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AÇIKLAMALAR

KOD 621EEH081
ALAN Bahçecilik
DAL / MESLEK Sebzecilik
MODÜLÜN ADI Hidroponik Sistemler

MODÜLÜN TANIMI
Sistemin özelliğine uygun sıvı, agregat hidroponik, sistemlerin
kurulması ve besin çözeltilerinin hazırlanması konularının
anlatıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/ 16
ÖN KOŞUL Ön koşul yoktur.
YETERLİK Hidroponik sistemleri kurmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında hidroponik sistemleri
kurabileceksiniz.
Amaçlar

1. Sistemin özelliğine uygun sıvı hidroponik sistemleri
kurabileceksiniz.

2. Sistemin özelliğine uygun agregat hidroponik sistemleri
kurabileceksiniz.

3. Tekniğine uygun olarak besin çözeltilerini
hazırlayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Tepegöz, yazı tahtası, internet ortamı, sınıf, sera
Donanım: Televizyon, VCD, DVD, tepegöz, projeksiyon,
bilgisayar, mikroskop

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modülün sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri, tavırları ölçmek
amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme araçları ile
değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Şimdiye kadar bitki denince aklımıza gelen ilk şey, topraktı; çünkü bitki toprakta
büyür, gelişir ve hatta toprakta ölürdü. Ancak son zamanlarda topraksız tarım denen bir terim
hayatımıza girmiştir. Siz, toprak olmadan bir bitkinin yetişebileceğini hiç düşündünüz mü?
Evet, artık şimdiye kadar toprakta yetişmesine alıştığımız bitkileri topraksız da
yetiştirebiliyoruz.

Topraksız tarım, bitkilerin toprak kullanılmadan gereksinim duydukları organik ya da
inorganik besin maddelerini kontrollü sera koşullarında yetiştirme ortamına verilerek yapılan
üretim şeklidir.

Peki, günümüzde neden topraksız tarıma ihtiyaç duyulmuştur dersek, bunun sebebini
şöyle açıklayabiliriz: Toprakta üretimin yetersiz olduğu ya da mümkün olmadığı, iklim
koşullarının uygun olduğu ortamlardan yararlanmak amacı ile topraksız tarıma ihtiyaç
duyulmuştur. Böylece tarım alanlarından daha fazla yararlanma imkânı doğmuştur.

Topraksız tarım iki şekilde yapılır: Biri su kültürü, diğeri ise katı ortam kültürüdür. Su
kültüründe bitkiler su içerisinde gelişirken kontrollü olarak besin çözeltisi ile gübrelenir.
Katı ortam kültüründe ise şimdiye kadar duyduğunuz perlit, torf, kaya yünü, pomza, çakıl,
kum, gibi organik ve inorganik materyaller kullanılır.

Siz bu modül ile su ve katı ortamda nasıl bitki yetiştirileceğini öğreneceksiniz.
Yetiştirdiğiniz bitkilerin bakımını topraklı tarıma göre daha dikkatli yapacak ve beslenmesini
sağlayacaksınız; böylece imkânsız denen yerlerde bile bitki yetiştirebileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Sistemin özelliğine uygun sıvı hidroponik sistemleri kurabileceksiniz.

 Hidroponik sistemde en çok üretilen bitkileri tespit ederek neden bu sistemin

tercih edildiğinin araştırınız.

1. SIVI (AGREGAT OLMAYAN)
HİDROPONİK SİSTEMLER

Bitkilerin herhangi katı bir ortam içermeyen yapılarda özel besin çözeltilerinde veya
bu besin çözeltilerinin belli aralıklarla bitki köklerine püskürtülmesi ile yetiştirilmesi
yöntemidir.

Hidroponik, kelime anlamında besin çözeltisi içerisinde desteksiz olarak bitki
yetiştiriciliği anlamındadır. Bununla birlikte besin çözeltisi kullanarak katı ortamda bitki
yetiştirme de hidroponik sistem içinde yer alır.

Resim 1.1: Hidroponik sistemde bitki üretimin genel görüntüsü

Hidroponik sistemler bu sınıflandırmanın dışında açık ve kapalı sistemler olarak da
adlandırılabilir. Açık sistemde besin çözeltisi bitki köklerine bir kez verilir ve yeniden
kullanılmaz. Kapalı sistemde ise fazla çözelti yeniden toplanır ve dolaştırılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1. Besleyici Film Tekniği (NFT)

Bu teknikte besin çözeltisinin 0,5 mm ince bir film şeklinde ve belirli bir debi ile
akacağı bir kanal bulunmaktadır. Bitki kökleri bu kanaldaki besin çözeltisine doğrudan
temas etmektedir. Sistemin temel bileşenleri plastik borular ve tanktaki dalgıç pompadır.
Kanallar genellikle mat plastik film veya plastik borulardan oluşmaktadır.

Yetişme kabı olarak kullanılan olukların içinden bir besin eriyiğini ince bir tabaka
halinde geçer. Kaplarda yerleştirilen bitkilerin köklerini besin eriyiği ile temas ettirerek
beslenmeleri sağlanır. Böylece kökler hem beslenebilmekte ve su alabilmekte, hem de yeterli
havalanma olanağı bulmaktadır. Oluklardan geçen eriyik daha sonra tankta toplanıp yeniden
kullanılmaktadır.

Böylece su ve besin maddesi kayıpları da en aza indirgenir. Bu yöntem, topraksız
kültürün en gelişmiş tekniğidir. Tümüyle otomatik çalışan bir sisteme ve düzenlemeye gerek
gösterir.

Resim 1.2: NFT’nin şematik olarak gösterilmesi
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Bütün NFT sistemlerinin ortak özelliği kanallarda bulunan çözeltinin derinliğinin az
olmasıdır. Akış, genellikle süreklidir; ancak bazı sistemlerde her saat başı birkaç dakika
çözelti eklenmesi ile aralıklı olarak da çalıştırılır. Aralıklı akışın amacı kök sistemlerinin
yeteri kadar havalanmasını sağlamaktır. Ancak hızlı büyüme sırasında akış süresi çok kısa
veya çok seyrek aralıklarla olursa bitkiler su stresine girebilir; bu nedenle aralıklı akış
düzenlemesi ılıman iklim dönemlerinde uygulanması daha iyi olur.

Fotoğraf 1.1: Besleyici film tekniği

NFT kanallarının tabanında kapiler hasır genç kök sisteminin çevresindeki çözelti
akıntısının dalgalanmasını önlemek için kullanılır. Akış kesildiğinde bu hasır suyu ve
besinleri tutarak stok görevi de yapar.

NFT sistemlerinde tek sıralı bitki dikiminde 15–20 cm, çift sıralı bitki dikimimde ise
30–38 cm veya daha geniş kanallar kullanılmaktadır. Kanal uzunluğu maksimum 4–10 m,
eğimi ise 1/50 veya 1/75’tir. Besin çözeltisi her kanalın yüksek ucundan pompalanarak
alttaki uca doğru akarak bitkinin kök hasırını ıslatmaktadır. Kanallardaki akış hızı dakikada
1–2 litre olmalıdır.

Bu yetiştirme yönteminde fideler yetiştirme ortamıyla birlikte kanalı oluşturacak
levhanın ortasına yerleştirilir. Levhanın her iki ucu fidelerin tabanına doğru çekilip
buharlaşmayı engellemek için birbirine tutturulur. Fide yetiştirme ortamı bitkiler küçükken
gerekli olan besinleri tutmaktadır. Bitkiler büyüdüğünde ise kanal içinde hasır şeklinde
yayılarak kökleri aracılığı ile besinleri doğrudan alır.

Besin çözeltisi kanalın alt ucuna toplanarak besin çözeltisi tankına dolmaktadır.
Çözelti yeniden sisteme verilmeden önce tuz bakımından incelenmektedir. NFT
yetiştiricilikte uzun büyüyen bitkilerin devrilmemesi için bitkilere mutlaka gerekli destek
sağlanmalıdır.
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1.2. Modifiye NFT

Bitki köklerinin, değişik kanallar içerisinden sürekli veya aralıklı olarak birkaç
mm’den 4-5 cm’e kadar derinlikteki besin eriyikleri içerisinde tutularak beslendiği sistemdir.
Sistemde bitkilere verilen besin eriyiği eğimli bir kanaldan geçirilerek besin tanklarında
depolanır. Analiz sonuçlarına göre eksiklikleri tamamlandıktan sonra tekrar ortama motorlar
aracılığı ile pompalanır.

Resim 1.3: Modifiye NFT’nin şematik olarak gösterilmesi

Modifiye NFT farklı şekillerde uygulanır. Bunları şöyle açıklayabiliriz:

1.2.1. Sabit Kanallar

Sera zeminin NFT kanallarının yerleştirilmesi durumuna göre şekil verilerek
kaplanması yöntemidir. İlk tesis masrafı yüksektir; ancak işletme masrafları diğer standart
yöntemlere göre daha düşüktür.

Bütün yıl marul yetiştirilecek bir serada sabit kanallar şöyle kurulur; 1:50 eğiminde,
45 m uzunluğunda, 2,5 cm derinliğinde ve 10 cm genişliğinde birbirine paralel betondan
kanallar oluşturulur. Beton yüzeyleri besin çözeltisinden izole etmek amacıyla özel bir
madde ile kaplanır. Bu şekilde oluşturulan NFT sistemleri ile mekanizasyon üst seviyede
gerçekleşirken düşük maliyette üretim yapılmasına imkân sağlar.

1.2.2. Hareketli Kanallar

İlk defa 1981 yılında Prince ve arkadaşları tarafından marul üretimi içim önerilmiştir.
Bitki büyüme ve gelişmesine bağlı olarak kanallar birbirinden bağımsız olarak sera içinde
dağılım gösterir. Değişik sıra aralı bu sistem sera alanından en üst seviyede yararlanmayı
sağlar. Aynı zamanda ışığı engelleyici etkisini de ortadan kaldırır.
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1.2.3. Borulu Sistemler

Bu sistemde 2-3 cm derinliğindeki besin çözeltisi, 10 cm çapındaki plastik borulardan
akar. Bu borular üzerinde yanları plastik ve altı delikli saksı içinde bitki yetiştirilir. Plastik
saksı boruda akan besin çözeltisine değdirilmekte ve böylece bitki besinini almaktadır.

