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1. SERA NEDİR
Yetiştirilecek bitkinin istediği iklim şartlarını oluşturarak en kısa sürede kaliteli ve
maksimum ürün elde etmek için ışık geçirme özelliğine sahip materyallerle kaplı mekânlarda yapılan örtü altı yetiştiriciliğine sera yetiştiriciliği denir. Bu tür tesislerin bulunduğu işletmelere “sera işletmesi” denir.
2. DÜNYADA SERACILIK
İtalya’da Romalılar devrinde güneye bakan kuytu yamaçlarda açılan çukurların üzerinin şeffaf malzemeyle kapatılarak sebze yetiştirilmesinden başlayan, örtü altında bitki
yetiştiriciliği, daha sonra Avrupa’da evlerin güneye bakan yönlerinin camla örtülmesiyle
gelişmeyi sürdürmüştür.
16. ve 17. asırlarda yapılan, bu yapılar seracılığın ilk başlangıcı sayılabilir. 18. asırda
bu yapılarda ışık miktarının az olduğu belirlenerek, yapı içine giren ışık miktarını arttırmak amacıyla pencere alanı fazlalaştırılmış ve çatıdan başka yan duvarlarında cam yapılması sağlanmıştır.
Daha sonra ABD ve Avrupa’da sera yapımı, endüstri ile birlikte birinci dünya savaşından sonra hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır.
Günümüzde uluslararası seracılığa bakacak olursak, seraların dünya üzerinde geniş
bir yayılma alanı olduğunu görürüz. Bu geniş yayılma alanı üzerinde ekolojik etmenler
ve sera teknolojisinin oldukça farklı olduğu görülmektedir.
Bu nedenle, sera yetiştiriciliği yapılan ülkeleri farklı enlem dereceleri ve farklı sera
teknolojileri göz önüne alınarak şöyle sınıflandırmamız mümkündür.
• Serin iklim kuşağındaki ülkeler,
• Ilıman iklim kuşağındaki ülkeler,
• İki iklimin egemen olduğu ülkeler,
2.1 SERİN İKLİM KUŞAĞINDAKİ ÜLKELER
Bu kuşakta yer alan başlıca Avrupa ülkelerinden Hollanda, İngiltere, Danimarka, Almanya, Romanya, Bulgaristan ve Rusya. Hollanda bu ülkeler içinde 10.000 ha cam sera
alanı ve üretim tekniği yönünden en başta gelen ülkedir.
Bu ülkelerin seracılık yönünden ortak özellikleri şöyledir.
a) Sera yapı elemanları profil çelik, alüminyum veya başka alaşımlardan, örtü malzemeleri ise camdır.
b) Sera yapımı ve ısıtma sistemlerinin kurulması yüksek bir yatırım gerektirmektedir.
c) İklim etmenleri, sera içi ısıtmasının uzun süre yapılmasını gerekli kılmaktadır.
d) Bu seralarda en uygun ısıtma, aydınlatma, havalandırma yapılmakta ve diğer kültürel işlemlerde eksiksiz yerine getirilmektedir.
Serin iklim kuşağındaki ülkelerin seracılık işletmeleri, ılıman iklim kuşağındaki seracılık işletmelerine göre şu zorlukları vardır.
a) Üretim masraflarının yüksek olması,
b) Enerji giderinin fazla olması,
c) Ürün çeşidinin arttırılmasıdır.
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2.2. ILIMAN İKLİM KUŞAĞINDAKİ ÜLKELER
Bu kuşakta yer alan ülkelerin elverişli ekolojik koşulları, seracılığın kârlı olarak yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ortalama sıcaklıkların özellikle kış aylarında yüksek olması, seralarda en büyük girdi olan ısıtma masraflarını azaltması nedeniyle, bu ülkelerde sera alanları hızla artmaktadır. Bu iklim kuşağında Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkelerde bulunmaktadır, ispanya, Türkiye, İtalya, Yunanistan, İsrail gibi ülkeler bu kuşakta yer almakta ve bunlar” içinde ülkemizin sera kurmaya uygun çok büyük bir potansiyeli vardır.
Bu kuşaktaki ülkelerin seracılık yönünden ortak özellikleri şunlardır.
a) Seracılık ilkbahar ve sonbahar turfandacılığı olarak iki ürün biçiminde yapılabilmektedir.
b) Seralar düşük yatırım masraflarıyla kurulabilmektedir.
c) Seracılıkta en büyük işletme gideri olan ısıtma, en düşük düzeyde tutulabilmektedir.
d) Yatırım ve işletme giderlerinin az olmasına karşın seralardaki üretim teknolojileri
düşük düzeydedir. Bu nedenlerle, seralardan elde edilen ürünlerin verim ve kalitesi daha düşüktür.
2.3 İKİ İKLİMİN EGEMEN OLDUĞU ÜLKELER
Bu ülkelerde ortak olan özellik cam ve plastik seraların bir arada oluşudur. Akdeniz
ülkelerinde seralarda bu özellikte olmasına karşılık, bu ülkelerin içinde ABD ve Japonya’da plastik seralarda da yüksek teknoloji uygulanmaktadır.
Bütün dünyada sera ısıtılmasında gerekli olan büyük masraflar nedeniyle sera işletmeciliği soğuk bölgelerden ılıman bölgelere doğru, kış aylarında mevsimin uygun olduğu ve ısıtma masrafının düşük olduğu yörelere doğru kaymaktadır. Bu nedenle, sera işletmeciliği için 30- 40 enlem dereceleri arasındaki ülkeler daha elverişli duruma gelmektedir. Çünkü 30. enlem derecesinin altına inildiğinde fazla sıcaktan seralarda soğutma,
40. enlem derecesinin üzerine çıkıldığında ısıtma masrafları yükselmektedir.
3. ÜLKEMİZDE SERACILIK
Ülkemizde sera sebzeciliği başlangıcı son 30 35 yıl kadar öncesine dayanır. Sera işletmelerinin kurulması iklim yönünden en uygun olan Antalya ve Mersin illerinde başlamıştır. Aslında serada bitki yetiştiriciliği ülkemizin her tarafında yapılırsa da, bitkiler için
uygun çevre koşullarının sağlanmasında, ekonomi, taşıma ve pazarlama gibi etkenler sera işletmeciliğini kısıtlar veya geliştirir. Bu arada düşünülmesi gereken diğer bir noktada
serada bitki yetiştirilmesine daha az uygun olan fakat büyük tüketim merkezlerine yakın
olan yerlerde, seranın ısıtılması için harcama artarken, taşıma masraflarının da azalması
sera yapımında etkili rol oynayabilir. Bu alanlar, güneş enerjisinden yararlanarak ısıtma
giderlerinin azaltılması gibi teknik önlemler yanında, doğada bulunan sıcak su, kaynar
su ve buhar gibi jeotermal kaynakların da aynı amaca uygun olarak kullanılması ile ülkemiz sera işletmelerinin alanlarının büyümesinde önemli katkısı olabilecektir.
Sera işletmeciliğini kısıtlayıcı en büyük etmen, sera içinde bitki gelişmesi için en uygun sıcaklığı sağlamada kullanılan yakıt ile ısıtma sistemi bakım giderleridir. Bu nedenle ülkemizde sera işletmeciliği kurulabilecek bölgeler Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz
Bölgeleri ile uygun mikro kliması olan yörelerdir.
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Ülkemiz diğer Akdeniz ülkelerine göre daha büyük bir seracılık potansiyeline sahiptir. Bunun nedeni, ispanya ve Fransa kıyıları altyapısı çok iyi olan bir turizm alanı olması ve bu tesislerden sera kurulacak alanın pek kısıtlı kalmasıdır. İtalya ve Yunanistan’da
ise kıyılar oldukça engebeli ve dağlık olması nedeniyle, sera işletmeciliği için alanın çok
az olmasıdır. Afrika kıyılarındaki Fas, Cezayir, Tunus, Libya gibi ülkelerde ise, uzun süreli yetiştiricilik için kışın ısıtma yanında sıcak mevsimlerde, soğutma da gerekmektedir.
