup,
al›nabildikleri pH de¤erlerine göre tercih edilirler.
Ülkemizin birçok yerinde topraklar alkali bir karakter
gösterdikleri gibi genellikle sular›m›z›n da pH de¤eri
yüksektir. Bu nedenle mikroelementin bu de¤erlere
uygun flelat formu seçilir veya asit kullan›m›yla suyun
ve ortam›n alkalitesi mikro elementin kolayl›kla al›m›n›
sa¤layacak pH de¤erlerine indirilir. Di¤er yönden kuvvetli
asidik ortamlar›n mikroelementlerin flelat yap›s›n› bozdu¤u
da unutulmamal›d›r. Mikro elementlerin büyük k›sm›
pazarda bulunmakla birlikte küçük ambalajlarda sat›lmas›
nedeniyle genelde pahal›d›r. Büyük iflletmelerin ya
ithalatç›larla temas kurmas› veya do¤rudan ithalata
yönelmesi önerilir.

Resim: Yeni dikilmifl bitkilerde kök bölgesine
seyyar dozaj pompas› ile
daha h›zl› gübreli su verilmesi

6.4.3. YAVAfi ÇÖZÜNEN GÜBREL‹ (SLOW RELASE)
Bitki besinlerinin çeflitli reçinelerle kaplanarak zaman içinde al›n›r forma geçmesi prensibine
dayanan bu gübreler, sulama sistemleriyle verilemezler. Saks›l› bitki üretiminde ve fidecilikte
harca kar›flt›r›larak kullan›m› en yayg›n olan›d›r. Zaman zaman yetifltirme ortam›na kar›flt›r›lmas›
da mümkündür.
Azot, fosfor, potasyum ve hatta mikro elementlerin de¤iflik dozlarda yer ald›¤› formülasyonlar›
piyasaya arzedilmifltir.
Ülkemizde kullan›m› henüz yayg›nlaflmad›¤›ndan istenen formulasyan her an bulunamayabilir.
Ancak, yeterince önceden siparifl edildi¤inde tedarikinde sorun yoktur.
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6.4.4. AS‹T UYGULAMASI, AS‹TLE BESLEME
Toprakl› veya topraks›z yetifltiricilikte su ile gübrenin birlikte verilmesi (fertigasyon)
esnas›nda, gübreli suyun pH’›n› ayarlamak için asit kullan›m› gereklidir. Asit kullan›m› yetifltirme
ortam›n pH’›n› ayarlaman›n yan›nda baflka amaçlara da hizmet eder.
Nitrik asit uygulanmas› durumunda azot, fosforik asit uygulanmas›nda fosfor gübrelemesi
yap›lm›fl olur.
Düzenli asit uygulanmas›, sulama sisteminde ve özellikle damlat›c› ve püskürtücü memelerde
kireçleme nedeniyle t›kanmay› önler veya azalt›r.
Tar›mda kullan›lan asitlerin tümü, yeterli miktarda bulunabilmektedir. Asidin kayna¤›ndan emin
olmak, safl›¤›na, temizli¤ine dikkat etmek gerekir.

6.5. KARBOND‹OKS‹T
Bitkilerde karbondioksitin
özümleme (asimilasyon)
aflamas›ndaki önemi hepimizin
haf›zalar›ndad›r. Gündüz
saatlerinde karbondioksit, bitki
beslemenin önemli unsurlar›ndan birisi olup sabah›n
erken saatlerinde bitki
taraf›ndan h›zla al›nmakta ve
sera havas›ndaki karbondioksit
azalmaktad›r. ‹flte bu durumda
ilave karbondioksit verilmesi
bitki geliflimi ve verimlilikte çok
c i d d i a r t › fl l a r a n e d e n
olmaktad›r. Karbondioksit
gübrelemesi yapabilmek için
Plastik karbondioksit hortumlar›
sera içinde da¤›t›m hatlar›n›n
döflenmifl olmas› gereklidir.
Karbondioksit gaz› s›nai gaz üretimi ve da¤›t›m› yapan firmalardan temin edilebilir. Is›tman›n
LPG ile yap›lmas› halinde, karbondioksit yan ürün olarak da elde edilebilir. Bunun için ›s›tma
sistemi yap›l›rken karbondioksiti baca gaz›ndan ay›racak ünitelerin konulmas› gerekir. 2003
y›l› koflullar›nda, LPG üzerindeki a¤›r vergi yükü nedeniyle ›s›tmada LPG kullan›m›n›n gayri
ekonomik olmas›, karbondioksit kullan›m›n› da güçlefltirmektedir. Ancak, üretilen bitki türüne
ba¤l› olarak LPG kullanman›n zorunlu hale geldi¤i koflullarda bile, karbondioksit üretimi
esnas›nda oluflan ›s›n›n depolamas›na ihtiyaç vard›r. Çünkü, karbondioksit gübrelemesinin
yap›ld›¤› gündüz saatlerinde genellikle ›s›tma ihtiyac› yoktur. Üretilen ›s› enerjisi depolanmad›¤›
taktirde karbondioksit kullan›m› ekonomik olmaz.
Enerji depolaman›n pratik yolu, ›s›t›lan suyun yal›t›ml› bir tankta toplan›p, geceleyin ›s›tma
amac›yla kullan›lmas›d›r. Bu tanklar oldukça büyük hacimli olup ›s› santral›yla birlikte ve ona
uygun olarak dizayn ve infla edilmelidir. S›cak su depolama tanklar›, aç›k sistem ve kapal›
sistem olarak iki tipte çal›flt›r›labilirler. Aç›k sistem; kazandaki ve tanktaki s›cak sular›n do¤al
yoldan birbiriyle kar›fl›m› esas›na dayan›r. Kapal› sistemde ise tanktaki s›cak suyun ihtiyaca
göre kazandan ç›kan su ile dozajlanmas› esas›na dayan›r.
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