PVC borularının yerleştirilmesi yetiştirilecek bitkinin çeşidine göre değişir. Borular
düz veya zikzak şeklinde yerleştirilir. Zikzak şeklindeki sistemde aynı alanda daha fazla bitki
yetiştirilir; ancak bu sistem daha çok yavaş büyüyen bitkiler için uygundur. Düz sistemde ise
hem uzun hem de kısa boylu bitkiler yetiştirilmektedir.

1.2.4. Hareketli Bantlar

California’da sınırlı alanda marul üretimini üst seviyede gerçekleştirmek amacıyla
geliştirilen bir yöntemdir. NFT kanalları üzerindeki hareketli bantlar üzerine dikilen bitkiler
gelişme dönemleri sonunda mekanik olarak hasat edilir.

1.3. Aeroponik (Kök Sisleme Tekniği)

Bitkilerin köklerine besin eriyiklerinin sürekli veya aralıklı olarak sis veya buhar
halinde püskürtülmesi şeklinde uygulanan yöntemidir. Diğer sistemlere göre su ve gübre
tasarrufu sağlayan bu sistemde besin çözeltisini atmaya yarayan başlıklar ve sistemi basınçlı
bir şekilde çalıştıran motor düzeneği bulunmaktadır.

Fotoğraf 1.2: Aeroponik sistem
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Aeroponik, bitkilerin köpük panellere yerleştirildiği ve bitki köklerinin panelin
altındaki havada asılı kaldığı yetiştirme tekniğidir. Kullanılan paneller kök oluşumunu
uyarmak ve alg gelişimini önlemek için ışık geçirgenliği olmayan kapalı kutularda oluşur.
Besin çözeltisi köklere ince sis şeklinde püskürtülür. Mistleme her 2-3 dakikada bir 1-2
saniye yapılmaktadır. Bu, köklerin nemli tutulması ve besin çözeltisinin havalandırılması
için yeterlidir. Bitkiler köklere yapışan çözelti sisinden su ve besini alır.

A tipi aeroponik sistemler Arizona’da geliştirilmiştir. Bu yöntemde 1.2 mx2.4 m
ölçüde geniş plastik paneller, tabanda iki panel arasındaki mesafe 1.2 m ve yandan
görünümü ikiz kenar üçgen olacak şekilde monte edilir. A şeklindeki panel su geçirmez
özelliktedir ve 2,5 cm derinliğindeki besin çözeltisinin toplandığı bir hazneden oluşur.
Yetiştirme ortamında küçük tüplerde bulunan genç bitkiler panel merkezinden 18 cm
aralıklarla açılan yerlerine dikilir. Bitki kökleri havada asılı kalır ve daha önce anlatılan
besin çözeltisi ile sisleme yapılır.

Bu sistem genellikle seralarda uygulanmaktadır. Daha çok marul, ıspanak gibi kısa
boylu ve yapraklı sebzeler için uygundur. Diğer tekniklerde olduğu gibi hava, su, besin
maddesi ve ışık bitkinin dört ana gereksimidir. Köklere en iyi şekilde havalanma sağlanması
sistemin ana avantajıdır.

Bu tekniğin başlıca avantajı, alanın maksimum kullanılmasıdır. Diğer sistemlerle
karşılaştırıldığında birim alanda yetiştirilen bitki sayısı iki kat daha fazladır; ancak tek
olumsuz tarafı ise eğimli yüzeyde yetişen bitkilerin farklı yoğunlukta ışık almasıyla düzensiz
gelişmeleridir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları Öneriler

 Marul fidesi elde ediniz.
 Borulu sistemi kurmak için boruları

temin ediniz.

 İki tane plastik bidon temin ediniz.

 Marul bitkisi yetiştirmek için gübre
temin ediniz.

 Boruları uzunlamasına fide saksılarını
yerleştirmek için kesiniz.

 Boruları serada uygun yükseklikte bir
yere yerleştiriniz.

 Bidonlardan birisini borulardan gelen
suyu toplamak için uygun yere
yerleştiriniz.

 Diğer bidonu borulara su verecek
şekilde yüksekçe bir yere
yerleştiriniz.

 Yüksekteki bidonun içine su ve
gübreleri orantılı olarak doldurunuz.

 Fideleri altı delinmiş saksılara
yerleştiriniz.

 Saksıları plastik boruların içine uygun
aralıklarla yerleştiriniz.

 Yüksekteki bidonu su damlatacak
şekilde ayarlayınız.

 Plastik borulardan suyun yavaş akmasını
sağlayınız.

 Akan suyun diğer bidonda toplanmasını
sağlayınız.

 10 cm çapında plastik boru kullanınız.
 Bidonların hacmi 10 litre civarın da

olsun.(Bidonların yer değişmesi
esnasında zorlanmamak için)

 Marul bitkisinin hangi gübrelere ihtiyaç
duyduğunu ve miktarını
öğretmeninizden öğreniniz.

 Gübreleri 10 litre suya orantılı olarak
karıştırınız.

 Plastik boruları fide saksılarının
yerleşebileceği gibi uygun
büyüklükte kesiniz. Fide saksılarını
bu boruların içine yerleştiriniz.

 Bidonlardan birisini plastik borulardan
gelen suyun tutulması için uygun
yere yerleştiriniz.

 İçine gübreli su koyduğunuz bidonu
plastik boruya su damlatacak şekilde
yüksekçe bir yere sabitleyiniz.
Bidondaki suyun damlaması için
bidona hava girmesini sağlayan bir
delik açmayı unutmayınız.

 Sistemi kurdunuz. Yukarıdaki
bidondan su vermeye başlayınız.

 Yukarıdaki bidonda gübreli su bitince
aşağıdaki bidonda biriken suyu diğer
bidona aktarınız.

 Böylece gübre ve su azami ölçüde
kullanılmış olacaktır.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin
bilgilerinizi ölçünüz.

ÖLÇME SORULARI

1. Hidroponik, kelime anlamında ………………….. içerisinde desteksiz olarak bitki
yetiştiriciliği anlamındadır.

2. Açık sistemde besin çözeltisi bitki köklerine …………………… ve yeniden
kullanılmaz.

3. Besin çözeltisinin 0,5 mm ince bir film şeklinde ve belirli bir debi ile akacağı bir kanal
bulunan sistem ………………………………….sistemidir.

4. NFT kanallarının tabanında …………………. genç kök sisteminin çevresindeki
çözelti akıntısının dalgalanmasını önlemek için kullanılır.

5. NFT yetiştiricilikte uzun büyüyen bitkilerin …………….. için bitkilere mutlaka
gerekli ………………sağlanmalıdır.

6. Bitki köklerinin, değişik kanallar içerisinden sürekli veya aralıklı olarak besin
eriyikleri içerinde tutularak beslenmesi şeklindeki ……………….sistemdir.

7. Sera zeminin NFT kanallarının yerleştirilmesi durumuna göre şekil verilerek
kaplanması yöntemine …………………………………denir.

8. Hareketli …………………………………………… de ortadan kaldırır.

9. Borulu sistemde …….. cm derinliğindeki besin çözeltisi, 10 cm çapındaki
………………………….. akar.

10. Aeroponik, bitkilerin …………………. yerleştirildiği ve bitki köklerinin panelin
altındaki ……………….. kaldığı yetiştirme tekniğidir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda Aeroponik
sistemde marul yetiştiriciliği uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Marul fidesi temin ettiniz mi?

2. Sisteme karar verdiniz mi?

3. Aeroponik sistem kurmak için köpük temin ettiniz
mi?

4. Köpük üzerinde uygun aralıklarla delikler açtınız
mı?

5. Fidelerin köklerini deliklerden geçirdiniz mi?

6. Kökler karanlık ortamda kalacak şekilde köpükleri
uygun bir yere yerleştirdiniz mi?

7. Su ve gübreyi uygun miktarda karıştırdınız mı?

8. Gübreli suyu püskürtmek için spreyli kap temin
ettiniz mi?

9. Uygun aralıklarla gübreli suyu köklere püskürttünüz
mü?

10. Püskürtme işlemi dışında köklerin karanlıkta
kalmasına dikkat ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise bir sonraki
öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Sistemin özelliğine uygun agregat hidroponik sistemleri kurabileceksiniz.

 Agregat sistemde en çok üretilen bitkileri tespit ederek neden bu sistemin tercih

edildiğini araştırınız.

2. AGREGAT HİDROPONİK SİSTEMLER

Topraksız yetiştiriciliğin bu sisteminde gerekli olan katı veya sert ortam, lokal olarak
elde edilen materyallerden oluşur. Seçilen ortam materyallerinin esnek, gevrek, su ve hava
tutma kapasitesi iyi ve kolaylıkla drene edilen özellikleri olmalıdır. Bu özelliklere ek olarak
toksin maddelerden, hastalık ve zararlılardan oluşan mikroorganizmalardan arındırılmış
olmalıdır.

Bu yöntemde ise bitkiler; torba, tekne, saksı, viol ve benzer biçimlerde kaplara
doldurulan organik veya inorganik yapılı substratlara ekilerek veya dikilerek yerleştirilir.
Besin çözeltisi belli aralıklarla damlama sulama veya yağmurlama sulama ile bu ortama
verilir ve bitkiler su/besin maddelerini substratlardan alır.

Fotoğraf 2.1: Agregat hidroponik sistemde yetiştirilen bitki

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Bu tekniklerin tümünde temel prensip, toprak kullanmadan yetiştirilen bitkilerin kök
sistemlerine yeterli oranda besin maddesi içeren çözeltilerin ulaşmasıdır. Besin maddesi
düzeyleri bitki türlerine göre ayrı ayrı hazırlanır. Bitkilerin gelişme devrelerindeki istekleri
göz önüne alınarak içerikleri değiştirilerek uygulanır.