Ülkemiz seracılığı Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde dağılma ve gelişme göstermektedir. Bu dağılım içersinde yer yer yoğun üretim alanları doğmuştur. En kuzeyde
Yalova çevresindeki mikro klimada görülen seracılık, batıda İzmir ve Muğla çevresinde,
güneyde Antalya ve Mersin dolaylarında yoğunlaşmakta ve Hatay ilinin Samandağ ilçesine kadar varmaktadır. Ülkemizdeki sera alanlarının son yıllardaki dağılımına rakamsal
olarak bakacak olursak, Türkiye’de sera alanlarının yaklaşık %65’i Antalya’da % 21’i.
Mersinde. % 7’si Muğla’da, % 2, İzmir’ de ve % 1’i İstanbul’ da bulunmaktadır.
Seracılığın yoğun olarak yapıldığı en kuzeydeki yöre Yalova’dır. Mikro klima özelliği
gösteren ekolojik yapısı ve İstanbul gibi büyük bir tüketim merkezine yakın olması önemini korumaktadır. Son yıllarda bu yöredeki sera, işletmelerinin özelliği kesme ve saksı
çiçeği yetiştiricilik tekniğinin uygulanmasıdır.
İzmir’de seraların büyük bölümü Balçova, Narlıdere ovasında bulunmaktadır. Yörenin mikro klima özelliğindeki ekolojik uygunluğu, zengin jeotermal kaynakların toprağın kolay ısınmasına etkisi, İzmir gibi büyük bir pazara yakınlığı bölgede seracılığın gelişmesindeki önemli etmenlerdir.
4. SERALARIN SINIFLANDIRILMASI
4.1 BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE SERALAR:
Seralar büyüklüklerine göre büyük, orta ve küçük seralar olarak ayrılırlar. Büyük seralar, bireysel veya blok seralar olabilir. Bunların taban alanları 1000 m2’den daha fazla
ve boyu 50 -100m arasında olan ve yetiştiricilikte kullanılan seralardır.
Orta büyüklükteki seralarınsa, büyüklükleri 100 -1000m2 arasında değişir. Boyları
25 -50m, genişlikleri de 3 -10m arasında olan bu seralar yetiştiricilikte ve fide üretiminde kullanılır.
Küçük seralar ise 100 m2’den küçük taban alanlıdır. Özellikle ev bahçelerinde çiçek
için kullanılan bu seraların genişlikleri 1 6m, uzunlukları ise 2 20m arasında değişir.
4.2 ORTA YASTIK DURUMUNA
GÖRE SERALAR
4.2.1 Orta yastıksız seralar: Orta yastıksız seralarda 80cm kadar genişlikte orta
yolun iki tarafında, tercihen 110cm genişliklerinde birer üretme yastığı bulunur. Yan
yastıklar çoğu kez çelik üretimi ve aşılara
tahsis edilir.
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4.2.2 Orta yastıklı seralar: Orta yastıklı seralarda iki tarafa uzanan yastıkların arasında seranın ortasında boylu boyunca, tercihen, 220cm genişliği ile bir orta yastık bulunur. Bu seralar orta yastıksızlardan tabiatıyla daha geniş alınır. Eğer böyle bir serada
hem üretme ve hem de yetiştirme yapılıyorsa, orta yastık üretmeye, kenar yastıklar da
saksıya, kaba veya tüpe alınan fidan ve aşıları yetiştirmeye tahsis edilir. Zira orta yastıklar bu seralarda daha sıcak olur.
4.3 ÇATI ŞEKİLLERİNE GÖRE SERALAR
4.3.1 Tek çatılı seralar: Bunlarda çatılar tek meyilli ve dolayısıyla tek yüzeylidir. Genellikle bir binanın veya bir duvarın güneye bakan tarafına dayanır. Aynı çatı tipi meyilli yerler için de söz konusu olabilir. Bunlarda çatı eğimi güneye baktığından güneş ışınlarından ve sıcaklığından iyi faydalanır. Genellikle amatör seralardır, tesisleri ucuzdur.
Ayrı, yani bir kenarı bir yere dayanmayan
müstakil olarak da tek çatılı seralar yapılabilir. Fakat bu takdirde çift meyilli veya iki
çatlı seralar tercih edilmelidir.
4.3.2 İki çatılı seralar: Bunlar daha iyi
ışık alırlar. Çatının iki yüzü birbirine eşit ise
‘’ikizkenar çatılı seralar’’ olurlar. Çatının biri uzun diğeri kısa ise ‘’iki çatı kenarı eşit olmayan seralar’’ söz konusudur. Meyilli arazilerde de bu tip sera kuruluşlarına sıkça
başvurulur.
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4.3.3 M çatlı seralar: Bunlar ise yan yana gelen blok seralardır. Bunlar ikizkenar veya iki kenarı eşit olmayan çatılı seraların yan yana gelmesinden oluşur.
4.3.4 Blok seralar: Blok seralar birbirlerine ekli olarak tesis edildikleri için tesis
giderleri daha azdır. Aynı tür bitki yetiştirme söz konusu ise aralarında ara duvar gerekmez. Fakat her blok için ayrı bir türün
yetiştirilmesi öngörülüyor ise her türe uygun farklı ekolojik koşullar yaratmak için
blokların arasına perdeler koyarak bir birinden ayırmak gerekir.

4.4 SICAKLIKLARINA GÖRE SERALAR
Sera içi sıcaklığına göre seralar, sıcak, ılık ve soğuk olarak üç çeşittir.
Sıcak seraların ortalama iç sıcaklığı 20-24°C arasında bulunur ve sıcaklık 18°C’ nin
altına düşmez. Bu seralarda sıcaktan hoşlanan bitkiler yetiştirilir.
Ilık seralarda, sıcaklık 10 -20°C arasındadır.
Soğuk seralarda herhangi bir ısıtma yapılmaz. Bu nedenle, bu tip seralar ancak iklimi uygun olan ılıman bölgelerde yetiştirme amacıyla kullanılabilir.
Soğuk seralar tohumculukta soğuklatmak ve yapay yoldan çiçek açtırmaya yardımcı
olmalarında kullanılır ve sera içi sıcaklığı 0 -10°C arasında olmalıdır.
4.5 YARARLANMA ŞEKİLLERİNE GÖRE SERALAR
Yararlanma şekillerine göre de seralar yetiştirme, koruma ve sergileme (gösteri), üretme ve araştırma seraları olarak dört kısma ayrılırlar.
Yetiştirme seralarında, sera içindeki toprak doğrudan yetiştiricilikte kullanılır.
Koruma ve sergileme seraları, satılacak saksı çiçekleri ile o bölgede yetişmeyen bitkilerin tanıtılması ve gösterilmesinde kullanılır.
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4.6 ÖRTÜ MALZEMESİNE GÖRE SERALAR
4.7 İSKELET MALZEMESİNE GÖRE SERALAR
4.8 TAŞINABİLİRLİK DURUMLARINA GÖRE SERALAR
5. SERA TİPİNİN SEÇİMİNDE ETKİLİ UNSURLAR
• Kullanılma amacı,
• İhtiyaç duyulan sera büyüklüğü,
• Civar iklim şartları,
• Yerleşim yerinin ekolojik özellikleri,
• İşletmeye ayrılan sermaye,
• Alet ve ekipman kullanma imkanları,
• Yetiştirilecek bitki türleri ve yetiştirme tekniği,
• Sera işletmesinin gelişme planı,
• İşletme sahibinin istekleri,
5.1 KULLANILMA AMACI
Seradan beklenen amaç, sera tipine etki yapan en önemli faktörlerden biridir. Sera
amatör, araştırma, yarı profesyonel veya tam ticari amaçlı olabilir.
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5.2 İHTİYAÇ DUYULAN SERA BÜYÜKLÜĞÜ,
Bir seracının işletmesinde sera ünitelerinin ayrı ayrı veya toplam olan büyüklüğü, işletmenin işçilik miktarı ve çeşidine bağlıdır. Eğer işletmede kullanılabilecek fazla sayıda
alet ve ekipman varsa, seralar daha büyük, üniteler de daha fazla sayıda planlanabilir.
