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1- Proje Özeti 

Projemiz, topraksız ve topraklı sebze tarımı yapılan seralarda kireçten arındırılmış su üretmek 

amacıyla yapılmıştır. Sulama borularından akmakta olan sudaki iri kireç partiküllerini ve 

erimemiş gübre partiküllerini güçlü mıknatıslarla parçalayıp suyu tarıma yarayışlı hale 

getirmek amacındayız.  

İkinci aşamada tarıma elverişli hale gelen su ile topraksız tarım sistemlerinde organik sebze 

üretme yöntemlerini anlatacağız.  

Prototipimiz de Manyetik su elde edip, topraksız tarım sistemlerinden biri olan AUTOPOT 

veya SEL-TAŞKIN sisteminde domates fidesi büyüteceğiz. Tarımda kullanılan çoğu gübre  

bir tuz çeşididir. Tuzlar sıcak su içinde tam olarak erirler. Fakat yine de tamamen eriyip 

köklerin emebileceği kadar iyonlaşıp aktif olamazlar.  

Örnek olarak sıcak suda erittiğimiz DAP (Di Amonyum Phosfat) gübresi, su soğudukça katı 

kristaller halinde kabın dibine çökmektedir. Manyetik suda erittiğimiz DAP gibi katı 

gübrelerde kristalleşme olmadığı için dibe çöküş görülmemektedir. 

Ürettiğimiz sular, damlama sistemiyle tarla sulamasında kullanıldığında su tasarrufu sağladığı 

için büyük bir öneme sahiptir.  Manyetik su toprak tarafından tamamen emilir. Toprakta hava 

ve nem ile kaplı hava boşlukları oluşur. Nemlenen toprak partikülleri ısıcam etkisi gösterip 

ısıyı geçirmez ve suyun buharlaşması zorlaşır. Buharlaşmanın gecikmesi bize hem su 

tasarrufu olarak döner hem işçilik karı olarak döner.  Bu ısı kaybının önlenmesi örneğimizi  

perlit adını verdiğimiz topraksız tarım malzemesiyle yaptık. Açık havada ıslak perlitin sadece 

yüzey kısmı kurudu. Magnetik suyu emen toprak aynen perlitin işlevini görür. Bitkinin susuz 

kalmasını önler. Beyaz perlit çiçekçiler tarafından çiçek toprağına az miktarda atılır. 

Görmüşsünüzdür,  sıcak havada, sıcaktan dolayı susuz kalan bitki yaprakları 3-4 saat boyunca 

buruşur. Bu nedenle fotosentez yapamazlar. Manyetik su ile sulanan bitkinin yetiştiği ortamda  

buharlaşarak su kaybı olmayacağından buruşma olmaz ve bitki fotosentez yapmaya devem 

eder. 

 

Manyetik alan: 12500 Gaussluk Mıknatıslarla çevrili 50 Cm lik plastik boru 

Manyetik su: Manyetik alandan geçen su. 

Anahtar Kelimeler: Manyetik alan, Gauss, pH metre, EC metre, TDS, Debi ölçer, Rezervuar, 

kılcal kök. 
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2- Tespit edilen Sorun: 

Seralarda kullandığımız borular sudaki kireç yüzünden zamanla kireçleniyor.  Sulama 

suyunda tamamen erimeyen gübreler damlama memelerini tıkıyor. Köklere kadar ulaşan 

çözeltideki elementlerin çoğu tam olarak kökler tarafından alınmadığı görülüyor. 

Mineraller iri kütleler halinde kalmakta ve köklerin alacağı şekil olan iyonlarına tam olarak 

ayrılmamaktadır.  Tarlalarda susuzluk görülmektedir. Kuyu suyu ile sulanan sebze yeterli 

bitki besin maddesi almadığından vejetatif olarak tam büyüyemez ve az ürün vermektedir. 

Yerli tohumdan daha fazla ürün alamayan seracılar fazla ürün verdiği için organik ürün 

vermeyen, ithal tohum kullanmaktadır. [5] İhtiyacı olan minerali alamayan sera sebzesinin 

tadı olmamaktadır.  Sulama suyu ile sulanan yerde ekili olan tohumun çimlenme süresi uzun 

olup, çimlenmeme ihtimali yüksektir. Sebzenin tam organik olmasının temel kuralı doğal 

ortamda yetişmesi, böcek ve ot ilacı kullanılmaması, lezzet için ihtiyacı olan tüm mineralleri 

alması gerekir. 

 

3- Çözüm 

Manyetik suda çözünen gübreler  (Çözelti) tamamen iyonlarına ayrılır.  Bu çözelti ile sulanan 

yerli fideler  tıpkı ithal fideler kadar bol miktarda ürün verir. Böylece  tohum bakımından dışa 

bağımlılıktan kurtulmuş oluruz. 

Manyetik alandan geçen sudaki kireç partiküllerinde yüzey kristalleşmesi başlar ve kireçler 

birbirine yapışmaz parçalanır.  Çözeltideki iyonlaşma  sistem durdurulsa bile çözeltinin 

aktifliği  10 saat boyunca  korunur. 