Besin çözeltilerinin pH’ı ve elektriksel iletkenlikleri (EC) bitkilerin optimum
isteklerine göre düzenlenmelidir. Tüm bunları sağlamak için çözeltiler özel tanklarda
hazırlanır, daha sonra sisteme bağlanarak bitkilere verilir.

Fotoğraf 2.2: Yetiştirme ortamından genel görünüş

Yöntemin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

 Bitkinin kök bölgesine yeteri kadar nem ve hava sağlar. Topraklı yetiştiricilikte
olduğu gibi bir sıkışma söz konusu değildir. Dolayısıyla toprak işleme ve
çapalama sorunu ortadan kalkar.

 Toprakta bulunan ve toprakla taşınan yabancı ot tohumları bu yöntemde sorun
oluşturmaz. Rüzgârla taşınan ot tohumlarının ise kontrolü mümkündür. Yabancı
ot mücadelesine büyük ölçüde gerek kalmaz.

 Bitkilerin besin maddesi gereksinimi su ile birlikte karşılanır. Ayrıca
gübrelemeye gerek kalmaz, besin maddesi ve gübre kayıpları en aza iner.

 Bütün bitkilere eşit miktarda ve dengeli su-besin verilir. Böylece daha homojen
ve üniform ürün elde edilebilir.

 Su ekonomisi sağlar. Dengeli sulama ve beslemeyle verimde ve kalitede artış
sağlanır.

 Sterilizasyonu daha kolaydır.
 Bitkisel üretimi, bitki yetiştirmeye uygun olmayan, tuzlu, taşlı, çöl ve sığ

alanlara da kaydırma imkânı vardır.
 Besin maddelerinin dozları ayarlanarak bitkilerin vegetatif veya generatif

devrede tutulmaları sağlanabilir.
 Bitkiler için su stresi problemi yoktur.
 Topraksız kültür yetiştiriciliği otomasyona uygundur. Sulama ve gübreleme

otomatize edilerek iş gücünden ekonomi sağlanır.
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 Topraksız kültür yetiştiriciliğinde, kök ortamının pH, tuzluluk, besin maddesi ve
hava/su oranı dengeli bir şekilde ayarlanabilir.

 Yöntemin dezavantajlarını ise şöyle sıralayabiliriz:
 Sistemi çalıştırmak için gerekli malzemelerin satın alınması ve kurulması pahalı

olduğundan ilk maliyeti yüksektir.
 Zaman zaman bitki beslenme sorunları ile karşı karşıya kalınabilir. Yöntemin

sağlıklı çalıştırılabilmesi için bilgi birikimine sahip kalifiye elemana gerek
gösterir.

 Düzenli ve kesintisiz elektrik sistemine gerek gösterir. Elektrik sistemindeki
kesintilerde özellikle NFT sisteminde çok önemli sorunlar ortaya çıkabilir.

 Sonbahar ve ilkbahar devrelerinde sıcak mevsimlerde kök bölgesi sıcaklığı
yükselebilir. Bunu engelleyecek önlemler almak gerekir.

 Temiz bir çalışma gerektirir. Özen gösterilmezse bazı kök hastalıklarının ortaya
çıkması durumunda bunlar besin çözeltisi ile hızla diğer bitkilere de yayılabilir.

2.1. Açık Sistemler

Bu yöntemde besin çözeltisi bitki kök sistemine pompalanır. Fazla çözelti toplama
tanklarında tekrar biriktirilir. Besin maddesi içeriği, pH ve EC değeri incelendikten sonra
tekrar kullanılır.

Açık hidroponik sistemlerin çoğunda besin çözeltisinin fazlası tekrar değerlendirilir;
ancak değerlendirilme şekli, tekrar bitkilere uygulanması değildir. Fazla besin çözeltisinin
buharlaştırma havuzlarında buharlaştırma ve çevredeki bitkilere uygulanması şeklinde
yapılır. Bu sistemler ortamın kompozisyonu ve tuzluluğa daha az hassas olması nedeniyle
besin çözeltisi tekrar sisteme verilmez. Bu durum yetiştirme ortamları üzerinde daha yaygın
çalışmalar yapılmasına neden olmuştur.

Gübreler, sulama suyuna bir enjeksiyon cihazıyla ya da sulama suyu ile büyük bir
tankla karıştırılır. Sulama, zaman saati ile programlanır. Çok büyük seralarda ise farklı
bölümlerin sulanması için selonoid vanalardan yararlanılır.

2.1.1. Kanal Kültürü (Yatak Kültürü)

Yetiştirilecek bitki türüne göre kanal kültürü hazırlanır. Kanallar 15–20 cm derinlik,
30–120 cm genişlik, % 1–1,5 eğiminde ve sera boyuna göre değişen uzunluktadır.
Genellikle tek sıra bitki dikimi yapılır; ancak yatak genişliği uzun olursa çift sıra halinde
bitki dikimi yapılmalıdır. Yere yatay veya tavana asılı dikey olarak yerleştirilmiş yapılardır.
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Fotoğraf 2.3: Kanal (yatak) kültürü

Yataklar, sera toprağında derince açılmış oyukların plastikle kaplanması ile
oluşturulur. Bunun yanında beton, tahta veya metal kontrüksiyon yapı üzerine yerleştirilmiş
ve değişik (en fazla plastik) malzemeler kullanılarak oluşturulabilir. Yetiştirme ortamını yer
yüzeyinden ayırmak için yatak veya kanallar su geçirmez materyal ile kaplanmalıdır.

Fotoğraf 2.4: Değişik kanal (yatak) kültürü uygulamaları

Bu yetiştiricilik sisteminde yetiştirme ortamı olarak torf, talaş, Hindistan cevizi tozu,
kum veya çakıl, peat, perlit gibi materyaller ve karışımları kullanır. Bitkiler bu yapılar
içerisine doldurulmuş katı ortamların kullanılarak damla sulama ile su ve gübre verilmesi ile
üretilir. Atık su ise yataklara verilen eğimden faydalanılarak sistemden uzaklaştırılır. Fazla
besin çözeltisinin drene olması için yatağın alt kısmına 2,5 cm çaplı delikli borular
yerleştirilir. Uzun büyüyen sarılıcı bitkilerden domates, hıyar ve vb. bitkiler meyve ağırlığını
taşıyabilmek için desteklenmelidir.
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Fotoğraf 2.5: Bitkilerin desteklenmesi

2.1.2. Torba Kültürü

Bu sistemde bitkiler herhangi bir agregat ile doldurulmuş torbalara yerleştirilir. Torba
kültüründe kullanılan torbalar değişik büyüklük ve renklerde olabilir; ancak daha çok iç
kısmı siyah, dış kısmı beyaz torbalar tavsiye edilir.

Torba kültüründe en çok kullanılan ortamlar %60 torf, %20 vermikülit ve %20
perlitten oluşur. Bu karışımlarının pH değeri 5,2-5,6 arasındadır. Bu katı ortamlar
karıştırıldıktan sonra pH ve EC değerleri kontrolleri yapılarak bitkiler dikilir.

Resim 2.1: Torba kültürünün şematik görünümü

Bu yöntemde bitkilere besin çözeltisi damla sulama yöntemi ile verilir. Burada dikkat
edilmesi gereken konu, torbaların yan kısımlarına mutlaka drenaj delikleri açılmalıdır.
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Fotoğraf 2.6: Torba kültüründe damlama sulama sistemi

Torba kültürü, yatay ve dikey torba kültürü olmak üzere kendi arasında ikiye ayrılır:

 Dikey (Asılı) torba kültürü: Bu teknikte yaklaşık 1 m uzunluğunda, silindir
şeklinde, dış kısmı beyaz, iç kısmı siyah, UV katkılı, kalın PE torbalar kullanılır.
Bu torbaların alt kısmı kapatılarak üst kısmı bağlanır. Torbanın alt kısmına besin
çözeltisinin drene olması için delikler açılır. Daha sonra torba, hazırlanmış katı
ortamla doldurulur. Hazırlanan torbalar, besin çözeltisi toplayan kanallar
üzerindeki desteklere dikey olarak asılır; bu nedenle de bu tekniğe dikey torba
tekniği adı verilmiştir.

Resim 2.2: Dikey torba tekniğinin şematik görünümü
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Torbalar dikey olarak asıldıktan sonra her bitkinin dikileceği yer + şeklinde kesilir.
Eğer fideler ağlı saksılarda yetiştirilmişse saksıları ile birlikte ya da saksılarından çıkarılarak
asılı torbalar üzerinde açılan deliklere yerleştirilir. Dikilen bitkiler köklerin gelişinceye kadar
düşmemesi için açılan deliklerin iki kenarı birleştirilerek bir tel yardımı ile sıkıştırılır.

Fotoğraf 2.7: Dikey torba tekniği

Besin çözeltisi, asılı torbanın üst tarafında iç kısma tutturulmuş mikro dağıtıcılara
pompalanarak torbanın içine dağıtılır. Besin çözeltisi damlaları katı ortamı ve bitki köklerini
ıslatır. Fazla çözelti, asılı torbanın alt kısmında açılan delikler yoluyla alt kısımdaki
kanallarda toplanır ve besin çözeltisi stok tankına geri aktarılır.

Bu sistem açıklarda ve seralarda kurulabilir; ancak seralarda torbalar birbirine gölge
yapmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Dikey torba tekniğinde torbalar hafif materyallerle dolduruldukları için ağır değildir
ve yaklaşık 2 yıl süre ile kullanılabilir. Her torbadaki bitki sayısı, yetiştirilecek bitki sayısına
göre değişir. Örneğin marul bitkisinde her torbaya 20 marul dikilebilmektedir. Bu sistem;
daha çok yapraklı sebzeler, çilek ve küçük çiçekli bitkiler için uygundur. Besin çözeltisinin
dağıtılması için siyah renkli borular kullanmaktadır.