5.3 CİVAR İKLİM ŞARTLARI
Bir yörenin en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri, rüzgâr durumu, yağış şekli, yoğunluğu ve süresi, güneşlenme ve bulutlu günler sayısı ve enlem derecesi gibi çeşitli etmenler, sera tipinin seçiminde etkilidir. Örneğin: soğuk, rüzgârlı ve kar yağışlı yerlerde
seraların çatısı daha dayanıklı ve alçak, ılık yerlerde ise seraların daha yüksek tipte yapılması gerekir.
5.4 YERLEŞİM YERİNİN FİZYOGRAFİK VE EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ,
Sera kurulması istenilen yerin topografyası, arazi eğimi, arazinin marazı, mikro klima koşulları, kapalı veya açık vadide bulunması gibi ekolojik koşullar göz önüne alınır.
5.5 İŞLETMEYE AYRILAN SERMAYE
İşletmenin ekonomik gücü ve sera için ayrılabilen sermayenin büyüklüğü, uygulanacak sera tipinin seçiminde en önemli etmenlerden biridir.
Sermayesi yeterli olan işletmelerde ek yapım masrafı yüksek, fakat yıllık bakım masrafları daha düşük olan cam örtülü çelik veya alüminyum iskeletli sera tipleri, sermayesi
yeterli olmayan işletmelerde ise ilk yapım masrafı düşük fakat yıllık bakım giderleri büyük olan plastik örtülü, ahşap iskeletli tipleri seçilmelidir.
5.6 ALET VE EKİPMAN KULLANMA
İMKÂNLARI
Sera içi tarımsal işçiliğin daha çok elle
yapıldığı işletmelerde, sera boyutları, mekanizasyonu fazla olan toprak işçiliği, gübreleme, ilaçlama, toprak dezenfeksiyonu,
ürün temizleme gibi işlerin alet ve ekipmanlarla yapıldığı seralara göre daha küçüktür.
5.7 YETİŞTİRİLECEK BİTKİ TÜRLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİĞİ
Gelecekte serada yapılacak yetiştiricilik şeklinin değiştirilmesi düşünülmeden sera
kurulursa, daha sonra yapılacak değişikliğe uyum sağlamada zorluk çekilir veya değişiklik olanaksız olur. Örneğin yalnız alçak boylu bitkilerin yetiştirileceği basit bir serada,
uzun boylu bitkiler yetiştirilemez. Bu nedenle gelecekte başka bitkilerin yetiştirilebileceği seraların tip ve boyutları bu bitkiler içinde uygun olmalıdır.
5.8 SERA İŞLETMESİNİN GELİŞME PLANI
İşletmede zamanla seranın genişletilmesi düşünülerek sera tipinin seçiminde planlama ve konumunda zamanla oluşacak bu büyüme ve gelişme gözden ırak tutulmamalıdır.
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5.9 İŞLETME SAHİBİNİN İSTEKLERİ
İşletme sahibinin istekleri, beğenisi, seranın estetik görümünde tipinin seçiminde etkilidir. Ancak estetik görünüm kullanışlılık ve faydalılık ile birleştiği zaman bir anlam taşır. Ülkemizde yetiştiriciler ihtiyaçlara uyacak bir sera seçimi yerine, genellikle yakın çevrede görüp beğendikleri bir tipin aynısını yapmasını isterler.
6. SERA PLANLANMASINDA ETKİLİ OLAN ÇEVRE FAKTÖRLERİ
Sera yerinin seçilmesinde (planlanmasında) bitki isteklerine göre sera içi çevre faktörlerinin uygun hale getirilmesi gerekir. Ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yetiştirilecek ürünlerin verimi ve kalitesi yüksek aynı zamanda gelişme ve olgunlaşma süresi kısa olmalıdır.
Genelde seralarda yetiştirilen bitkilerin açık alanda yetiştirmekten daha kolay olduğu zannedilmektedir. Oysa sera içi koşullarının ayarlanmasında titiz bir çalışma gerektiği düşünülmez. Sera içindeki bir koşulun değişmesi ile bütün koşullar değiştirilmiş olur.
Bu koşulların hepsine ekolojik faktörler denir. Sera içi ekolojik faktörler İKLİM ve TOPRAK olmak üzere iki kısımda incelenir.
6.1. İKLİM:
İklim denilince ışık, sıcaklık, oransal nem, hava karışımı, su ve hava hareketidir. Sera iklimi bütün bunların meydana getirdiği etki olarak tanımlanır.
6.1.1 İŞIK:
Bitkilerin büyüme ve gelişmesi için en önemli faktörlerin başında gelir. Çünkü bitkiler fotosentez sırasında ışık ister. Başlıca doğal ışık kaynağı güneştir. Her bitki değişik ışık
miktarına gereksinim duyar.
İç mekân süs bitkilerinde sabah ışığı en yararlı olan ışıktır. Bu nedenle bitkilerin
mümkün olduğu kadar doğu ve güneyden ışık almalarına önem verilmelidir. Sabah 9 10 arasındaki direkt güneş ışınları süs bitkilerine zarar vermez. Ancak ışık kuvvetlendiği zaman gene bu bitkiler üzerine direkt güneş ışınları değiyorsa ekseri süs bitkilerini tül
perdeden faydalanarak gölgeleyebiliriz.
Işık bitkilerin vejetatif gelişmesinde de önemli rol oynar. Işık azaldığında yaprağın
üst yüzeylerinde büyüme ve gelişme azalır. Yapraklar yukarı doğru kıvrılır. Işığın fazlalığında ise dıştan içe doğru kıvrılır.
Bitkiye her yönden ışık gelirse büyüme homojen olur. Tek yönden geliyorsa gövde az
gelişir. Bu yüzden fidanlar seraya kuzey güney yönünde ekilir. Seraya ışığın en iyi şekilde girmesi sağlanmalıdır. Sera içerisine giren ışık geçirgenliği iskelet malzemesinin kalınlığı, seranın konumu, çatı acısı, örtü malzemesinin türü, taban düzenlenmesi önemli rol
oynamaktadır. Çatı malzemesinin kirlenmesi bozulması ışık geçirgenliğini azaltan sebeplerdir. Kış aylarında ışığın seralara gelişi eğik olur bu nedenle ışığın örtü malzemesinden
yansımasının engellenmesi için sera yüzeyinin güneş ışığına yönelmesi gerekir. Doğu batı yönüne yerleştirilmiş Beşik çatılı seralar ışığın en iyi alan seralardır.
Güneş’ten gelen ışık dalga boyları bitkilerin üzerine etkisi’ de farklıdır.
a) Mavi; ışık bitkilerin fazla boylanarak gelişmesini sağlar.
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b) Kırmızı; ışık olmazsa tohumların çimlenmesi ve gelişmesi yavaşlar ve çiçeklenmeyi geciktirir.
c) Yeşil ışık; bitki büyümesini olumsuz olarak etkiler.
d) Kızılötesi ışınlar: Güneş ışığıyla gelen ışınların yaklaşık % 50 sidir. Bu ışınlar, ısı
oluştururlar.
6.1.2 SICAKLIK
Seralarda bitkilerin uygun gelişmelerinin sağlanmasının koşullarının biride sıcaklıktır. Uygun sıcaklığın sağlanması için güneş enerjisinden faydalanmayı maksimuma çıkarmak ve ısı kaybını en aza indirmek gerekir. Seraların güneşe göre uygun yönlendirilmiş
olmalıdır. Havalandırma yöntemlerinde ısı kaybını en aza indirilmelidir. Güneş enerjisi
geceleri ve soğuk günlerde yeterli olmaya bilir. Bu durumda seraların ısıtılması gerekir.
Seraların ısıtılmasında çeşitli yöntemler vardır. Bunlar boru sistemleri, sobalar ve doğal
(termal) kaynaklarla ısıtma sistemleridir. Borularla ısıtmada sera içerisine dağıtılan borular yardımı ile yapılır. Az yer kaplarlar. Ancak homojen ısıtma sağlanmayabilir.
