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Kalite bir ahlak felsefesidir... Quality is an ethical philosophy...

  

 Soğutma ve havalandırma amaçlı kullanılmaktadır. Otomasyon sistemine entegre olarak otomatik 
şekilde çalışabilmektedir. Soğutma için pedlerle beraber kullanılır. Ürün özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 

5.2 SOĞUTMA SİSTEMİ VE EGZOST FANI

5.3 ŞİŞİRİCİ FAN

Nemli ortama göre özel tasarlanmıştır.

Galvanizli sac’dan imal edilmiştir.

Kanat yapıları ses ve verimlilik anlamında özel dizayn edilmiştir.

Panjurlar fan çalışmasıyla otomatik açılır. 

Gerilim                    380 V

Frekans                   50 Hz

Güç                          1,1 kw                               

Debi                          40.500 m3

Devir                        1.400 rpm

Fan Yükseklik          390 mm

Fan En                      1390 mm

 Bazı seralarda, çist kat uygulanan 

kaplama naylonunun arasına hava üfleyerek, iki 

naylon arasında bir hava tabakası oluşturur. Bu 

sayede seradan dışarıya ısı transferi minimize 

edilir.
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6.1  KELEBEK KAPILAR

6.2 OTOMATİK KAPILAR

6.3 RAYLI KAPILAR

6.4 DEZENFEKTE ODASI

 Seralarda serildiği alan üzerinde nem izolasyonu sağlar. Gün ışığından maksimum fayda elde etmeyi 

sağlayan güçlü yansıtma özelliği sayesinde, ışığa duyarlı bitkilerin verimini artırmak amaçlı kullanımaktadır. 

Beyaz  

Anti UV  

Arttrılmış Kükürt direnci  

Işık yansıtma  

7 YER ÖRTÜSÜ

Lifli Yapı  

m2/100 gr  

Yabani Ot engelleme  

Hastalık ve zararlı bakterilerin mücadelesinde yardımcı olmaktadır.  

Alüminyum veya PVC olarak üretilebilir.

Kullanım amacına göre tek veya çist kanatlı tercih edilebilir.

Harekete duyarlı olarak otomatik açılan kapılardır.

Tek veya çist kanatlı üretilebilir.

Manuel olarak açılıp kapatılır.

Tek veya çist kanat olarak imal edilebilir.

Sera türüne göre polikarbon veya cam kaplama yapılabilir.

 Sera üretim alanları girişinde, çist kapılı dezenfekte odaları konulabilir. Dezenfekte odaları hastalık ve 

sineklerin sera içerisine girmesini engellemektedir.
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 Bitkilerin verimli büyüyebilmesinde, ihtiyaç duydukları besinlere kolay ulaşması 
,verimini ciddi oranda artırmaktadır.      
 
 BHK Sera olarak topraksız yetiştiricilik konusunda verim analizi ve farklı yetiştirme 
yöntemleri üzerine ar-ge faaliyeti anlamında üniversitelere finasman destegi sağlayarak topraksız 
tarımda yeni yöntemler ve mevcut yöntemlerin verim farklılıkları araştırmalarına destek 
vermekteyiz
       
Topraksız yetiştiriciliğin türleri aşagıda belirtilmiştir.     
  

Hidroponik Durgun Su Kültürü      

Hidroponik Akan Su Kültürü      

Aeroponik Sistem      

Katı Ortam Kültürü      
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 Bitkilerin belirli bir derinlikte havuzlara konularak besin 
eriyiklerinin sadece köklerden almasının sağlanması ve bu besin 
eriyiklerinin belirli aralıklarda değiştirilmesine dayanan sistemdir.

 Bitki köklerine besin eriyiklerinin devamlı veya aralıklı olarak 
kapalı sistemle akıtıldığı kanallarda bitkilerin yetiştirilmesidir. Besleyici film 
tekniği(NFT) ve Derin su kültürü olmak üzere iki şekilde uygulanır

 Bitki köklerinin havada asılı kaldığı, gerekli besinlerin bitki 
köklerine sürekli veya aralıklı olarak sis veya buhar halinde püskürtülmesi 
şeklinde uygulanan yöntemdir.Diğer sistemlere göre su ve gübre tasarrufu 
sağlamaktadır. ve birim alanda yetiştirilen bitki sayısı iki kat daha fazladır.