 Yatay torba kültürü: Bu teknikte 1–1,5 m uzunluğunda, dış kısmı beyaz, iç
kısmı siyah UV katkılı, polietilen torbalar kullanılır. Torbalar 6 cm yükseklikte
ve 18 cm genişliğindedir. Torbalara hazırlanan karışımlar doldurulduktan sonra
zemin üzerinde yatay olarak uç uca yerleştirilir. Torbalar, arasında yürüme
boşlukları olması için aralıklı dizilir.
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Torbalar, dikilen ürüne göre çift sıralı olarak da yerleştirilebilir. Torbaların üst
yüzeylerine + şeklinde küçük delikler açılır. Saksıda yetiştirilmiş bitkiler bu deliklere dikilir.
Her torbaya 2-3 bitki dikilir. Drenajı sağlamak için torbaların her bir alt kenarlarına delikler
açılmalıdır.

Fotoğraf 2.8: Yatay torba tekniği

Her bitki için ana besin kaynağından ayrılan siyak kapiler boru ile besin çözeltisi
uygulanır. Besin çözeltisi ve su torbalara el ile de verilebilir. Bitkinin büyüme aşaması ve
hava şartlarına bağlı olarak değişik miktarlarda besin çözeltisi uygulanır. Yetiştirme ortamı
su veya besin çözeltisi ile tamamen doymuş olmamalıdır; çünkü böyle bir durumda bitki
köklerinin oksijen alımı engellenmiş olunur.

Fotoğraf 2.9: Değişik yatay torba tekniği uygulama alanları

Yatay torbalar yerleştirilmeden önce UV’ye dayanıklı beyaz polietilen ile tüm zemin
kaplanmalıdır. Polietilenin beyaz kullanılmasındaki amaç güneş ışığının bitkiye yansıtılması
içindir. Bu ayrıca fungal hastalıklara neden olan nispi nemi de azaltır. Bu sistemde genellikle
uzun boylu bitkiler yetiştirildiğinden desteklenmesi gerekir.
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2.1.3. Kaya Yünü

Kaya yünü bazaltik kayaların eritilmesi, eriğin liflere dönüştürülmesi ile üretilir. Lifler
eritildikten sonra ortama yapıştırıcı eklenerek sıkıştırılarak geniş bloklar halinde kurutulur.
Geniş bloklar, küçük bloklara kesilerek çoğaltma bloklarını oluşturur.

Kaya yünlerinin hepsinin yapısı aynı değildir. En iyisi saf bazaltik kayadan elde
edilmiş üründür. Kaya yünlerinin eritme işleminden arta kalanlarla da lifler üretilmektedir.
Bu kaya yünlerinin metal içeriği fazladır. Yüksek kaliteli kaya yünlerinin lif çapı içindeki
yapıştırıcı dağılımı ile bir örnek olmalıdır. Kaya yünü, kolaylıkla ıslatılmalı ancak sulu
olarak kalmamalı ve kolayca drene olmalıdır.

Kaya yününün ıslanma özellikleri birbirlerinden farklılık gösterir. Kaya yünü lifleri
mineral yağ içermeleri nedeniyle doğal olarak hidrofobiktir. Yüksek kaliteli kaya yünlerinde
mineral yağlar, imalat sırasında uzaklaştırılır ve eriyik içine mineral ıslatıcı maddeler katılır.
Tarımsal kaya yününün bu formu, doğal olarak su çeker ve kolaylıkla ıslanır.

Kaya yünü üzerinde gelişen bitkiler kaya yününden çözeltiyi çekerek havanın
çözeltiye oranının artmasına neden olur. Bu nedenle eğer kök bölgesinde yüksek oranda
havaya gereksinim varsa sulamalar arasındaki zamanın fazla olması, hava yüzdesinin
artmasını sağlar. Kaya yününden çözeltiye ulaştırmak için gerekli tansiyon, sadece kaya
yünü kuruduğunda artar. Bunun anlamı doymuş kaya yününden bitkinin çözeltiyi almasıdır.
Bu sırada kaya yünü kendi neminin %50-70’ini bitkiye verir. Bu nedenle kaya yününden
gelişen bitki kaya yünü tamamen kuruyuncaya kadar su stresine girmez.

Fotoğraf 2.10: Kaya yünü ile üretim
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Kaya yünü bloklarının serada düzenlenmesi bitkiye bağlıdır. Genellikle zemin beyaz
veya tercihe göre siyah-beyaz polietilen ile kaplanır. Kaya yünü blokları sıralara yerleştirilir
ve bitkiler için bloklar üzerinde plastik delikler açılarak su damlatıcılar deliklere yerleştirilir.
Sulama sistemi açılır ve bloklar çözelti ile doldurulur. Fideler bloklar üzerine yerleştirilir.
Plastik zemin ile bloklarda drenaj delikleri açılır.

Kaya yünü sisteminin kuruluşu oldukça basit ve ucuzdur. Bu sistemde her bitkiye bir
damlatıcı ve kapasitesi 2 litre/saat olan damla sulama sistemi kullanılır. Besinler 2 başlı
enjektör ve besin konsantresi tankı kullanılarak verilir.

Sistemin düzenlenmesinde en önemli faktör bloktaki pH ve EC’nin ölçülmesidir.
Örnekler mümkün olduğunca sabah saatlerinde alınmalıdır. Substrat önemli ölçüde
tamponlamaya sahip olsa da EC ve pH gün içerisinde değişiklik gösterebilir. Bunun içinde
bloktaki tuzların konsantrasyonu düzenlenmelidir.

2.1.4. Kum Kültürü

Kum kültürü ile yapılan çalışmalar 1960’lı yıllarda Arizona Üniversitesinde
başlamıştır. Kum kültürü, saf su yerine temiz dere kumu kullanılarak aynı şekilde makro ve
mikro elementlerin solüsyon şeklinde verilmesi ile yapılan yetiştirme tekniğidir.

Saf kum kanal veya hendek kültüründe kullanılır. Çöl bölgelerinde seranın tabanının
polietilen bir örtü ile kaplanması uygun ve ucuz bir yöntemdir. Bu işlemden sonra delikli
borular yerleştirilir ve üzerine 30 cm yüksekliğinde kum ilave edilir eğer kum, yüzeysel
uygulanılacaksa ortamdaki nem üniform dağılamayacağından bitki kökleri drenaj borularına
doğru gelişir. Bitki yetiştiriciliğinde kullanılan bölgeler düzeltilerek hafifçe eğim
verilmelidir. Bundan sonra besin çözeltisini dağıtan borular uygun şekilde yerleştirilmelidir.

Hidroponik sistemlerin uygulanacağı bölgelerde sulama suyunun uygun kalitede
olması oldukça önemlidir. Suyun kalitesi için tuzluluk, pH ve zararlı elementlerin bulunup
bulunmadığı kontrol edilmelidir. Bitkilerin günde 8 kere sulandığı yaz aylarında sulama
uygulaması hassaslık gösterir. Amacına uygun sulamada yetiştiriciliği yapılan alanın
tamamından uygulanan suyun % 4-7’sinin drene olacağı düşünülerek sulama yapılmalıdır.

2.1.5. Perlit

Perlit volkanik kökenli alüminyum silikattır. Fiziksel olarak stabil ve biyolojik olarak
sterildir; bu yüzden de mükemmel bir bitki yetiştirme ortamıdır. Hafif olması işçilikte
kolaylık sağlar. Bitkiler tarafından kolaylıkla yararlanabilir su kapasitesi yüksektir. Serbest
drenaj özelliği hava kapasitesinin iyi olmasını sağlar. Nötr pH’a sahiptir. pH 5,0’ın altına
düştüğünde alüminyum, zehir etkisi gösterir.

Perlit, fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle köklendirme ve topraksız
yetiştiricilikte tek başına yetiştirme ortamı olarak kullanılır. Aynı zamanda diğer
materyallerle de karıştırılarak başarı ile kullanılır.
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Perlitin kullanıldığı topraksız yetiştiricilik sistemleri yatak sistemi, torba kültürü,
kanal rezervuar yöntemi ve dikey yatay torba kültürüdür.

 Kanal rezervuar yöntemi: İskoçya’da geliştirilen bir yöntemdir. Yöntemin
esası, perlitin kuvvetli bir kapiler çekim gücüne sahip olmasına dayanır.
Yöntemde perlit torbaları siyah-beyaz plastik örtü üzerine sıra halinde dizilir.
Torbaların alt kısmında besin çözeltisi rezervuarı oluşturmak için 3-4 cm’lik
yarıklar açılır. Daha sonra polietilen örtü ile sarılan torbalar üst taraftan
zımbalanır. Besin çözeltisi rezervuarının seviyesi ile torbalar arasındaki
farklılığa engel olmak gerekir. Ayrıca kanal boyunca rezervuar seviyesinin de
sürekli sabit tutulması lazımdır. Bunun için de torbalar arasına 4cm x 4 cm x 45
cm boyutlarında polisitiren takozlar yerleştirilir.

Resim 2.3: Kanal rezervuar yöntemi

Bu yöntemde besin çözeltisi kapilarite ile kök bölgesine yükselir. Perlitin sahip
olduğu fiziksel özelikler nedeniyle torba profili boyunca rezervuarın serbest su seviyesinden
itibaren ideal hava su dengesi sağlanır. Rezervuarda torbanın profili boyunca perlitin nem
içeriği değişiminin fazla olmaması ve sürekli korunabilmesi bu yöntemin en avantajlı
tarafıdır.

Kanal rezervuar yöntemi, sulama yönünden üreticilere büyük kolaylık sağlayan bir
yöntemdir. Sulama solar radyasyona bağlı olarak günde 2 veya 3 kez rezervuar seviyesinin
yükseltmek için yapılır. Aşırı sulamaların bitkiler için zararı sistem içinde giderilmektedir.
Kapalı sistem olduğu için su ve gübre kullanımında tasarruf sağlar. Topraksız yetiştiricilik
yöntemleri içinde topraktan bu yönteme geçiş çok daha kolay ve ekonomiktir. Diğer
yöntemlerde olduğu gibi sulama ve gübreleme ünitelerin kullanımına gerek yoktur.