Bitki yetiştiriciliğinde ışık kadar sıcaklıkta önemlidir. Güneş ışınları sera çatısına gelme açısı 90°C açı ile gelirse sıcaklık kaybı %10 olur. Bu acı 20°C ise kayıp %32’ dir. Sera kapılarını açılıp kapanması ve rüzgârlı havalarda sıcaklık kaybı fazla olur.
Gündüz bitkiler asimilasyon yapar ve besin maddeleri oluşturur. Bu arada bitkiler
CO2 alır ve O2 verir. Gece sıcaklığı aynı kalırsa bitki solunumu devam eder. Ancak ışık
olmadığından fotosentez yapamaz ve besin maddesi oluşturamaz. Bu durumda gündüz
depoladığı besin maddesini tüketir. Solunum devam ettiğinden O2 alır ve ortama CO2 verir. Bu durumda bitki ne kadar solunum yaparsa o kadar besin maddesi yakar ve besin
depolama meydana gelmez. Çiçek yapımı büyüme ve olgunlaşma gecikir. Meyveler büyüyemez ve olgunlaşamaz. Bu nedenle gece sıcaklığının düşürülmesi gerekir. Gece sıcaklığı gündüz sıcaklığından 4-10°C eksik olmalıdır.
Sıcaklık fazla olursa bitkilerde solmalara neden olur. Düzenli ısıtma olmazsa özellikle sebzelerde hasat süresini uzatır ve ürün farklılığı olur. Ürünlerin seralardan zamanında hasat edilmezse sera kullanım süresini uzatır ve ek masraf oluşmasına sebep olur.
6.1.3 ORANSAL NEM
Havada nemin azalması bitkilerin beslenmesinin durması anlamına gelir. Az nemli
havalarda bitkilerin stromaları kapanır ve bitkilerde su alış verişi azalır. Su kaybı fazla
olursa bitkilerde solma pörsüme ve cılızlanma ve renk açılmaları meydana gelir. Oransal
nemi ayarlamak oldukça güçtür. Sıcaklık artması ile oransal nem azalması, sıcaklık azalması ile oransal nem artar.
6.1.4 HAVA KARIŞIMI
Sera havasının CO2-O2 karışımı normal havadan farklıdır. Oksijen bitkilerin solunumu için; karbondioksit ise bitkilerin özümleme yapmaları için gereklidir. Seralarda havalandırma yapılmazsa sera içinde gece Co2 artar ve gündüz azalır.
Sera içinde gece CO2 artar. Fakat sabahları güneş ışıkları ile bitkilerde başlayan
özümleme sonucunda, sera içinde CO2 normal havadakinin altına düşer. CO2 oranının
azalması özümlemenin de yavaşlamasına neden olur. Bunun için ya serada havalandırma
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ile serada CO2 oranı yükseltilmeli, ya da CO2 gübrelemesi yapılmalıdır. Normal havada
CO2 oranı %0,03’tür ve seralarda yeterli değildir. Bu oran seralarda %0,08 - % 0,15 olması istenir.
ANTHURİUM: Tropikal iklim bitkisidir. Doğal yetiştiği alanlar, direk güneş ışığı almayan yarı gölge ortamlardır. 20 °C’ın üzerinde bir sıcaklık ve bununla birlikte %80 nem
içeren ortamlarda iyi gelişir. Anthurium yetiştiriciliğinde, sıcaklık, ışık ve nem arasındaki ilişki çok önemlidir. Sera sıcaklığı 14 °C’ın altına düşürülmemeli, 35 °C’ında üzerine
çıkarılmamalıdır. Sera içi optimum sıcaklık ve nem değerleri; geceleri 18 °C sıcaklık, en
az %90 nem, bulutlu günlerde 18-20 °C sıcaklık, %70 -80 nem, güneşli günlerde ise 20
- 28 °C sıcaklık ve en az %50 nem olmalıdır.

KÜPE ÇİÇEĞİ: Kış aylarında 12 -15 derecede tutulmalıdır. Küpe çiçekleri güneşten
uzak aydınlık bir yer ister. İlkbahardan sonbahara kadar toprağı daima nemli olmalıdır.
Kışın çok az sulayın. Yazın yapraklarına ara sıra su püskürtün.
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ORKİDE: Orkide Çiçeği için Isı Güzel
ve uzun ömürlü çiçekler için orkidelerin
gece ve gündüz arasında 6-8 derece bir ısı
farkına ihtiyaçları vardır. Cinsine göre biraz
değişmekle beraber, gündüz:20-25, gece:16-17 derece idealdir.
Orkide Çiçeği için Nem Yüksek nem
oranı şarttır. Bir püskürtücü ile yapraklarına her sabah ılık su püskürtülmeli, çiçekler
ıslanmamalıdır. Daha iyi bir metod çakıllı
tepsi kullanmaktır. Bu aynı zamanda drenaj
problemini azaltır ve bitkiyi sıcak tutar. İki metod aynı anda kullanılabilir.
Işık direkt güneş almayan bol ışıklı, aydınlık bir yer lazımdır. Sabah veya akşam güneşi alan bir pencerenin yakını idealdir. Penceredeki bir tül perde ışığı yeteri kadar filtre
edecektir. Kış aylarında yapay ışık kullanılabilir. Floresan lambalar bu durumda yeterlidir. Yalnız, ışığı direkt bitkiye değil de, başka bir yerden bitkinin üzerine yansıyabilecek
şekilde yerleştirmek gerekir. Bitkinin günde 12 -14 saat ışık alması çiçek yapımını hızlandırır.
GÜL: Işık, seralarda yetiştirilen bitkilerin gelişmesini en çok etkileyen faktörlerden
biridir. Işık intensitesi yazın en fazla olduğundan yazın gül kesimi daha fazla olur. Gün
uzunluğunun güllerin büyüme ve çiçeklenmeleri üzerinde bir etkisi yoktur.

Sıcaklık: Birçok gül çeşidi için 16 °C gece sıcaklığı uygundur. Güneşli günlerde seradaki sıcaklık bundan 5- 7 °C yüksek olabilir. Daha yüksek sıcaklıklarda güllerde gelişme
süresi kısalmakta, verim artmakta, ancak kalite düşmektedir (Çiçek sapı küçülür, sap kısalır). Yeni dikilmiş güllerde başlangıçta sıcaklık kontrolü çok önemlidir. Güllerde kritik
dönem olarak bilinen, tomurcuğun bezelye büyüklüğünü alıncaya kadar geçmesi gerek769
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li sürede, sıcaklık 21 °C civarında tutulmalı, bundan sonra 16 °C’ye düşürülmelidir. Bu
şekilde daha kısa sürede çiçek elde edilir (Larson,1980).
Nem: Sera içi sıcaklığa bağlı olarak oransal nem, güllerin gelişmesi için uygun düzeyde tutulmadır. Örneğin 24 °C de % 60 bağıl nem uygundur. Fazla nem, sera içi hastalıklarını artırdığı gibi, nem noksanlığı da gelişmeyi olumsuz yönde etkileyebilir. Bitkide su
kaybı artar, gelişme durur ve sürgünler kısalır. Geceleri sera içi neminin düşük olması (%
40- 60)istenir. Bunu sağlamak için ısıtma veya iyi havalandırma sistemi gerekir. Elverişli
nem koşullarında saplar daha uzun, çiçek ve yapraklar daha büyük olmakta, dolayısıyla
kalite artmaktadır. Sık sık yapılan yağmurlama sulama (sisteme) külleme ve kara leke
hastalığının yayılmasında etkili olacağından sakıncalıdır.
Karbondioksit (CO2): Sera güllerinde fotosentez için su ile birlikte kullanılan önemli bir maddedir. Fotosentez sonucu bitkide büyüme ve gelişme artar. Havadaki normal
CO2 gazı yaklaşık 300 ppm dir. Seralarda CO2 miktarı arttırılırsa fotosentez de artacağından güllerin sapı uzar. Goncalar daha iri olur, dolayısıyla kalite artar. Seralarda CO2 ihtiyacı havalandırmanın yanı sıra, sera içinde alkol, propan yakılması ile de sağlanabilir.
