
1-3 Sera Temizliği

1

Temizlik öncesi
Grodan, sürdürülebilir tarım konseptine saygılı 
bir firma olarak; sera temizliği öncesi doğaya 
zararlı gaz salınımını en aza idirmek üzere gerekli 
adımların atılmasını önerir. Emisyon ve çevre 
koruma ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel 
otoritelere danışınız.

Seranızda bakteri, fusaryum veya virus gibi bir 
hastalık bulaşıklığı olmuş ise temizlik öncesi, 
konusunda uzman kişi veya kişilerden tavsiye 
alınız. Etkili bir temizlik için seranız ciddi hijyen 
protokollerine tabidir.

Temizlik
Tüm serayı boşaltın: bitkisel materyalin tamamını, 
slabları ve yer örtüsünü. WCM gibi hassas ölçüm 
cihazlarının üstünü kaplayarak koruyun ya da 
kablolarını sökerek sera dışına alın. Hastalık ve 
zararlı riskine istinaden bitkisel atıklar sera yakınına 
atmayın.

Gutter eğimlerini kontrol ederek muntazam 
olmasını sağlayın. Bu, sulamalarınızın etkinliğini 
arttıracak,yüzeysel su birikimlerinin önüne geçerek 
Pythium riskini azaltacaktır. Serada hatların sonlarına 
doğru drenaj kanalarında %0,1 eğim olduğundan 
emin olun.

Akdeniz bölgesi dikimlerinde sera örtünüzün üzerine 
gerektiği kadar gölge tozu uygulayın, ne aşırı ne 
de az. Kış dikimlerinde ise sera örtünüzü iyice 
temizlediğinizden emin olun.

Dezenfeksiyona başlamadan önce sera içinde tüm 
yüzeylerin temiz ve organik maddelerden arındırılmış 
olmasına dikkat edin. Amacına uygun dezenfektanlar 
seçin. Baştan en uç noktaya kadar uygulamanızı 
homojen yapın. Dezenfeksiyonu yapılmış alanları 
işaretleyerek kontaminasyona müsade etmeyin.

› sayfa 2

Sera Temizliği

1

2

3

4

1

2

4

1



1-3 Sera Temizliği

2www.grodan.com/handling-and-placing-grodan-slabs

Cam seralarda, maksimum ışık geçirgenliği için, cam 
yüzeyler iyice yıkanmalıdır. Serayı içerdende yıkayın. 
Yer örtüsü çok yıllık ise uygun bir dezenfektanla 
temizlenmelidir.

Seranın ucundan başlayarak giriş kapısına doğru 
temizlik yapın. Temizlenmiş yerlere tekrar girmeyin. 
Asit veya deterjan katarak uyguladığınız basınçlı su 
temiz olmalıdır (Örnek: Asetik asit, hidroflorik asit 
veya oksalik asit). Dış ortam için %10’luk, içerisi  
için %1’lik asit çözeltisi hazırlayın. Tüm kimyasal 
uygulamalarında koruyucu ekipman kullanın. 
Uygulama öncesi kullanma talimatlarını okuyun. 
Daha fazlası için kimyasal tedarikçinizle bağlantı 
kurun.

Uygulamadan 24 saat sonra camda buğulanmayı 
önlemek üzere temiz su ile yıkayın.

Sulama sistemide temizlenmelidir. ‘Sulama sistemi 
temizliği ve kontrolü’ sayfasını okuyunuz.
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Yeni sezona hazırlık
Temizlik sonrası, yeni yer örtüsü serilebilir. Çok yıllık 
yer örtüsü iyice süpürülmeli ve uygun bir dezenfektan 
ile temizlenmelidir. Polietilen yer örtüsünün serilirken 
kirletilmemesine dikkat edilmelidir: örtü toprak 
üzerine serilirken bir takım toprağa basarken diğer 
takım örtü üzerinden ayrılmamalıdır, ve takımlardan 
yer değiştiren kişiler olmamalıdır. Köşelerin kendi 
üzerine katlanmadığından emin olun. Sera kenar ve 
köşelerinin üzerleri iyice kapanmalıdır. Ayrıca beton 
koridora yürüyerek toprak bulaştırılmamasına dikkat 
ediniz.

Polietilen serildikten sonra beton zemini 
temizleyerek tekrar dezenfekte edin.

Yeni slabları yerleştirerek dizin. ‘Slabların 
yerleştirilmesi’ sayfasını okuyunuz.
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Dikkat edilmesi gerekenler
Fideler gelmeden önce yapılması önemli diğer işlemlerden 
bazıları aşağıda sıralanmıştır: 

Hasat ve paketleme alet ve ekipmanını temizleyerek 
dezenfekte edin

Drenaj sisteminin temiz olduğundan emin olun

Gutter destek ve bağlantı çubuklarını ayarlayarak 
gerekli gutter eğimini sağlayın 

CO2, sıcaklık ve ışık sensörlerini kalibre edin.
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