23

 Perlit torba kültürü: 1m veya daha fazla uzunluktaki plastik perlit torbaları
siyah-beyaz plastik örtü serilen sera zemini üzerine iki sıra halinde dizilir.
Torbaların üzerinde açılan deliklere fideler dikilir. Damla sulama boruları her
bitkiye gelecek şekilde yerleştirilir. Torbanın alt kısmında drenajı sağlamak için
3–4 cm yukarıdan yatay delikler açılır. Su kalitesinin iyi olduğu ve
damlatıcıların çalıştığı şartlarda drenaj suyu miktarı minimum düzeyde
tutulmalıdır.

2.2. Kapalı Sistemler

Bu sistemde kullanılan besin çözeltisi yalnız bir kez kullanıldıktan sonra dolaştırılmaz
ve yenisi ile değiştirilir. Kullanılan besin çözeltisi yenilendikten sonra pH veya EC
değiştiğinde yeni çözelti ile değiştirilir.

2.2.1. Çakıl

Agregat olarak çakılın kapalı sistemlerde kullanılması uzun yıllar öncesine dayanır.
Bugün hala kullanılmasına rağmen yerini büyük oranda NFT sistemleri ve açık agregat
sistemleri almıştır. Diğer kapalı sistemlerde olduğu gibi zehir etkili tuzların oluşumu
engellenmelidir. Sistem içinde topraktan kaynaklanan hastalıklar ve nematodlar
bulunmamalıdır. Hastalık bir defa sisteme bulaşırsa besin çözeltisi ile tüm bitkilere bulaşır.

Resim 2.4: Kapalı sistemlerde çakıl

Kapalı sistemlerde alttan sulamalı ve agregat olarak çakılın kullanıldığı sistem Resim
2.1’de gösterilmiştir. Sistemin temel bölümleri şunlardır:

 Aşırı iri kum
 Besin çözeltisinin toplandığı toplama tankı
 Pompa
 Pompanın çalışmasını kontrol eden zaman ayarlayıcı mekanizma
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Bu sistemlerde besin çözeltisi yatakları yetiştirme ortamının yüzeyinde 2 cm
yüksekliğinde göllendirilir. Daha sonra tekrar kullanılması için toplama tankında biriktirilir.
Bu sistemde yetiştirme ortamı olarak kum kullanıldığı için damla sulama sisteminin agregatı
yeterince ıslatmış olmasına özen gösterilmelidir.

2.2.2. NFT veya Kaya Yünü

NFT ve kaya yününün birlikte kullandığı bu sistem Avrupa’da geliştirilmiştir.
Uygulama- da üzerinde bitki bulunan küçük kaya yünü yastıkları besin çözeltisinin resirküle
edildiği kanallar içerisine konur. İki sistemin bir arada kullanıldığı bu sistemde pompaların
arızalanması durumunda bitkilerin gelişmesinde olumsuzluklar görülebilir.

Kaya yünü hem açık hem de kapalı sistemlerde kullanılabilir. Açık sistemde besin
çözeltisi toplanarak tekrar kullanılır. Katı ortam yetiştiriciliğinde en çok kullanılan sulama
sistemi kapalı sulamadır.

Açık sistemde çözeltinin besin içeriği sürekli değişir. Domates gibi hızlı gelişen
bitkiler gün içinde çok fazla miktarda besin alabilir. Kapalı sistemde üretici besin verme
sıklığını artırabilir; böylece bitkiye ulaşan çözeltinin dengesinden emin olur.

Kapalı sulama sisteminin kullanılmasının diğer bir sebebi de hastalıkların yayılmasını
engellemektir. Katı ortam sistemlerinin çoğunda aynı kök bölgesinden yalnızca birkaç bitki
yararlandığından hastalık bu birkaç bitkiye bulaşır. Açık sulama sistemi kullanıldığında
bitkilerde hastalıklar daha kolay yayılır. Kapalı sulama sistemlerinde temel prensip kök
bölgesindeki besinlerin düzenlenerek sağlıklı gelişmelerinin sağlanmasıdır. Bu sistemin tek
dezavantajı sulama ile verilen gübrenin bir kısmının atılmasıdır. Genellikle uygulanan besin
çözeltisinin % 15-20’si kaybedilmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler
 Dikey torba kültürü ile üretim yapmak

için uygun torba temin ediniz.

 Torbaların içini bu ortamlarda
kullanılan materyallerle doldurunuz.

 Ortamın pH’ını kontrol ediniz.

 Torba kültüründe yetiştirilecek bitki
fideleri temin ediniz.

 Torbaları uygun bir yere asınız.

 Sulama sistemini kurunuz.

 Sulama sistemi için bir bidon temin
ediniz.

 Bidondaki suyun torbaya geçmesini
sağlayacak ince borular temin ediniz.

 Torbaların altına fazla suyun toplanması
içinde uygun kaplar temin ediniz.

 Yetiştireceğiniz bitkinin özelliğine göre
gübreleri temin ediniz.

 Sulama suyuna gübreleri karıştırıp
erimesini sağlayınız.

 Karışımı sulama sistemine veriniz.

 Torbaların üzerine fidelerin dikileceği
delikler açınız.

 Fideleri dikiniz. Fidelerin düşmemesi
için torbadaki delikleri uygun
materyalle sıkılaştırınız.

 Seçeceğiniz torbaların dışı beyaz içi
siyah olmalı, UV katkılı, kalın PE
torbalar kullanılmalıdır.

 Torba kültüründe en çok kullanılan
ortamlar %60 torf, %20 vermikülit
ve %20 perlitten oluşur.

 Bu karışımlarının pH değeri 5,2-5,6
arasında olmalıdır.

 Sulama sisteminde kullanacağınız
bidonların kullanışlı olmasına dikkat
ediniz.

 Sulama sisteminin bağlantısını
sağlayacak plastik boru olarak serum
borularını kullanabilirsiniz.

 Torbaların altına uygun büyüklükte
plastik kovalar yerleştiriniz.

 Bitkinin ihtiyacı olan gübreleri
öğretmeninizden öğreniniz.

 Gübrenin oranı suya göre
ayarlanmalıdır.

 Torbalara verilecek suyun miktarının da
iyi ayarlanması gerekir.

 Torbanın üzerindeki delikleri iyi
ayarlayınız.

 Marul fidesi tercih ediniz. Fideleri
deliklerden geçirerek dikim işlemini
yapınız.

 idelerin düşmemesi için deliklerin geniş
olan kısmını kapatmayı unutmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin
bilgilerinizi ölçünüz.

ÖLÇME SORULARI

1. Bu sisteminde gerekli olan ………… veya …….. ortam lokal olarak elde edilen
materyallerden oluşur.

2. Ortam materyallerinin …………, ……………., su ve hava tutma kapasitesi iyi ve
kolaylıkla ……………. edilen özellikleri olmalıdır.

3. Açık sistemde …………………………… bitki kök sistemine pompalanır.

4. Gübreler sulama suyuna bir ……………… cihazıyla ya da …………….. ile büyük bir
tankla karıştırılır.

5. Kanallar …………….. cm derinlik, 30-120 cm ……………., % 1-1,5 eğiminde ve
sera boyuna göre değişen uzunluktadır.

6. Yetiştirme ortamını yer yüzeyinden ayırmak için …………… veya …………... su
geçirmez materyal ile kaplanmalıdır.

7. Torba kültüründe en çok kullanılan ortamlar %60 ……………., %20 …………… ve
%20 ……………… oluşur.

8. 8. Yatay torba kültüründe 1-1,5 m uzunluğunda, dış kısmı ……………, iç kısmı
…………………………. polietilen torbalar kullanılır.

9. Kaya yünü lifleri ………………………….. içermeleri nedeniyle doğal olarak
hidrofobiktir.

10. Perlit fiziksel olarak ……………. ve ……………………olarak sterildir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda yatay torba
kültürü uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki kriterlere göre
değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır
1. Torba temin ettiniz mi?

2. Torbaların içini uygun materyalle doldurdunuz mu?

3. Torbaları uygun aralıklarla yetiştirme ortamına yerleştirdiniz mi?

4. Torbaların üzerinde + şeklinde delikler açtınız mı?

5. Bitki fidesi temin ettiniz mi?

6. Fideleri deliklerden içeri sokarak dikim yaptınız mı?

7. Damlama sulama sistemi hazırladınız mı?

8. Torbaların altına drenaj için delikler açtınız mı?

9. Bakım işlemlerini yaptınız mı?

10. Bitkiniz büyüdü mü?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise bir sonraki
öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Tekniğine uygun olarak besin çözeltilerini hazırlayabileceksiniz.

 Bitkiye özel hazırlanan besin çözeltileri var mıdır, araştırınız.

 Gelişme dönemlerine göre bitkiye verilen besin çözeltileri nasıldır, araştırınız.

3. SİSTEMLERİN BESLENME DURUMLARI

3.1. Besin Çözeltileri

Topraksız tarımda en fazla dikkat edilmesi gereken iki ana konu; besin çözeltisinin
hazırlanması ve sulamanın düzenlenmesidir.

 Besin çözeltisinin hazırlanması: Besin çözeltisi hazırlığında yapılması gereken
ilk işlem sulama suyunun tahlil edilmesidir. Suyun EC(tuz) ve pH değeri ile
sodyum, kalsiyum, magnezyum, sülfat, bikarbonat ve bor içeriğinin bilinmesi
gerekir. Bazı durumlarda suyun kalsiyum, magnezyum içeriği yüksek olabilir.
Besin çözeltisi hazırlanırken bu oranlara dikkat edilmeli, eksik kalan miktarı
karşılayacak kadar gübre ilave edilmelidir.