Havalandırma: Seraların sıcaklığına ve nem oranına bağlı olarak gerektiğinde havalandırma yapılmalıdır. Havalandırma, sera sıcaklığı 21 °C nin üzerine çıktığı zaman yapılmalıdır. Havalandırma ile sera sıcaklığı ve sera nemi kontrol altına alınır. Ayrıca bitkiler için gerekli olan CO2 ve O2 de sağlanmış olur.
6.1.5 DİĞER ETMENLER
a) Enerji: Seranın kurulacağı yerde, sürekli ve ucuz olarak kullanılabilecek bir enerji kaynağı olmalıdır. Bu enerji kaynağı seranın ısıtılmasında kullanılabileceği gibi, serada
çalıştırılacak araç ve gereçler için de gereklidir.
b) Ulaşım: Seralar, yola ve büyük tüketim merkezlerine ve ulaşım yollarına yakın olmalı.
c) Pazar: Seralar, büyük tüketim merkezlerine yakın olmalıdır.
d) İşçi: Serada yapacak işlerden anlayan işçilerin yakın civarda bulunması gerekir.
e) Su: Sera kurulan yerde su bulunması gerekir.
f) Gübre: Seralarda çiftlik gübresine fazlaca ihtiyaç vardır. Çiftlik gübresinin sağlanacağı yerler daha önceden belirlenmelidir.
g) Rüzgar: Sera kurulacak yerlerde ortalama rüzgar hızının ve yönünün bilinmesi gerekir. Rüzgâr hızına göre, seraya gelen yükün bilinmesi ve rüzgârla kaybolacak ısının hesaba katılması gerekir.
h) Toprak: Serada sera toprağın tuzlu besin maddesi yüksek, su tutma kapasitesi
yüksek ve drenaj olanaklarının iyi olması gerekir. Sera olarak kurulacak yerin eğimi az
olmalıdır. Plastik sera malzemelerinden imal edilen seralar eğimli arazilerde de kurulabilirler. Sera kurulacak toprağın taban suyu düzeyi en az toprak yüzeyinden 1 m. aşağıda
olmalıdır.
i) Endüstri Bölgeleri: Hava kirliliği seraların kirlenmesini hızlandırdığı için endüstri
bölgelerine uzakta kurulmalıdır.
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7. SERALARDA SULAMA YÖNTEMLERİ
Ülkemizde seracılığın önemi artık iyice anlaşılmıştır. Seracılık, uygun bölgelerimizde yoğun olarak yapılmakta ve hızla yayılmaktadır. Her bitkinin iklim, toprak, besin
maddesi, su gibi istekleri, birbirinden farklı olduğu için, bütün yıl boyunca her bitkinin
tarlada açık alanlarda yetiştirilmesi mümkün değildir. Yılın her mevsiminde taze meyve
ve sebze ancak Seracılık yapılarak sağlanabilir. Seracılık aynı zamanda üreticimize kazanç
sağlayarak, ülke ekonomisine de katkıda bulunmaktadır.
Seracılıkta tarımın her dalının çok titizlikle kullanılması zorunluluğu vardır. Kaynakların çok iyi kullanılması gereklidir. Bu yönüyle de seracılıkla uğraşanların çok iyi tarım
bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Seracılıkta iyi bir tohum seçimi, bitki koruma,
gübreleme, çapa ve bakım işlerinin yanı sıra uygun ve randımanlı sulama yapmakta çok
önemlidir.
Bitkinin ihtiyaç duyduğu sudan çok az veya çok fazla su vermek verimin ve kalitenin düşmesine neden olmaktadır. Buda oldukça büyük yatırımlar gerektiren ve girdileri
de yüksek olan seralardan beklenilen yararın sağlanamamasına ve parasal yönden zarara
uğranılmasına neden olmaktadır.
Bütün bunların önüne geçebilmek için seralarda sulamayı nasıl, hangi yöntemlerle
yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz, eksik veya fazla verilen su ne gibi zararlara neden
olur.
7.1 SERALARDA İYİ BİR SULAMA NASIL OLMALIDIR
İyi bir sulama yapmanın ilk basamağı, bitkinin ve toprağın özelliklerine uygun bir
Sulama Yöntemi seçmekle başlar.
Bitkiye uygun olmayan bir sulama yönteminin seçilmesi veya seçilen sulama sisteminin uygun şekilde kullanılmaması da fayda yerine zarar vermektedir. Bu nedenle de suyun ne zaman, ne kadar ve nasıl verileceğinin bilinmesi gerekmektedir.
7.2 SERALARDA SULAMA ZAMANI NASIL BELİRLENİR
• Bitki gözlemleri
• Toprağa yerleştirilen Tansiyometrelerden yararlanarak belirlenir.
Bitkiyi Gözleyerek seralarda yetiştirilen sebzelerin su isteğini tespit edebilmek için
belirli bir tecrübeye sahip olmak gerekir. Bitkilerin su isteği belirtileri farklı olmakla birlikte, genellikle yaprak renklerinin koyulaşmaya ve pörsümeye başlaması sulama zamanının geldiğini göstermektedir. Bu amaçla yapılacak gözlemler, bitkilerin suya düşkünlükleri göz önünde bulundurularak günün belirli saatlerinde yapılmalıdır. Örnek vermek
gerekirse, suyu çok seven bitkilerin kontrolleri günün erken saatlerinde yapılmalıdır. Genellikle sabah 8 -9 arasında yapılan gözlemlere uygun olmaktadır.
Tansiyometre uygun derinliklere yerleştirilerek seralarda sulama zamanı kolayca belirlenebilir.
7.3 SERALARDA KULLANILAN SULAMA SİSTEMLERİ NELERDİR
Seralarda sulama, bitki gelişmesi için gereken suyun toprağa çeşitli sitemlerle verilmesidir. Çünkü sera kapalı bir sistem olduğu için doğal yağışlardan seradaki bitkiler ya771
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rarlanamaz. Su bitkiler için besin maddesi olmamasına karşın, bitkiler için vazgeçilmez
bir unsurdur. Bitkilerin yapısında % 75 -90 oranında bulunan suyun görevleri:
a) Bitki besin maddeleri alınması ve bitki içine iletilmesi
b) Özümleme ürünlerinin bitki içine iletilmesi
c) Bitki hücresinin iç basıncının sağlanması
d) Bitkide biyokimyasal olaylar için de su gereklidir.
Birçok değişik sulama sistemleri kullanılmakla birlikte en yaygın olanlar aşağıdaki
sulama yöntemleri kullanılır.
a) Karık Sulama
b) Damlama Sulama
c) Yağmurlama sulama
d) Kapiler sulama
7.3.1 Karık Sulama: Karık sulama iyi bir şekilde yapılabilmesi için sera için toprak
eğiminin % 0,2 - 2,0 arasında olması gerekir. Tava sulamasına göre daha az su kullanımı
suyun karıklardan akması nedeniyle az kaymak tabakası oluşması ve meyvelerin çamura
dokunmaması nedeniyle karık sulama daha çok uygulanmaktadır. Karık boyu fazla olmamalıdır. Karık içinde suyun dengeli dağılımını engellemesi nedeniyle iyi bir yetiştiricilik yapılamaz.
Karık ile sulamanın sakıncalı yönleri ise; Kullanılan su fazladır. Suyun denetimsiz verilmesi torakta erozyona ve çoraklaşmaya neden olur. Taban suyunun yükselmesine neden olabilir. Drenaj yetersizliğinde toprak kökenli hastalıklara neden olurlar.
7.3.2 Damlama Sulama: Seralarda
damla veya damlama sulama dediğimiz bu
yöntem en iyi, en uygun sulama yöntemidir. Sera koşullarında yetiştirilen hemen
hemen bütün bitkilere uygulanabilir.
Diğer sulama yöntemlerine göre birçok
üstünlükleri vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
a) Sulama randımanı çok yüksektir. Az
su ile daha bol ve daha kaliteli ürün alınır.
b) Toprak yüzeyi tamamen ıslatılmadığından, yabancı otların, hastalık ve zararlıların gelişmesi engellenmiş olur. Böylece
bakım masrafları düşer ve sulama işçiliği en
az düzeydedir.
c) Sulama sırasında veya sulama sonrasında, diğer sulama yöntemlerinin aksine,
sera içerisinde çalışma olanağı bulunur.