 Katı ortam kültüründe, organik ve inorganik materyaller, en 
uygun yetiştirme ortamını oluşturmak amacıyla ayrı ayrı veya birbirlerinin 
özelliklerini tamamlayacak oranlarda birlikte kullanılabilmektedir.  Ortam 
kültürleri besin çözeltisinin uygulanışına göre açık ve kapalı sistem olarak 
ikiye ayrılır.

8.1 HİDROPONİK DURGUN SU KÜLTÜRÜ

8.2 HİDROPONİK AKAN SU KÜLTÜRÜ

8.3 AEROPONİK SİSTEM

8.4 KATI ORTAM KÜLTÜRÜ
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 Açık sistemde bitki kök bölgesinden drene olan çözelti atılır

Kapalı sistemde bitki kök bölgesinden drene olan çözelti toplanarak sistemde tekrar dolaştırılmaktadır. Kapalı Sistemler açık 
sistemlere göre, su ve gübre tasarrufu sağladıkları gibi çevre koruma yönünden de daha etkilidir.

8.4.3 KATI ORTAM KÜLTÜRÜ MALZEMELERİ

8.4.3.1 BİTKİ ASMA TELLERİ

Sera'nın Ön ve Arka cepheleri boyunca halatların kolonlara baglantıları yapılır.İç kolonlar'da ise seranızın eni boyunca baglantıları 
yapılır.       

Tüm Halatlar   Galvanizli   

Ön,Arka Cephe Halatları  8 mm   

İç Kolon Halatları   4 mm   

Tünel Halat Sayısı   12 Sıra   

Tünel Halatları   3 mm   

8.4.1 AÇIK SİSTEM

8.4.2 KAPALI SİSTEM
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  8.4.3.2 GUTTER

Gutter Katı Ortam kültürünün yerletirilecegi üründür.  

 

Özel Boyalı,Galvaniz Sacdan imal edilmiştir.  

Yükseklik  108 mm 

Genişlik  200 mm 

Sac Açılımı  600 mm 

Renk  Üst Beyaz,Alt Galvaniz Gri 

Boya Kalınlık 7 mikron (4,-%3) 

8.4.3.3 GUTTER EKİPMANLARI

Boru Kancası 

Çelik Halat 

Askı Kancası 

Gerdirme Kancaları 

Gerdirme Aparatı 

Tutucu Konsollar 

Açtırma Teli 

Kör Kapaklar 

Bitki Yatırma Telleri 

Gerdirme Telleri 

Drenaj Kapakları 

8.4.3.4 COCOPEAT (GROWBAG)

Sertifika  OMRI,IECA    

Ekolojik yetişme ortamı      

Yüksek su tutma özelliği      

Bitki hızlı gelişmesinde ciddi verim     

EC PH kontrolleri saglar      

Yogun köklenme sağlar      

Fibre İçeriği %20      

Homojen Karışım      

Gutter ile birlikte kullanılacak olan ekipmanlar  

Yetiştirme ortamınıza özel,ekolojik ve organik  

hindistan ceviz kabuğundan oluşan Cocopeat slapları 

kullanılmaktadır.    
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Gutter ile birlikte kullanılacak olan ekipmanlar  

Sera nemlendirme sistemleri,  basınçla püskürtülen 

suyun buharlaşması sonucu ortamda ki ısının 

düşüşünü sağlayarak, bağıl nem oranını 

yükseltir,böylelikle serin ve nemli hava koşulu 

oluşturur. Sirkülasyon fanları  ve havalandırma 

kontrol sistemleri ile beraber, seranın istenilen iklim 

koşullarında tutulmasını sağlar.

8.5 TOPRAKSIZ TARIM EKİPMANLARI

İlaçlama Arabası

Hasat Arabası

Kültürel İşleme

9 NEMLENDİRME
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 Bhk Sera olarak, gübreleme ve iklimlendirme otomasyonunu istediğiniz bitki için 

optimum şartlarda gerçekleştirerek üretimdeki verimi ve kaliteyi yakalamanızı, size uygun 

fiyatlandırmalarla maliyet ve zamandan tasarruf etmenizi ve rekabet avantajı kazanmanızı 

sağlarız.