İyi bir bitki gelişimi için besin çözeltisinin EC ve pH değerinin belirli sınırlarda
tutulması gerekir. Bu değerler EC metre ve pH metre adı verilen aletlerle ölçülür. EC değeri
istenilen değerin üzerinde ise su, altında ise gübre ilave edilir. Çözeltinin ph değerini
düşürmek için nitrik asit veya fosforik asit kullanılır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Fotoğraf 3.1: EC metre

pH değeri 5,0-7,0 olan sular besin çözeltisi hazırlamada rahatlıkla kullanılabilir. Besin
çözeltilerinin EC değerleri ise şöyledir:

Sodyum Klor Bikarbonat Bor
EC değeri (0.5 mS/cm) 35 mg/litre 50 mg/litre 250 mg/litre 0.5 mg/litre

Tablo 3.1: Bazı besin maddelerinin EC değeri

Besin çözeltisinin hazırlanması iki farklı şekilde olur:

a. Gerekli gübreler ayrı ayrı eritildikten sonra doğrudan bitkiye verilecek suya karıştırılır.
b. Fazla miktarda gübre eritilip tank dışında stok çözelti hazırlanır. Daha sonra belli
miktarda alınarak sulama suyuna karıştırılır.

Stok çözelti hazırlanacak ise kalsiyumlu gübrenin fosfat ve sülfatlı gübrelerle
karıştırılmamasına dikkat edilmelidir; aksi halde kalsiyum, fosfat ve sülfat ile çökelti
oluşturarak sulama sisteminin tıkanmasına neden olur.

Bitkilerin beslenmesinde kullanılacak gübreler çok çeşitlidir. Besin çözeltisi hazırlanmasında
kullanılan makro elementler şunlardır:



30

Makro Elementler
Nitrik asit (%100) % 22 N
Fosforik asit (%100) % 32 P
Kalsiyum nitrat % 16.9 Ca- % 11.9 N
Potasyum nitrat % 38 K - % 13 N
Amonyum sülfat % 21 N
Amonyum nitrat % 33 N
Magnezyum nitrat % 9 Mg - % 11 N
Mono potasyum fosfat (MKP) % 28 K - % 23 P
Mono amonyum fosfat (MKP) % 27 P - % 12 N
Potasyum sülfat % 42 K - % 18 S
Magnezyum sülfat % 10 Mg - % 13 S

Tablo 3.2: Makro elementler

Besin solüsyonunda kullanılan makro elementlerin yaygın kaynakları ise aşağıda ki
tablo da verilmiştir.

Makro
Element Simgesi

İyonik
Formu Kimyasal Kaynağı

Makro Element
İçeriği (%)

Azot N NO3- Amonyum nitrat NH4NO3 N: 16

Kalsiyum nitrat Ca(NO3)2 N: 15, CaO: 19

Nitrik asit HNO3 N: 20, 21

Potasyum nitrat KNO3 N: 13, K2O: 46

NH4+ Amonyum nitrat NH4NO3 N: 33

Amonyum fosfat (mono) NH4H2PO4 N: 11, P2O5: 21

Amonyum fosfat (di) (NH4)2HPO4 N: 18, P2O5: 46

Amonyum sülfat (NH4)2SO4 N: 21, S: 24

Fosfor P PO4-3 Amonyum fosfat (mono) NH4H2PO4 P2O5: 27, N:12

Amonyum fosfat (di) (NH4)2HPO4 P2O5: 22, N:20

Potasyum fosfat (mono) KH2PO4 P2O5: 52, K2O: 34

Potasyum fosfat (di) K2HPO4 P2O5: 18, K20:22

Fosforik asit H3PO4 P2O5: 85

Potasyum K K+ Potasyum klorür KCl K20: 60

Potasyum nitrat KNO3 K20: 36, N: 13

Potasyum fosfat (mono) KH2PO4 K20: 30, P2O5: 23

Potasyum fosfat (di) K2HPO4 K20: 22, P2O5: 18

Potasyum sülfat K2SO4 K20: 50, S: 18

Kalsiyum Ca Ca+2 Kalsiyum klorür CaCl2 CaO: 36
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Kalsiyum nitrat Ca(NO3)2 CaO: 19, N: 15

Kalsiyum sülfat CaSO4 CaO: 29, S: 23

Magnezyum Mg Mg+2 Magnezyum sülfat MgSO4.7H2O MgO: 16.5, S: 13

Kükürt S SO4-2 Amonyum sülfat (NH4)2SO4 N: 21, S: 24

Potasyum sülfat K2SO4 K20: 50, S: 18

Kalsiyum sülfat CaSO4 CaO: 29, S: 23

Magnezyum sülfat MgSO4.7H2O MgO: 16.5, S: 13

Tablo 3.3: Makro elementlerin yaygın kaynakları

Makro besin elementlerinin besin eriyiğindeki optimum ve sınır konsantrasyonları
(mg/l) ise şöyledir:

N P K Ca Mg S

300 80 250 400 75 400

150-1000 50-100 100-400 300-500 50-100 200-1000

Tablo 3.4: Makro besin elementlerinin optimum ve sınır konsantrasyonları

Besin çözeltisi hazırlanmasında kullanılan makro ve mikro elementler şunlardır;

Mikro Elementler
Mangan sülfat % 32 Mn
Çinko sülfat % 23 Zn
Boraks % 11 B
Bakır sülfat % 25 Cu
Sodyum molibdat % 40 Mo
Demir EDTA % 13 Fe
Demir DTPA % 6 Fe
Demir EDDHA % 5 Fe

Tablo 3.5: Mikro elementler

Besin solüsyonunda kullanılan mikro elementlerin yaygın kaynakları ise aşağıda ki
tablo da verilmiştir.
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Mikro
Element Simgesi İyonik Formu Kimyasal Kaynağı

Mikro
Element
İçeriği
(%)

Bor B BO3-3 Borik asit H3BO3 B: 16

Klor Cl Cl- Potasyum klorür KCl Cl: 40

Bakır Cu Cu+2 Bakır sülfat CuSO4.5H2O Cu: 25

Demir Fe Fe+2, Fe+3 Demir Şelat fe EDTA
[CH2.N(CH2COO)2]2
FeNa+ Fe: 6-12

Mangan Mn Mn+2 Mangan sülfat MnSO4.H2O Mn: 23

Molibden Mo MoO Amonyum molibdat (NH4)6Mo7O23.4H2O Mo: 8

Çinko Zn Zn+2 Çinko sülfat ZnSO4.7H2O Zn: 22

Tablo 3.6: Makro elementlerin yaygın kaynakları

Mikro besin elementlerinin besin eriyiğindeki optimum ve sınır konsantrasyonları
(mg/l) ise şöyledir:

B Cl Cu Fe Mn Mo Zn

1.0 5.0 0.5 5.0 2.0 0.0 0.5

0.5-5.0 değişik 0.1-0.5 2-10 0.5-5.0 0.001-0.002 0.5-1.0

Tablo 3.7: Makro besin elementlerinin optimum ve sınır konsantrasyonları

Bitkilerin su tüketiminin arttığı dönemlerde gübrelerin günlük kullanılacak miktarının
su tankına konulması zaman aldığı için stok çözeltisi hazırlanması daha uygun olur. Stok
çözelti gübrelerin daha küçük kaplarda eritilerek hazırlanan gübre karışımıdır.

Stok çözelti şöyle hazırlanır:
 100 litrelik bidonlar yarıya kadar su ile doldurulur.
 Belirlenen gübreler birer birer konularak karıştırılır.
 Gübrelerin eritme işlemi bitince bidonlar su ile 100 litreye tamamlanır.



33

Fotoğraf 3.2: Stok çözelti kapları

Bitkilere verilecek sulama suyunun 1 tonuna, 5 litre A, 5 litre B stok çözeltisinden
konur. Sulamaya başlamadan önce çözeltinin pH değeri ölçülür. Eğer pH değeri 6 değilse
bunu ayarlamak için nitrik asit ilave edilir. Besin çözeltisi sıcaklığı 20-30 0C arasında
olmalıdır. 35 0C üzerinde olması istenmez. Bu nedenle yaz aylarında besin çözelti sıcaklığına
dikkat edilmelidir. Deponun çukurda olması bu açıdan avantaj sağlar.

 Besin çözeltisinin uygulanması (sulanması): Bitkilerin sulanması toprakta
yapılan yetiştiriciliğe göre farklılık gösterir. Bitkilere sık sulama yapılacağı için
verilecek su miktarının da az olması gerekir. Bitkilerin daha az suya ihtiyaç
duydukları sabah ve akşamüzeri sulama aralıkları daha uzun olur. Ancak öğlen
sıcaklarında sulamalar daha kısa süre ile yapılmalıdır. Ortamda su birikimi
olmaması için verilen suyun yaklaşık % 20’si geri döndürülmelidir. Açık
sistemde bu gerçekleşir; ancak gübre ve su kaybına neden olur.

Fotoğraf 3.3: Besin çözelti ünitesi
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Özellikle sıcak aylarda sulama sayısının çok olması nedeniyle gece de 1-2 sulama
yapılması gerekir. Bu da sürekli iş gücünü ortaya çıkarır. Bu nedenle sulamanın otomatik
olarak yapılması en doğru yoldur. Piyasada bu amaca uygun basit zaman ayarlayıcılar
bulunmaktadır.

Resim 3.1:Sera içinde sistemik şematik olarak yerleştirilmesi

Anlatılan bu sulama şekillerine göre en uygun sulama şekli, damla sulama sistemidir.
Topraksız tarımda kullanılacak damlama sulama borularının bir deliğinden bir saatte
damlayan su miktarı yaklaşık 1–3 litre olmalıdır.
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3.1.1. Kapalı Sistemler

Kapalı sistemlerde su bitkiye verildikten sonra tekrar bir tankta toplanır. Tuzluluk
(EC) ve pH kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar sisteme verilir; bu nedenle kapalı sulama
sistemlerinde besin çözeltisinin toplandığı tank sisteme ilave edilmiştir.

Tankın büyüklüğü yetiştiricilik yapılacak alanın büyüklüğüne bağlıdır. Genellikle 1
dekar alan için 2–3 ton kapasiteli tank yeterli olmaktadır. Kapalı sistemlerde dolaştırılan
besin çözeltisi başlangıçta 3 haftada bir, daha sonraki dönemlerde ise 2 haftada bir, verim
döneminde ise haftada bir değiştirilmesi önerilir.