Düşük kaliteli sulama suları kullanılabilir.
d) Sulama suyu ile birlikte, gübreleme
ve toprak ilaçlaması da yapılabilir.
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7.3.3 Yağmurlama sulama: Suyun toprak yüzeyine yağmur şeklinde verilmesi ile
gerçekleşir. Bu sistem basınçlı suyun yağmurlama başlıklarından verilmesi ile sağlanır.
Yağmurlama başlıkları çatı makaslarına veya toprak yüzeyine yerleştirilerek sulama yapılır. Bitkiye verilecek suyun miktarı, seranın tipi ve büyüklüğüne göre uygun başlık seçilmelidir.
Bu sistem ile karık sulamaya göre %50
su tasarrufu sağlanır. Kaymak tabakası
oluşmaz. Aynı sistem ile gübre ve ilaç eriyikleri verilebilir. Çok Sıçak havalarda sera
içi nemin artırılması için kullanılır. Bitkilere verilin su miktarı ölçülebilir.
Yağmurlama başlıklarında tıkanmalar
bozulmalar ve boru bağlantılarından sızmalar olabilir. Basınç düzenleyici bozulabilir.
Kuruluş masrafları yüksektir. Yağmurlama
sırasında suyun bitkinin toprak üstü kısımlarını ıslatması, bazı hastalıkların hızlı artıp, yayılmasına neden olabilir.
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7.3.4 Kapiler sulama: Sera yetiştiriciliğinde kullanılan sulama yöntemlerinden biri
de kapilar sulama yöntemidir. Bu yöntem
doymamış topraktaki suyun hareketi yöntemine dayanır. Suyun yoğun ortamdan az yoğun ortama hareket etmesidir. Bitkilerin yeşil
aksamları ve çiçekleri kuru kalır. Sulama tablalarına su konularak bitkiler tablalara yerleştirilir. Örneğin evde yetiştirilen çiçekleri sulamak için su saksı tabaklarına konulur. Çiçek
suyu buradan alır.
8. SERALARIN ISITILMASI
Sera ısıtmasında, en önemlisi ısının sera içinde dengeli olarak dağılmasıdır.
Sera ısıtma sisteminin özellikleri;
a) Sistem, dış hava sıcaklığına bağlı olmadan sera içi sıcaklığını istenilen sınırlar içinde tutabilmeli,
b) Isı sera içinde dengeli olarak dağılmalı,
c) Sık arızalanmamalı,
d) Kolay yakıt sağlanabilmeli,
e) Verimli çalıştırılabilmeli,
f) Maliyet ve yakıt masrafları az olmalıdır.
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Seraların örtü malzemesi olan cam ve plastiğin ısı geçirme özelliğinin yüksek olması
nedeniyle seralar çabuk ısınır ve çabuk soğurlar, Serada bitkinin iyi bir şekilde gelişebilmesi için seranın sıcaklığı düştüğü zaman sera içine ısı verilmesi gerekmektedir.
8.1 SERAYA VERİLECEK ISININ MİKTARI;
a) Sera dışındaki hava sıcaklığına,
b) Sera içinde istenilen sıcaklık derecesine,
c) Seranın dış yüzeylerinin toplam alanına,
d) Sera örtü malzemesinin tipine ve kat sayısına,
e) Seranın yapı kalitesine bağlı olarak değişir.
Seraların bulunduğu yerde çevre sıcaklığının en düşük olduğu zamanlarda, sera içinin istenilen sıcaklık derecesinde (15- 25 °C) tutulabilmesi için seranın ısıtılması gerekir.
Bu şekilde ısıtma fazla pahalı olacağından sera içi sıcaklığı bir süre 7 -10C’ de tutulabilir. Bu sıcaklık derecelerinde bitkilerin gelişme hızı yavaşlasa bile, bitki yetiştiriciliği yönünden sakıncalı sayılmayabilir.
8.2 SERALARDA KULLANILAN ISITMA YÖNTEMLERİ:
• Sobalarla ısıtma
• Sıcak hava ile ısıtma
• Kaloriferli ısıtma,(borularla ısıtma):
• Doğal enerji kaynaklarından yararlanma
• Atık enerjiden yaralanma
• Elektirik enerjisinden yararlanma
8.2.1 Sobalarla ısıtma:
Sera içi soba yardımı ile de ısıtılabilir. Ancak sobalı ısıtma temel ısıtma olarak değil
yardımcı ısıtma olarak kullanılır. Bitkileri dondan korumak için ısıtma yapılır.
Seralarda istenilen sıcaklık sürekli ve homojen olarak sağlanamaz. Ayrıca zehirli gazlar, duman, toz ve is seradaki yetiştirilen ürünleri olumsuz etkiler.
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8.2.2 Kaloriferli ısıtma, (borularla ısıtma)
Borulu ısıtma siteminde sıcak su buharı borular yardımı ile sera içerisine dağıtılır. Yan
duvarlardan ısıtma yapılırsa borular seralarda az yer kaplar fakat homojen bir ısıtma sağlanmaz. Çelik borularla ısıtmada borular sera çevresine dağıtılır. Ancak borular sera içerisini daraltır ve çalışmayı engeller.
Borulu ısıtmada diğer bir model de alçak ısıtma sistemidir. Bu yöntemde ısıtma boruları toprak üzerine yerleştirilir. Sera içi havası ile beraber toprağında ısınması sağlanmış olur.
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8.2.3 Sıcak havayla ısıtma:
Isıtılmış havanın belli aralıklarla küçük
delikleri bulunan ince polietilenden yapılmış boru kanallara, bir vantilatör vasıtası ile
yapılır. Vantilatörden gönderilen sıcak hava
delikler aracılığıyla seraya yayılır. Bu borular bitki üzerlerinde ya da sıra ararına yerleştirilebilir.

9. SERALARIN HAVALANDIRMA VE SOĞUTULMASI
9.1 HAVALANDIRMA
Sera Havalandırmasının Nedenleri:
a) Oksijen ve karbondioksit dengelemesi
b) Sera içi sıcaklığının dengelenmesi,
c) Güneşlenmeyle ortaya çıkan yüksek ısının sera dışına atılması,
d) Nemin dengelenmesi,

777

BAHÇIVANLIK EL KİTABI

Havalandırma değişik yollarla yapılmaktadır. En kolay havalandırma doğal havalandırmadır. Doğal havalandırma sera içi ve dışı basınç farkından meydana gelmektedir. Sıcaklığın ve nemin fazla olduğu sera içi ortamlarda basınç artar. Bu durumda basınçlı hava yukarı yükselir ve dışarı atılır.
Havalandırma hem sıcak hem de soğuk günlerde gereklidir. Soğuk günlerde amaç
nemi dışarı çıkarmaktır. Sıcak günlerde ise fazla olan enerjiyi dışarı atmaktır. Ayrıca sera
içi oksijen dengelemek havalandırma ile mümkündür.
9.2 SOĞUTMA GÖLGELEME
Sıcak yaz günlerinde daha özel yöntemler vasıtasıyla soğutma yapılır. Bunlar içten ve
dıştan gölgelemedir. Gölgelemede örtü materyallerinden yararlanılır. Bunlar boyanarak
sera üzerine örtülür. Böylece sera içerisine giren ışık azaltılmış ısı düşürülmüş olur. İçten
gölgelemede ise ışık gölgeleme materyaline çarparak geri döner. Böylece serada enerji birikimi azalmış olur. En yaygın içten gölgelenme kullanılır. Çünkü dış etmenlerden zarar
görmez ve uzun süre kullanılır
10. SERA YAPI MALZEMELERİ
Sera yapı malzemeleri; temel, iskelet, çatı elemanları, pencereler, kapılar ve rüzgârlıklar olarak sınıflara ayrılabilir. Bu elemanların planlanmasında ve seçiminde bölgenin
iklim durumu, serada yetiştirilmek istenen bitki türü, seracılık işletmesinin büyüklüğü
ve işletme tipi göz önüne alınmalıdır.