 Otomasyon sistemi, yetiştirilen bitki türünde maksimum ve hızlı verimi sağlamak 

amacıyla kullanılmaktadır. Bitki ihtiyacının stabil ortamlarda olabilmesine olanak sağlar, insan 

gücü ihtiyacını azaltmaktadır. Anlık veriler alarak sistemi sürekli gözlemleyebilme imkanı verir. 

İklimlendirme ve gübreleme olmak üzere 2 çeşittir.
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 Seralar, bitkisel üretimin optimize edilmiş çevre koşullarında gerçekleştirildiği, dış ortamdaki olumsuz 
etkilerin sınırlandırıldığı kontrollü ortamlardır. Gübreleme otomasyonu ile bitkinin ihtiyaç duyduğu su, gübre, besin 
maddeleri,sıcaklık, nem vb. unsurların kontrollü olarak bitkiye verilebilmesi sağlanır.

Sera besin ve gübreleme otomasyonunun genel çalışma prensibi; gübre tanklarından manyetik pompa ile aldığı asit 
ve gübre solüsyonunu vana sistemiyle ihtiyaç durumunda mix tankına verip ,üzerinde sabit olarak bulunan 
sensörlerden aldığı EC-pH değerlerini kullanarak belirlenen limitlere ulaşınca mix tankına akışını sağlar. Bu sistemde 
anlık ve daha hassas dozlama yapılır. Mix tank sistemiyle su ve gübrenin ön karışımı yapılarak homojen bitki besin 
çözeltisi elde edilir.

 İhtiyaç duyulan sulama basıncı ve debi değerlerine göre farklı pompa seçimi yapılabilir. Her bir sulama 
grubu için farklı sulama süreleri ayarlanabilir, su ve gübre sayaçlarının bağlama girişleri vardır. Sulamada kullanılan 
su ve gübre miktarları takip edilebilir. Sera drenaj suyu kontrol özelliğini kullanarak sulama miktarını ve sayısını 
belirler, bunun için sulamada drene olmuş su verilerini kullanır.

10.1 İKLİMLENDİRME OTOMASYONU

10.2 GÜBRELEME OTOMASYONU

 Sera içerisinde istenilen nem, ışık, 
karbondioksit, oksijen ve ısı gibi değerlerin kontrol 
altında tutulmasını sağlar. Bu değerleri kontrol 
altında tutarken, havalandırma, ısıtma, soğutma, 
sirkülasyon fanları, karbondioksit, oksijen, 
nemlendirme gibi sistemleri, dış ortam şartlarına 
da bağlı olmak üzere entegre çalışmalarını 
ayarlamaktadır. Bitkinin ihtiyaçlarına yönelik 
oluşturulan ortam sayesinde verimlilik % 82 
oranında artmaktadır.
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 10.3 SULAMA

Drip Sulama

Mobil Arıtma Sistemi

Otomatik Sulama Üstten Sulama

 Sulama işlemleri, suyun uygulanma şekline göre farklılık gösterir. Böylece bitkiye, ihtiyacı olan noktadan 
suya ulaşma imkanı sağlayarak, daha sağlıklı ve doğru bir sulama elde edilmiş olur. Temel sulama şekilleri;

 Seranın kurulu olduğu lokasyonda, sera yetiştiriciliği için her zaman uygun koşullarda su bulunmayabilir. Öte 
yandan, su değerleri nemlendirme, sisleme ve sulama hatlarına zarar verecek nitelikte olabilir. Örnek olarak, aşırı kireçli 
suların, uzun vadede yüksek basınç nemleme nozullarını tıkaması olarak gösterilebilir. Su şartlarının olumsuzluklarını 
gidermek için seralarda uygulanan arıtma sistemleri son derece yarar sağlar. Başlıca arıtma yöntemleri;

Drip sulama
Damla Sulama
Üstten Sulama

10.4 ARITMA

Ters Osmoz Sistemler
Ultrafiltrasyon Sistemi
Filtrasyon Sistemleri
Endüstriyel Su Yumuşatma Sistemleri
Mobil RO Sistemi

Ultraviyole Sistemler
Ozon ve Dozaj Sistemleri
Gri Su Arıtma Sistemleri
Atık Su Arıtma Sistemleri
Deiyonizasyon Sistemleri

Ters Osmoz Arıtma Sistemi
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