[5]-Manyetik suda eritilen katı gübreler fiziksel olarak tamamen parçalanır, mineraller aktif 

hale gelir. Tüm bitkiler kılcal kökleri ile İhtiyacı olan element iyonlarını kolayca emer.  

İhtiyacı olan elementi alan bitki lezzetli ve tam organik ürün verir. 

Topraksız tarım sisteminde bitki sulama işlemi, devir daim ile olacağı için  gübreli çözelti 

manyetik alandan  sürekli geçeceğinden dolayı sudaki mineraller köklerden hızla emilir. Bitki 

hızla büyür çok meyve verir. Ancak eksilen gübrenin hemen verilmesi gerekir. Çözeltideki 

gübre miktarını EC metre ile günün belli saatlerinde sürekli ölçmeliyiz.   

Manyetik suyun elektrik iletkenliği EC  düşer, pH artar.  [1]-Yüzey gerilimi artar, Buharlaşma 

hızı artar. Bu etkenden dolayı  küme halindeki gübre, manyetik alandan geçerken en küçük 

fiziksel zerreciğine kadar parçalanır. Tarımda yüksek verimliliği ve sağlıklı sebze üretimi için 

öncelikle topraksız tarım yapılan seracılığın ve Manyetik su ile sulamanın yaygınlaştırılması 

gerekir.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379717317230?via%3Dihub#b0005
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379717317230?via%3Dihub#b0005
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379717317230?via%3Dihub#b0005
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Topraklı tarımda manyetik su, damlama sistemiyle verilirse faydalı olur. Üstelik manyetik 

gübreli çözelti olarak verilmesine gerek yoktur. Manyetik su, toprakta bulunan gübre 

kalıntılarını tamamen eritir. Toprakta bitkilerin alamadığı katı haldeki gübreleri köklerin 

alacağı forma getirir. Manyetik su, tohumun kabuğundan ve zarından doğrudan  tohuma 

geçer. Manyetik suyu emen tohum şişmeye başlar ve kabuğunu kırar ve gününden  önce 

çimlenir. 

 

4-Yöntem 

Manyetik boruyu hazırlıyoruz. [1][2] Manyetik su elde etmek için önce 50 Cm uzunluğundaki 

plastik borunun çevresine 20 adet güçlü mıknatısları sabitliyoruz.  Bu boru sistemimizin 

temelini oluşturmaktadır. Bu boruyu değişik tarım sistemlerinde kullanabiliriz. 

 

Manyetik su üretimi 

Stantımıza  manyetik su elde etme düzeneğini kuruyoruz. (Şekil 1)  Düz bir zemin ürerine 0,8 

metre yüksekliğinde  sehpa, diğer tarafa 0.5 metre yüksekliğinde sehpa koyuyoruz. Her bir 

sehpanın üzerime 30 litrelik sert plastik bidon koyuyoruz. Yüksek sehpanın üzerine sulama 

suyu koyacağımız bidonu, kısa sehpanın üzerine manyetik suyun toplanacağı rezervuar  

deposunu koyuyoruz. Deponun alt kısmı ile rezervuarın üst kısmı aynı hizada olmalı.  

 

Depo bidonunu dibinden delerek plastik boruyu oraya geçiriyoruz. Borunun devamına plastik 

vana, debi ölçer, ve yatay kısma gelince önceden hazırladığımız 0,5 metre boyundaki 

manyetik boruyu yerleştiriyoruz. Borunun devamında plastik borunun ucunu rezervuara 

uzatıyoruz. 

 

Sulama suyuyla dolu olan depo vanasını yavaş yavaş açıyoruz, sulama suyu akarken 

Rezervuarda biriken manyetik suyun pH, EC ve yüzey gerilimini çok hassas aletlerle    

ölçüyoruz. 

Manyetik su elde ettikten sonra bu suyu seramızda sulama amacıyla kullanabiliriz. Gübre 

eritme tankımız varsa orada katı gübreleri eritmek amacıyla kullanabiliriz.  Rezervuarda 

biriktirmeyip doğrudan seramıza verebiliriz. Şekil 1.  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379717317230?via%3Dihub#b0005
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379717317230?via%3Dihub#b0005
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Şekil 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Yetiştirme sistemleri             

            a-Autopot sistemi 

Stantımızın bir başka tarafına [8] Manyetik suyun bitki büyümesine etkisini öğrenmek için  

(Şekil: 1a)  topraksız tarım sistemini kuruyoruz.  Topraksız tarım sistemimizde manyetik su 

elde edilip doğrudan saksıya verilir.  Ucuz bir sistemdir maliyeti düşürür.  2 li autopot 

sistemini piyasada. 400.00tl – 500.00tl 
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 b-Devir daim sistemi 

Topraksız tarım sistemlerinde Manyetik su vererek sebze yetiştirmek amacı ile  (şekil: 2) yi 

kullanabiliriz.  Burada temel kural, seralara verilen gübreli çözelti, devir daim ile tekrar tekrar  

ana depoya gelir.  Depodan çıkan su Gübre ve çözelti sıcaklık ayarının yapıldığı mavi depoya 

akar. 