Ayrıca seranın yapım malzemesi seçilirken şunlara dikkat edilmelidir.
a) Sera yapı malzemesi; ucuz, dayanıklı ve hafif olmalı
b) Seri üretime uygun olmalı
c) Enerji tasarrufunu sağlamalı
d) Kuruluş ve tamiri kolay olmalı
e) İklim koşullarından etkilenmemeli
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10.1 TEMELLER
Genellikle bir yapının zemin yüzeyi altında kalan ve dışarıdan görünmeyen kısmına
alt yapı, zemin yüzeyi üstünde kalan kısmına da üst yapı denir. Zemin yüzeyi altında kalan kısma yapının temeli adı verilir. Sera temelinin oturduğu ve yüklerin iletildiği zemine de temel zemini denir. Seralara gelen tüm düşey ve yatay kuvvetler temel tarafından
bu zemine taşınır.
Sera yapılarının iskelet ve örtü malzemesi ile diğer yüklerini taşıyan ve zemine ileten
yapılar olan temeller; serayı toprağa bağlar; seranın tüm yükünü toprağa aktarır.
Eğer temel, zemini üzerinde iletilen yükü emniyetle taşıyamazsa sera statik dengesinin bozulması ile kapı ve pencerelerin açılıp kapanması zorlaşır. Bu nedenle sera içinde
istenilen iklim koşulları ayarlanamaz.
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Temeller zemin ve yapı özelliklerine göre değişik türde yapılırlar. Seralarda genellikle çakma, prizmatik, silindirik ve somel tipi temeller kullanılır. Çakma (nokta) temeller,
küçük tip plastik seralarda çerçeveleri zemine bağlamak amacıyla zemine yaklaşık 0.75m
derinliğinde çakılarak oluşturulurlar. Prizmatik temeller ise plastik seralarda don derinliği altında kolonları zemine bağlamak amacıyla yamuk kesitli minimum 60cm derinliğinde beton temel olarak oluşturulurlar.
Seraların çevresinde yağışlarla oluşabilecek arazi yüzey ve durgun yüksek taban suyunun drenajını sağlamak amacıyla, sera temel duvarları çevresinde bir drenaj sisteminin
yapılması gerekir. Özellikle blok seraların evresinde yapılacak drenaj sistemi, temel duvarlarından 100cm uzaklıkta, 75 -100cm derinlikte açılan hendeklere döşenen borular
ile yapılır.
10.2 İSKELET MALZEMELERİ
Sera iskeleti temel duvarlardan sonra
başlayan ve seranın ağırlığını, yükünü sera
temeline ileten yapı elemanlarıdır. İskelet
kısmını; dikmeler ve çatı elemanlarından
oluşmaktadır. İskelet kısmını kolonlar (dikmeler), çatı elemanları ise mertekler, aşıklar, çatı kirişleri ve su olukları oluşturur.
İskelet kısmı; ahşap, demir, galvanizli
demir, çelik ve alüminyum materyal olabilir. Alüminyum pahalı olması sera maliyetini artırdığı için fazla tercih edilmez.
Ahşap yapı malzemeleri hafif ve dayanıklı olması, kolay işlemesi, çivilenmesi ve
vidalanması gibi iyi özellikleri vardır. Ayrıca hem çekmeye, hem de basınca çalışması
gibi üstünlüğü vardır. Ama ağaç malzeme
kısa zamanda deforme olur. Ahşap materyal son yıllarda yalnız plastik örtülü seralarda kullanılmaktadır.
Metal Malzemeler kullanılan değişik metaller mevcuttur. Bunlardan en fazla kullanılanları, I Profiller, T-Profiller, L-Profiller, Kutu Profiller, Boru Profiller ve Çelik Levhalardır: Çelik Profilleri birçok üstünlüğü yanında, paslanması en önemli sakıncasıdır. Bunun
önlenmesi için boyanması ya da galvanize edilmesi gerekir.

Kullanılan boru, u, t, kutu Profiller)
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10.2.1 KOLONLAR (DİKMELER)
Kolonlar; çatı ağırlığı ile sera yüzeylerine gelen rüzgar ve kar yükünü çekerek sera temeline ileten yapı elemanlarıdır. Kolonların yapımında ahşap, çelik ve alüminyum malzemeler kullanılabilir. Kolonların
yapımında ahşap kullanılırsa kesiti, daire,
dikdörtgen veya kare olabilir. Çelik veya
alüminyum kullanılırsa, kesit yüzeyi
L,T,I,U şeklinde içi boş kare veya dikdörtgen olabilir. Kolonların yapımında demirli
betonlar, sera içinde gölgelenme yarattığından pek fazla kullanılmaz.
Bireysel veya blok seralarda, beton ayaklar üzerinde aynı doğrultuda sıralanmış kolonlar ve bu kolonların dış yüzeylerini birleştiren saydam örtü malzemesine gelen bütün
yükler, kolonlar tarafından çekilir. Bu nedenle kolonların sağlam olması gerekir.
10.2.2 İSKELET MALZEMELERİ VE ÖZELLİKLERİ
a) Seralar taşıyıcı fonksiyon yapan temel, duvarlar, iskelet ve onu örten bir koruyucu örtüyü gerektirir. Seraların iskeletleri ahşap, demir, beton, alüminyum olabilirler.
b) Ahşap iskeletliler çabuk çürür, ömürlerini uzatmak için emprenye etmek ve sık,
sık boyamak gerekir.
c) Sıcak yörelerde ahşap iskelet, kamışlardan da oluşabilir.
d) Demir iskelet daha uzun ömürlüdür. Bunlarında paslanmaması ve uzun ömürlü
olmaları için antipas ile boyanmaları gerekir. Son yıllarda galvanize edilmiş veya galvaniz
borularından oluşan sera iskeletleri de yapılmaktadır.
e) Beton iskeletler ise az kullanılır, beton daha ziyade temel ve duvarlarda söz konusu olur.
f) Alüminyum veya hafif metal iskeletler kullanılırsa seranın ışık alımını ahşap gibi
fazla azaltmaz. Bunlar hafif, sağlam, uzun ömürlüdür.
g) İskelet ahşap+demir kombine olarak da yapılabilir.
10.3 ÇATI ELEMANLARI
Sera çatısı, çatıyı oluşturan elemanların kendi ağırlıklarını, çatının örtü malzemesini, çatı örtüsüne etkili olan kar ve rüzgar yükünü, tamir ve bakım için çatıya çıkan işçilerin ağırlığını ve çatıya asılan çeşitli bitki ekiliş yerlerini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Çatı elemanları çatı iskelet ve çatı örtü malzemeleri olmak üzere iki kısımda incelenir.
10.3.1 ÇATI İSKELETİ
Mertekler, çatı kirişleri, âşıklar ve su oluklarından oluşturur.
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10.3.1.1 MERTEKLER
Mertekler veya kirişler, örtü materyalinin tutturulmasını sağlar. Kirişler, aşıkların üzerine oturtulur.
Sayı ve kalınlıkları, örtü materyalinin ağırlığına, kar
ve rüzgar basıncına göre hesaplanır. Kiriş sayısı ve
kalınlığı ne kadar az olursa, sera o kadar gölgelenmiş
olur. Cam seralarda kirişler 60-80cm, plastik ve suni
elyaf seralarda 80 -100cm aralıkla yerleştirilir.
10.3.1.2 ÇATI MAKASI
Çatı makası, dikmeleri genişliğine birbirine bağlayan, çatı yükünü taşıyan ve çatıyı meydana getiren
elemanlardır. Sera genişliğine ve taşıyacağı yüke bağlı olarak değişik şekillerde inşa edilir. Üçgen, kemer,
parabol ve tek eğimli çatı şeklinde inşa edilir. Çatı
makası, genel olarak üçgenlerden oluşan bir kafes
şeklindedir.
10.3.1.3 AŞIKLAR
Serada yükün taşıyan, dikmeleri ve çatı makaslarını birbirine bağlayan yapılara aşık denir. Bağlantı
kaynak veya köşebent demirleri ile vidalanmak suretiyle yapılır.
10.3.1.4 DAMLALIK VE OLUKLAR
Çatı yüzeyine düşen yağışın yaklaşık
%95’i oluklarla uzaklaştırılmakta geri kalan
kısmı ise buharlaşmayla kaybolmaktadır.