Besleyici film tekniği (NFT) gibi kapalı sistemlerde besin elementlerinin kullanımı
ekonomiktir; ancak besin çözeltisinin çok yakından ve sürekli izlenmesi gerekir. Uygulanan
mikro besin elementlerinin periyodik olarak 2–3 haftada bir analizlerinin yapılması gerekir.
Besin çözeltisinde bulunan besin elementlerinin konsantrasyonu bitkiler tarafından alınan
besin elementlerine yakın olmalıdır.

Kapalı sitemlerin uygulandığı çok sayıdaki küçük işletmelerde besin çözeltisinin
kimyasal içeriğinin izlenmesi yapılmaz. Bunun yerine yeni besin çözeltisi ile başlanır. Bir
hafta sonra ise orijinal besin çözeltisinin yarım formülasyonu ilave edilir. İkinci hafta
sonunda ise besin çözeltisinin tamamı yenilenir. Bu şekilde uygulamaya devam edilir.

Resim 3.2: Kapalı sistemin şematik olarak gösterilmesi
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3.1.2. Açık Sistemler

Açık sistem topraklı yetiştiricilikteki sulamalarla aynı olduğu için uygulaması
kolaydır. Yalnız topraksız yetiştiricilikte sulama gübreli su şeklinde yapılır. Bunun
dezavantajı ise dikkat edilmediği zaman fazla besin çözeltisi toprak ve yeraltı suları için
kirlilik oluşturur.

Bununla birlikte açık sistem şeklindeki sulamalardan sonra fazla su bir yerde toplanıp
yeniden kullanıldığı takdirde bu kirlilik engellenmiş olur.

Fotoğraf 3.4: Açık sistemde yetiştirilen domatesler

Açık sistemlerde besin çözeltisinin izlenmesine gerek görülmez. Sulama suyunun aşırı
tuzlu olduğu, sıcak ve yüksek ışık intensitesi alan bölgelerde tuz içeriğinin mutlaka izlenmesi
gerekir. Ortamda tuz birikimi olmaması için kök ortamında yeterli drenajı sağlayacak kadar
su bitkilere verilmelidir. Drenaj suyu düzenli olarak toplanmalı ve tuz içeriğinin belirlenmesi
için analiz yapılmalıdır. Drenaj suyunun tuzluluğu 3000 ppm veya üzerinde ise yetiştirme
ortamı hiç tuz içermeyen su ile sulanmalıdır.

 Gübre enjeksiyon üniteleri: Otomatik kontrollü açık sistemlerde kullanılan
gübre enjektörleri belirli miktardaki gübreyi sulama suyuna karıştırır. Bu tip
kullanımlarda çözelti yüksek konsantrasyonda iki farklı tankta hazırlanır.
Tanklardan biri kalsiyum nitrat ve demir, ikincisi ise çözünmüş diğer
kimyasalları içerir.

Enjeksiyon ünitesinin oran ayarı besin çözeltisinden gerekli olan miktarı belirler.
Örneğin enjeksiyon ünitesi sistemden geçen 200 litre suya 1:1 stok çözeltisi karıştırıyor ise
stok çözeltisi 200 defa konsantre olmalıdır.
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Toplam çözünmüş besin elementleri içeriği ile enjeksiyon ünitesi besin çözeltisinin
sulama suyuna belirlenen oranda karışıp karışmadığı kontrol edilmelidir. İki enjeksiyon
ünitesinin kullanıldığı sistemlerde tuzluluk enjektörlerden birinin düşük diğerinin yüksek
oranda enjeksiyon yapması nedeniyle her zaman gerçek durumu göstermeyebilir.

Fotoğraf 3.5: Gübre enjeksiyon üniteleri

Besin çözeltisinin uygulanışı aşağıda şematik olarak verilmiştir.

Resim 3.3: Besin çözeltisinin uygulanışı
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3.2. Beslenme Bozuklukları

Hidroponik sistemde önemli besinlerin hepsi besin çözeltisi yoluyla bitkiye verilir.
Eğer çözelti içersinde herhangi bir besin maddesi az veya fazla olursa bitkiler beslenme
bozukluğu belirtileri gösterir. Ayrıca çözeltinin pH ve EC’si de önerilen sınırların dışında ise
de bu belirtiler görülür.

Bu belirtiler bitkinin büyüklüğü, büyüme hızı, yaprak şekli ve kalınlığı, gövde rengi,
boğum arası uzaklığı ve kök sisteminin yapısındaki değişimleri içerir. Bu dışsal belirtiler
ürün ve çeşide göre değişiklik gösterir.

Tablo 3.1ve tablo 3.2’de besin elementine göre eksiklik ve fazlalık belirtileri
verilmiştir.

Besin
Elementi

Eksiklik Belirtisi Aşırılık/toksite Belirtileri

Azot
Büyüme sınırlanmaktadır. Bitkilerin
özellikle yaşlı yaprakları klorofil
olmadığı için sarıdır.

Bitkiler genellikle bol yapraklı ve
koyu yeşil renklidir; ancak kök
sistemi zayıftır. Çiçeklenme ve
tohum oluşumu gecikir.

Fosfor
Bitkiler bodur ve çoğunlukla koyu
yeşil renklidir. Eksiklik belirtileri
önce olgun yapraklarda meydana
gelir. Çoğunlukla bitki olgunlaşması
gecikir.

Önemli bir belirtisi
gözlenmemiştir. Bazı durumlarda
aşırı fosfor varlığında çinko ve
bakır eksikliği meydana gelir.

Potasyum
Belirtiler önce yaşlı yapraklarda
görülür. Monokotiledonların
çoğunda öncelikle yaprakların uçları
ve kenarları ölür.

Genellikle bitkiler tarafından aşırı
miktarda alınmaz. Aşırı potasyum,
magnezyum eksikliği ile mangan,
çinko ve demir eksikliğine neden
olabilir.

Sülfür Pek rastlanmaz. Genellikle
yaprakların sararması şeklindedir.
Öncelikle daha genç yapraklarda
görülür.

Büyüme ve yaprak büyüklüğünde
azalma meydana gelir. Yapraktaki
belirtileri çoğunlukla yoktur.

Magnezyum
Yaşlı yapraklar üzerinde öncelikle
kloroz oluşur. Kloroz yaprak
kenarlarında veya uçlarında başlar,
içeriye doğru ilerler.

Görülebilir belirtileri üzerinde çok
az bilgi edinilmiştir.

Kalsiyum
Tomurcuk gelişmesi engellenir,
çoğunlukla kök uçları ölür. Genç
yapraklar yaşlı yapraklardan önce
etkilenir. Şekilleri bozularak küçük
kalırlar.

Sürekli görülür bir belirtisi yoktur.
Genellikle aşırı karbonat ile
ilişkilidir.

Tablo 3.1: Bitkilerde makro element eksikliğinde görülen belirtiler
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Besin
Elementi

Eksiklik Belirtisi Aşırılık/toksite Belirtileri

Demir
Daha genç yapraklarda magnezyum
eksikliğinin belirtilerini gösterir.

Doğal şartlarda belli değildir.
Sprey uygulamasından sonra
nekrotik lekeler şeklinde görülür.

Klor
Solmuş yapraklar klorotik ve
nekrotik hal alır. Kökler rozet
şeklinde ve uç kısımları kalındır.

Yaprak kenarları veya uçları yanar.
Bronzlaşma, sararma, yaprak
dökümü bazen de kloroz görülür.
Yaprak büyüklüğü azalırken
büyüme hızı de düşer.

Mangan
Türlere bağlı olarak başlangıç
belirtileri genç ve yaşlı yapraklarda
kloroz şeklindedir.

Bazen kloroz ve düzensiz klorofil
dağılımı görülür. Büyümede
yavaşlama olurken daha sonra
yaralar ve yaprak dökümü meydana
gelir.

Bor
Belirtiler türlere göre değişir. Gövde
ve apikal kök meristemi çoğunlukla
ölür. Kök uçları şişer ve rengi
bozulur. Yapraklarda kalınlaşma,
kıvrılma, solma ve klorotik lekeler
görülür.

Yaprak uçlarının sararmasını
yaprak uçlarında veya kenarlarında
başlayan nekrozlar izler. Bunlar
daha sonra orta damara kadar
ilerler.

Çinko
Boğum arası uzunluğunda ve yaprak
büyüklüğünde azalma görülür.
Yaprak kenarları genellikle
kıvrılarak buruşur.

Aşırı çinko bitkilerde demir
klorozu meydana getirir.

Bakır

Eksikliği doğal olarak nadir görülür.
Genç yapraklar çoğunlukla koyu
yeşildir. Bükülmüş veya şeklileri
bozulmuştur.

Büyüme azalır ve ardından demir
klorozu belirtileri görülür.
Rozetleşme, az dallanma ve
kökçüklerin anormal kararması ile
meydana gelir.

Molibden
Çoğunlukla ilk olarak yaşlı
yapraklar veya orta gövde üzerinde
kloroz oluşur. Daha sonra genç
yapraklara kadar ilerler.

Nadiren gözlenir.

Tablo 3.2: Bitkilerde mikro element eksikliğinde görülen belirtiler

3.3. Değişik Hidroponik Sistemlerin Karşılaştırılması

Her hidroponik sistem kendine göre avantajlara sahiptir. Her hidroponik sistemden
maksimum düzeyde faydalanabilmek için birbirlerinden farklı şekilde çalıştırılmalıdır.
Bununla birlikte en uygun yöntemin belirlenmesinde şu özelliklere dikkat edilmelidir:
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 İlk yatırım masrafları
 Kullanılacak materyalin temini
 Analitik yöntemlere yatkınlık
 Üreticilerin bilgi düzeyi
 Kullanılacak suyun kalitesi ve gübreleme özellikleri
 Yetiştirilecek bitki türü
 Sera zemininin eğimi
 Drenaj
 Mevcut sulama olanakları
 Diğer faktörler

Yöntem Tesis
Edebilme
Durumu

Suyun
Kalitesi

Sulama ve
Gübreleme

Örnekle
me

Kök
hastalıklar
ı nın
yayılma
riski

Tekrar
Kullanı

mı

Artık Olarak
Değerlendiri

lmesi

Kaya
yünü

Sera
zemini
eğimi %
1’den az
olmalıdır.
İyi drenaj
gereklidir.

