
Neden Topraksız Tarım 
 

 Dünya nüfusunun artışıyla birlikte gıda 

ihtiyacını karşılamak için gerekli yeni 

sektörlere gerek duyulması. 

 Birim başına alana göre yüksek 

verimlilik. 

 Yüksek ekonomik değere sahip üretim 

için olanak sunuyor. 

 Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı 

ile düşük enerji maliyeti sağlanabilir. 

 Gübrenin ve suyun dengesiz kullanımını 

engelleyerek tasarruf sağlanır. 

 Teknoloji ve otomasyon kullanımı 

nedeniyle işçilik maliyeti düşük olur. 

 İklim koşullarının uygun olmaması 

sebebiyle mevsim dışı oluşacak yoğun 

talep ve ihtiyacın karşılanması için 

oluşacak yeni bir pazar. 

 Daha az alanda daha çok ürün elde etme 

olanağı sağlar. 

 Serada topraksız tarım modelinde birim 

alanlardan elde edilen kar, konvansiyonel 

tarım modellerinden elde edilen karın 

yaklaşık 50 katı, sera tarımından elde 

edilen karın ise yaklaşık 8 kat fazlasıdır. 

 Bitkiler toprakta olduğundan % 50 daha 

hızlı büyür. 

 Böcek ilacı çok az miktarda kullanılır 

yüksek oranda tasarruf sağlanır. 

 Tüm yıl boyunca verim alınabilir. 

 Daha az alanda daha çok ürün elde etme 

olanağı sağlar. 

 Yapay güneş ışığı da üretim için 

yeterlidir. 

 Ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle 

uluslararası pazarlara yakın olduğu için 

ürün pazarlama avantajına sahiptir.  
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Topraksız Tarım Serası 

Hidroponik Sera 

Doğanın ve çevrenin kirletilmesiyle birlikte 

tarım alanları ciddi zararlar görürken, nüfusun 

artışı ile paralel olarak tarımsal ürünlere ihtiyaç da 

artmaktadır. 

Bu döngü göz önüne alındığında topraksız 

tarıma ilgi ve ihtiyaç her geçen gün artma 

eğiliminde olacaktır. Toprağa ihtiyaç duyulmadan 

yapılan bu tarım faaliyetinde bitkiler çeşitli 

çözeltiler, çakıl taşı, kıl, tüy, talaş veya suda 

büyüyor. 

Özellikle yoğun şehirleşmenin yaşandığı 

bölgelerde her geçen gün faaliyet alanı artan 

topraksız tarım geleceğin kurtuluşu olarak da 

birçok platformda yerini aldı. Seracılığın artışı ile 

topraksız tarım faaliyetlerinde de artış yaşanmaya 

başlanmıştır. 

Genellikle sera alanlarında yapılan 

topraksız tarım, dünya genelindeki seralarda 

yapılan tarımın % 90’ını oluşturmaktadır. 

Ülkemizde ise topraksız tarıma eğilim yeni yeni 

başlamakla birlikte henüz bu oran % 10 

civarındadır. Özellikle Hollanda, İtalya, Kanada, 

İngiltere, Japonya ve Yeni Zelanda da seraların 

tamamına yakınında topraksız tarım 

yapılmaktadır. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Hangi Bitkiler Yetiştirilebilir 

Odunsu gövdeli olarak tabir edilen, yıllar 

sonra meyve veren çok yıllık bitkilerin 

yetiştirilmesi tavsiye edilmez. Bu tür bitkiler çok 

fazla alan kaplar. Topraksız sera tarımında 

genellikle otsu gövdeye sahip bitkiler 

yetiştiriliyor. Bunlar arasında en çok tercih 

edilenler ise; 

 Domates – Patates – Maydanoz 

 Havuç – Patlıcan – Salatalık 

 Bezelye – Fasulye – Ispanak 

 Marul – Roka – Yeşil Soğan 

 Dolmalık Biber – Brokoli – Çay 

 Buğday – Şeker Pancarı – Mısır 

 Pamuk – Karpuz – Kavun 

 Çilek vb. otsu gövdeli bitkiler  

 

Topraksız Tarım Yöntemleri 

Topraksız tarımın dört farklı yolu vardır. 

 Su Kültürü 

 Ortam Kültürü 

 Açık Sistem 

 Kapalı Sistem 

Dünya genelinde bunlar arasında en yaygın 

olarak kullanılanı Su Kültürü içerisinde yer alan 

Akan ve Durgun Su Kültürüdür.  

Türkiye’de en yaygın olarak kullanılan ve 

verim alınan yöntem Su Kültürü içerisinde yer 

alan Akan Su Kültürü ya da bilimsel adı ile 

Nutrient Film Technique’dir. 

Topraksız sera tarımında bitkiler yalnızca su 

yardımı ile büyümez. Bu suyun içerisinde 

eklenen çözelti yardımı gerekiyor. Bu da bitkinin 

büyümesi için topraktaki minerallerin su 

içerisine konulması şeklinde adlandırılabilir. Her 

bitkinin farklı bir çözeltisi bulunmaktadır. 
 