Sulama suyunun kıt ve pahalı olduğu bölgelerde oluklardan drene olan yağış suyu
tank veya küçük boyutlu havuzlarda depolanarak çeşitli amaçlar için kullanılabilir.
Sera boyu uzadıkça olukların işlevi artar.
10.3.2 ÇATI ÖRTÜ MALZEMESİ
Serayı yağmur, kar ve rüzgâr gibi dış etkenlerden koruyarak sera içinden ısı kaybını azaltır. Işığı sera içine geçiren saydam bir malzemeyle sera çatısı kaplanır. Sera örtü
olarak cam, PVC levhalar, Plexicam ve plastik (naylon) malzemeler kullanılır. Seranın yan
duvarı da bu malzemeler ile kaplanır.
Sera örtü malzemesinde aranan özellikler:
a) Örtü, güneş ışığını en iyi şekilde geçirmeli, yansıtma, emme ve iletme gibi olaylarla ışık kaybına neden olmamalıdır.
b) Örtü altındaki ısıyı en üst seviyede tutmalı,
c) Örtü maliyeti yüksek olmamalıdır.
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d) Örtü malzemesi fazla ağır olmamalıdır.
e) Monte edilmesi kolay olmalıdır.
f) Kolay deforme olmamalı, uzun ömürlü olmalıdır.
g) Işık geçirgenliğini kolay kaybetmemeli, kirlendiğinde kolay temizlenmelidir.
h) Örtünün iç yüzeyinde rutubet oluşturmamalıdır.
i) Kolay taşınabilmelidir.
j) Herhangi bir nedenle bozulma ortaya çıktığında kolay değiştirilebilmelidir.
Seralarda ısı yalıtımı arttırmak için plastik ve cam örtüler birlikte kullanılabilir. Bu
şekilde ısı yalıtımı ile sera içinde %40 a varan enerji tasarrufu olmaktadır.
10.3.2.1 CAM ÖRTÜ MALZEMESİNİN KAPLANMASI:
Örtü malzemeleri ısı ve nemin sera içinden sızmasını engelleyici şekilde kaplanmalıdır. Camın genleşmesi göz önüne alınmalıdır. Montajda cam macunu kullanılmalıdır.
Cam kaplama bindirme veya uç uca ekleme yöntemiyle yapılır. Bindirmede camların uçları birbiri üzerine 3 -4cm bindirilerek arasında boşluk bırakılmadan veya uç uca eklenerek yapılmalı, eklenerek kaplama yapılacaksa, ek yerlerin arası macunlanmalıdır.
Cam eskiden beri yaygın olarak kullanılan sera örtü malzemesidir. Birçok deneme ve uygulamalar sonucunda cam sera örtüler için kirişler, mertekler, kolonlar vb. yapı elemanları geliştirilmiştir. Bugün için önerilen cam boyutları 1.00x1.65 m’ dir.
Cam örtü malzemesinin avantajları:
a) Uzun süre kullanılabilirler.
b) Işık geçirgenliği yüksektir.
c) Kolay temizlenir ve bakım masrafı yoktur.
d) Cam seralarda verim, plastik örtülü seralara göre daha yüksektir.
e) Mor ötesi (Ültraviyole) ışıklarından etkilenmez.
f) Kolay kirlenmedikleri için ışık geçirgenlikleri azalmaz.
g) Camlarda buğulanma ve nemlenme olmadığından, bitkilerin üzerine su damlaları
gelerek bitkilerin hastalanması önlenir.

783

BAHÇIVANLIK EL KİTABI

10.3.2.2 PVC LEVHA ÖRTÜ MALZEMESİ
PVC Levhaların özellikleri:
a) Bu levhalar piyasada mat ve şeffaf
olarak bulunur.
b) Işık geçirgenliği %85 dolayındadır.
c) Çivi ile çakılabilirler vidalanabilir ve
yapıştırılabilir.
d) Zamanla ışık geçirgenliği azalır.
e) Mat olanlar zamanla beyazımsı bir
renge dönüşür ve ışık geçirgenliği %30 oranında kaybeder.
f) Doluya karşı dayanıklı değildirler ve
kolayca parçalanabilir.
g) Kolayca yanabilirler.
10.3.2.3 PLEXİCAM ÖRTÜ MALZEMESİ
Plexicam Levhaların özellikleri:
a) Boşluklu ve çift katlı olarak üretilmektedirler.
b) Özel alüminyum ya da çelik malzeme üzerine monte edilirler.
c) Isı ve nemle genleşmeye uğrayabilirler.
d) Işık geçirgenliği cama oranla biraz
azdır.
e) Zamanla ışık geçirgenliğinde bir
azalma olmaz.
f) Morötesi ışıkları geçirmezler. Kolay yanarlar
g) Doluya karşı dayanıklıdır,
h) İşlenmesi, delinmesi, kesilmesi biçilmesi ve yapıştırılması kolaydır.
10.3.2.4 PLASTİK (NAYLON) ÖRTÜ MALZEMESİ
Plastik örtünün avantajları:
a) Plastikler vurma ve çarpmalara karşı
duyarlı değildir.
b) Paslanmazlar
c) Ucuz ve hafiftirler.
d) Kolay temizlenir ve saklanabilirler.
e) Kimyasal maddelere, özellikle asitlere karşı dayanıklıdır.
f) Güneş ışığını iyi geçirirler.
g) Renklendirme özellikleri iyidir.
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h) Dalgalı olarak üretilirler.
i) Dayanıklı ve tamiri kolaydır.
j) İşlenmeyenler 5 -8 yıl, işlenenler ise 10 yıl dayanırlar.
k) Morötesi ışıkları emerler
Plastikle seranın kaplanmasında, plastik örtü seranın uzun ve dar ekseni boyunca serilebilir. Plastik örtü pürüzsüz yüzeyli iskelet üzerine çakılmadan önce gerginleştirilip
birbiri üstüne bindirilerek ve ince ahşap çıtalarla çivilenerek tutturulur. Çivileme yerine
bazı sert plastik, alüminyum veya çelikten yapılan kıskaç ya da mandal kullanılabilir.
10.4 RÜZGÂRLIKLAR:
Rüzgârlıklar, rüzgâr etkisini önlemek için çatı ve yan duvarlardaki kolonlar arasında
çapraz çatı elemanları kullanılarak yapılır. Seraların rüzgârın etkisinden korumak için
kullanılır.
10. 5 KAPILAR
Kapılar serada yapılacak işler için giriş ve çıkışı sağlar. Kapılar doğal olarak ışığı geçiren sera içinde engel olan şeffaf örtü malzemesiyle kaplanır. Kapılarda genişlik ve yükseklik ihtiyaca göre minimum olmalıdır. Kapılar büyük yapılırsa açılıp kapanma esnasında serada ısı kaybı artar. Küçük seralarda kapı genişliği 70 - 90cm den daha dar olmalıdır. Büyük seralarda rahat çalışmak için kapı genişliği 180 - 200cm olmalı Sera boyunun
30m den fazla ise havalandırma iş akışının kolaylığı vb. için birden fazla kapı kullanılabilir. Kapılar sera içinden dışarıya doğru açılmalıdır.
10.6 PENCERELER
Pencereler, CO2, O2 ısı ve nem kontrolü için havalandırma yapılması için sisteme
yerleştirilirler. Pencereler kapalı durumda
dışardan içeriye ışık, içerden de dışarıya ısı
geçirmemelidir. Bunun için pencereler şeffaf örtü malzemesi ile kaplanmalıdır.
Doğal havalandırmanın yeterli miktarda olabilmesi için önerilen çatı pencerelerinin toplam alanın sera taban alanının %16
-20 arasında olmalı ve bu açıklıklar çevre
koşullarına uygun olarak ayarlanabilmelidir. Soğuk bölgelerdeki seralarda çatı pencere alanı daha küçük tutulmalıdır. Sera pencereleri düzenlenirken havalandırma etkinliğinin maksimum olması Pencerelere ulaşımın
kolay olması ve sera faydalı alanının maksimum tutulmasına dikkat edilir.
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