Seçici
özellik
gösterme
z.

Her sulamada
verilenin %
15den fazlası
drene
edilmelidir.

Basittir. Drenajın
etkili
olduğu
durumlarda
tehlike
yoktur.

Evet Pahalı
olabilir.

NFT İlk yıl
pahalıdır.

Yüksek
olmalıdır
.

Gübre ve su
kullanımı
ekonomiktir.

Evet Vardır. Evet Artığı yoktur.

Perlit
(Kanal
rezervuar
)

Sera
zemini düz
olmalıdır.

Yüksek
olmalıdır
.

Drenaj
minimum
seviyede
tutulmalıdır.

Basittir. Sadece
aynı sıra
boyunca
vardır.

Evet Artık
materyal
değişik
kullanıcılar
tarafından
talep
edilebilir.

Perlit
(Torba
kültürü)

Kaya yünü
gibidir. -

Sulama az ve
sık
yapılmalıdır.

Basittir. Drenajın
etkili
olduğu
durumlarda
tehlike
yoktur.

Evet Artık
materyal
değişik
kullanıcılar
tarafından
talep
edilebilir.

Tablo 3.3: Hidroponik sistemlerin karşılaştırılması

Yapılan bir çalışmada 5 yıl süre ile NFT ve kaya yününde yapılan yetiştiriciliğin tesis
masrafları ve maliyet yönünden incelemesi yapılmıştır. Buna göre NFT’nin ilk yatırım
masrafları kaya yününden daha fazladır. Ancak 5 yıl süre ile işletme masraflarının daha az
olması nedeniyle NFT yetiştiriciliğinin kaya yününden daha ekonomik olduğu belirlenmiştir.

Hidroponik sistemlerin seçiminde önemli konulardan biri de yetiştirme ortamında
kullanılacak materyalin uygun fiyat ve kalitede olmasıdır.
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NFT’ye göre daha basit olan kaya yünü ve perlit kültürü uygulamada sağladığı
kolaylıklar nedeniyle NFT’den daha üstün sistemlerdir; ancak hidroponik sistemler ne kadar
basit olursa olsun farklı uygulamalar gerektirdiğinden üreticilerin eğitimine ayrı bir önem
verilmesi gerekir.

Topraksız yetiştiricilik sistemlerinde suyun kalitesi de önemlidir. NFT ve perlit
sistemlerdeki yetiştiricilikte yüksek kalite de su kaynağı gereklidir. Ancak kaya yünü ve
perlit sistemleri düşük kaliteli sulama suyuna tolerans gösterir.

NFT yönteminde sera zeminin eğimi %1, kaya yünü ve perlit sistemlerinin eğimi ise
% 1’den az olması gerekir. Bu eğimin fazla olmaması sera zeminin düzenlenmesi için
gerekli olan maliyeti ortadan kaldırır. Resirküle olmayan kaya yünü ve perlit sisteminde
torbalarda drene olacak aşırı besin çözeltisini uzaklaştırmaya olanak sağlayacak şekilde
drenaj sistemi kurulmalıdır.

Toprakta yapılan yetiştiricilikte damla sulama kullanılıyorsa kaya yünü veya perlit
yöntemlerinin kullanımına geçilmesi daha ekonomik olur.

Uygun seçiminde dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir konuda yetiştiricinin teknik
bilgi düzeyidir. Hangi sistem üzerinde bilgi ve tecrübe birikimi varsa o sistemin seçilmesinde
yarar vardır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Bitki besin çözeltisi hazırlayınız (Stok
çözelti).

 Çözelti hazırlamak için 100 litrelik
bidonlar temin ediniz.

 Bitkiler için gerekli olan gübreleri
temin ediniz.

 Birbiri ile etkileşen (çökelti
veren)gübreleri ayrı kaplara koyunuz.

 Bidonlara yarıya kadar su doldurunuz.

 Gübreleri birer birer suyun içine
koyunuz.

 Gübreler çözünene kadar karıştırınız.

 Gübreler tamamen çözününce
bidonların içindeki suyu 100 litreye
tamamlayınız.

 Sulama suyuna iki bidondan aldığınız
gübreli suyu katarak sulama işlemi
yapınız.

 Seçtiğiniz bitkinin gübre isteklerini iyi
belirleyiniz.

 Bidonların temiz ve steril olmasına
dikkat ediniz.

 Bitki isteğine göre gübreleri seçiniz.

 Fazla gübreden kaçınınız.

 Etkileşen gübreleri ayrı kaplara
koymayı unutmayınız.

 Dikkatli olunuz.

 Bidonları fazla su ile doldurmayınız.

 Gübreleri koyarken etrafa dökmemeye
dikkat ediniz.

 Sürekli ve dikkatli olarak gübreleri
karıştırınız.

 Gübrelerin kesinlikle çözündüğünden
emin olunuz.

 Gübreler çözünmeden su ilavesi
yapmayınız.

 Bidonu doldururken taşmamasına
dikkat ediniz.

 Sulama işlemini yerinde ve zamanında
yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen değerlendirme sorularını cevaplandırarak faaliyete ilişkin
bilgilerinizi ölçünüz.

ÖLÇME SORULARI

1. Besin çözeltisi hazırlığında yapılması gereken ilk işlem …………………………...
tahlil edilmesidir.

2. İyi bir bitki gelişimi için besin çözeltisinin ……. ve ……. değerinin
……………………………… tutulması gerekir.

3. EC değeri istenilen değerin üzerinde ise …………, altında ise …………… ilave edilir.

4. Stok çözelti hazırlanacak ise kalsiyumlu gübrenin ……………..… ve
……..………….. gübrelerle karıştırılmamasına dikkat edilmelidir.

5. Gübrelerin daha küçük kaplarda eritilerek hazırlanan gübre karışımına
……………….denir.
6. Besin çözeltisi sıcaklığı ……………. 0C arasında olmalıdır.

7. Bitkilere …………………… yapılacağı için verilecek su miktarının da ………...
olması gerekir.

8. Açık sistemlerde ……………………….. izlenmesine gerek görülmez.

9. Drenaj suyunun tuzluluğu ……………….. veya üzerinde ise yetiştirme ortamı hiç
…………..................... su ile sulanmalıdır.

10. NFT’nin ilk …………………. kaya yününden daha fazladır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı kontrol ediniz. Hatalı yanıtlarınız için konuyu tekrar ediniz. Tamamen
doğru ise değerlendirme ölçeğine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Uygulama faaliyetinde kazandığınız bilgi ve beceriler doğrultusunda stok çözelti
hazırlama uygulaması yapınız. Yapmış olduğunuz çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1. Çözelti hazırlamak için 10 litrelik bidonlar temin ettiniz mi?

2. Bitkiler için gerekli olan gübreleri tespit ettiniz mi?

3. Gübreleri temin ettiniz mi?

4. Birbirleri ile etkileşen gübreleri ayrı kaplara koydunuz mu?

5. Bidonları yarıya kadar su ile doldurdunuz mu?

6. Gübreleri suyun içine koydunuz mu?

7. Çözünene kadar gübreleri karıştırdınız mı?

8. Gübrelerin tamamen çözündüğüne karar verdiniz mi?

9. Bidonları 10 litreye tamamladınız mı?

10.Çözeltiyi sulamaya hazır hale getirdiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayısını belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlar doğru ise modül
değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sorularını cevaplayarak modüle ilişkin bilgilerinizi ölçünüz.

1. Bütün NFT sistemlerinin ortak özelliği kanallarda bulunan çözeltinin
…………………… olarak korunmasıdır.

2. NFT sistemlerinde tek sıralı bitki dikiminde ………… cm, çift sıralı bitki dikimimde
ise …………… cm veya daha geniş kanallar kullanılmaktadır.

3. Zig zag şeklindeki sistemde aynı alanda …………………….. yetiştirilir.

4. Aeroponik, daha çok …………, …………….. gibi kısa boylu ve ……………sebzeler
için uygundur.

5. Yataklar, sera toprağında derince açılmış oyukların ……………………… ile
oluşturulur.

6. Torba kültüründe bitkiler herhangi bir …………………………………. torbalara
yerleştirilir.

7. Kaya yünü ………………………………., eriğin liflere dönüştürülmesi ile üretilir.

8. Suyun …………ve ……………….. değerinin bilinmesi gerekir.

9. Çözeltinin pH değerini düşürmek için ……..……… veya …………………..
kullanılır.

10. Kapalı sistemlerde ………. bitkiye verildikten sonra tekrar …………………. toplanır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz.

Hatalı yanıtlar için bilgi konularını tekrar ediniz. Tüm yanıtlarınız doğru ise bir
sonraki modüle geçiniz.

Modülü tamamladınız. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI

1 Besin çözeltisi
2 Bir kez verilir
3 Besleyici film tekniği
4 Kapiler hasır
5 Devrilmemesi, destek
6 Modifiye NFT
7 Sabit kanallar
8 Işığı engelleyici etkisini
9 2-3, plastik borulardan

10 Köpük panellere, havada asılı

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI

1 Katı, sert ortam
2 Esnek, gevrek, drene
3 Besin çözeltisi
4 Enjeksiyon, sulama suyu
5 15-20, genişlik
6 Yatak, kanallar
7 Torf, perlit, vermikülit
8 Beyaz, siyah UV katkılı
9 Mineral yağ
10 Stabil, biyolojik

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI

1 Sulama suyunun
2 EC, pH, belirli sınırlarda
3 Su, gübre
4 Fosfat, sülfatlı
5 Stok çözeltisi
6 20-30
7 Sık sulama, az
8 Besin çözeltisinin
9 3000 ppm, tuz içermeyen
10 Yatırım masrafları

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 Derinliğin az
2 15-20, 30-38
3 Daha fazla bitki
4 Marul, ıspanak, yapraklı
5 Plastiklerle kaplanması
6 Agregat ile doldurulmuş
7 Bazaltik kayaların eritilmesi
8 EC, pH
9 Nitrik asit, fosforik asit
10 Su, bir tankta
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