
Yayla Seracılığı

Yayla seralarında çoğunlukla domates 

üret�m� yapılmaktadır. N�san ayında 

domates fideler�n�n d�k�m�yle başlayan 

üret�m sezonunda, fideler� askıya alma, 

koltuk alma, çapa ve yabancı ot tem�zl�ğ� 

g�b� �şler t�t�zl�kle yürütülmekted�r.

Dekara ortalama 2 b�n fide d�k�lmekted�r. 
8 veya 10'uncu ç�çeklerde (maça) domates 
b�tk�s�n�n tepes� kes�lerek, meyveler�n�n 
� r � leşmes�  ve k ı rmızı  reng�  a lması 
sağlanmaktadır. 

https://den�zl�.tar�m.gov.tr

Domatesler�n üret�m� sonbahar donlarına 
kadar devam etmekte, normal b�r üret�m sezonu 
sonunda yayla seralarından dekar başına 20-25 
ton ürün alınab�lmekted�r.

Sonbaharda erken hasat yapılması 
durumunda marul veya yeş�ll�k üret�m� de 
yapılab�lmekted�r.

D�ğer ürünlere göre dekara get�r�s� oldukça 
yüksek b�r üret�m şekl�d�r.

DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ



Den�zl�'de rakımı 900 metre'den yüksek 
olan İlçelerde, mevcut b�tk�sel üret�m 
faal�yetler�n�n yanında örtüaltı sebzec�l�k 
alternat�f üret�m model� olarak hızla 
yaygınlaşmaktadır. 

N�san ayı �le Kasım hatta Aralık ayına 
kadar örtüaltında yapılan üret�m yayla 
seracılığı olarak anılmaktadır.

Açıkta üret�me göre sera üret�m�nde 
ürün ler  daha  ka l � te l � ,  taş ıma ve 
depolamaya dayanıklı, şekl� düzgün ve 
parlak, fires� azdır. Kontrollü üret�m�n en �y� 
uygulanab�ld�ğ� yer olan seralarda; 
Hastalık ve zararlılara karşı daha az �laç 
kul lanımı � le daha etk�n mücadele 
yapılab�lmekted�r.

YAYLA SERACILIĞI

Bakanlığımızca hazırlanan asgar� 

şartlara uygun olarak yen� kurulacak veya 

modern�ze ed�lecek seralar, Z�raat 

Bankası ve Tarım Kred� Kooperat�fler�nce 

“Tarımsal Üret�me Da�r Düşük Fa�zl� 

Yatırım ve İşletme Kred�s�” kapsamında 

desteklenmekted�r.

Tüm havalandırma açıklıklarında tül 

çek�m�ne uygun kl�ps yatakları yapılmalıdır. 

G�r�ş en az �k� kademel� olmalı, �k� kapı 

arasında  kalan  geç�ş bölges�nde 

dezenfeks�yon çukuru �le kapı üzer�nde 

yüksek dev�rl� fan yer almalıdır.

B�r seranın ekonom�k ömrü en az 20 yıl 

olarak düşünülmel�d�r. Sera �mal ed�l�rken 

rüzgar ve kar yükler� hesap ed�lerek 

konstrüks�yon elemanlarının özell�kler� �le 

montaj  uygulamaları  en az  TSE 

standartlarında olmalıdır.

.

Kurulacak  seralarda  sağlıklı ve 

sürdürüleb� l � r  b �r  üret �m �ç �n Den�zl � 

koşullarında oluk altı yüksekl�ğ�n�n en az 3 

metre olması gerekl�d�r. Yan ve tepe 

havalandırmaları bulunmalıdır. Taban alanı 3 

dekardan az olan seralarda  %15, fazla olan 

seralarda �se %25 tepe havalandırması 

olmalıdır.

İl�m�zde 2017 yılı �t�bar�yle arsa payı har�ç 

dekarı 30-40 b�n TL aralığında yayla seraları 

kurab�lmekted�rler. 

3 metre

%15-25
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