 Bu sistemde bitkinin emeceği çözelti iki yerde  manyetik alandan geçer. Çözeltideki 

mineraller iki yere konulan manyetik alandan çıkıp,  sebzelere doğru  saf iyonlar halinde 

gider. Bu suyla beslenen bitkide mineral eksikliği görülmez. Bitki çok güçlü bir şekilde 

büyür. Zararlı böcekler bu güçlü bitkiye zarar veremez. Dolayısı ile Böcek ile mücadele 

amacıyla böcek ilacı atılmayacak.  

Mavi alanda sıcaklık ayarı ve gübre ayarı yapılan çözeltideki mineral iyonlarının tamamı 

kökler tarafından emileceği için çiftçinin temel sorunu olan gübre eksikliği ya da gübre 

fazlalığı  hasarları görülmez.   

Her sebze ihtiyacı kadar mineral iyonu emer.  Çözeltideki her iyonu ihtiyacı yoksa emmez. 

Bitkiler sadece 16 adet mineral kullanır.  

 

 

Şekil 2 
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5-Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemiz seralarında organik ürün yetiştirmek isteyen çiftçilere uygundur. Bütün bitkiler 

kökleri aracılığı ile ihtiyaçları olan mineralleri almak zorundadır. Bu sistem ile bunu 

sağlayacağız.  

Bitkiler kendileri için yarayışlı 16 elementi kılcal kökleri ile alır. Diğer elementleri kökleri 

emmez.  16 elementi tam olarak alan bitki hastalıklara ve zararlı böceklere karşı dirençlidir.  

Bu nedenle kimyasal ilaçlama  yapmaya gerek yoktur.  

Bütün mineralleri alan, kimyasal ilaçlama yapılmayan sebze tam organik sebzedir.  Manyetik 

suda bekletilen tohum, manyetik suyu hemen emer ve ısı uygunsa ertesi gün çimlenmeye 

başlar. Manyetik suyun tohum  çimlenmesinde yüksek bir gücü vardır.  

Bilim adamları manyetik suyun çimlenme gücüne etkisi deneyinde, Palmiye tohumlarını 

kullanmışlar. [6] Palmiye tohumlarının çimlenmesi en az 8 ay sürmektedir. Halbuki 48 saat 

manyetik suda bekletilen tohum 35 gün içinde %100 oranında çimlenir. 

 

6-Uygulanabilirlik 

Projemiz Türkiyede yaygın değildir. prototipimiz hali hazırda uygulanabilir haldedir. Ticari 

bir ürüne dönüştürülmesi çok kolaydır. Ücretli satılmaya müsaittir. Projemizin her ilçeden 

gelen ziraat  odaları temsilcilerine anlatılması gerekir. Yaygınlaştırılmasına önayak olunması 

gerekir. 

 

7-Ortalama tahmini maliyetimiz  

Deneme üretimi yapacağımız Autopot veya Sel-Taşkın sistemlerinden sadece AUTOPOT 

sistemini kullanacağız. Sel taşkın sistemi maliyeti arttırmaktadır.   

Aşağıda malzeme listesini çıkarttığımız projemizin sistemin büyüklüğüne göre  

ortalamamaaliyeti 3500.00tl - 4000.00tl arasındadır. Hem Manyetik çözelti elde etmek için 

hem autoponik sistem için gerekli olan malzemelerdir. Malzeme miktarı ve fiyatları azalır 

veya artabilir. 

Projemiz, kurulumunun başlangıç yılında kendini amorti eder. Diğer yıllarda kara geçilir. 

Aşağıda verdiğim malzemeler sadece birinci yıl alınacak ve 5-6 sene  eskiyene kadar  

kullanılacaktır.  Seralarda sadece gübre ve işilik masrafı olacak başka masraf olmayacak. 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379717317230?via%3Dihub#b0005
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a-Malzemeler 

2 adet pH metre:    250.00TL Magnetik sistem ve autoponik sistem için ayrı ayrı 

 2 adet EC metre:   250.00TL  Magnetik sistem ve autoponik sistem için ayrı ayrı 

Debi ölçer:    200.00TL 

20 adet 12500 Gauss luk  köşeliNeodyum Mıknatıs:  2000.00TL 

Kutup matik:  350.00TL 

Plastik vana  30 Litrelik siyah renkli depo.    

2 adet siyah renkli kapaklı kova,  

2 adet saksı   

1 adet sıcaklık ayarı rölesi 300.00tl [9] 

3 Adet akvaryum hava pompası ve taşı.: 200.00TL Magnetik sistem ve autoponik 

sistem için ayrı ayrı 

3 adet akvaryum su pompası:  200.00TL   Magnetik sistem ve autoponik sistem için 

ayrı ayrı 

1 adet autopod topraksız tarım sistemi:  400.00TL 

Manyetik su elde etme mekanizması masrafları, boru, nakiye işçilik.    

2 metal sehpa: 200.00TL 

10 metre plastik damlama borus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Hedef kitlemiz topraksız tarım yapan seracılardır. Tarla tarımında damlama sulama yapılırsa 

manyetik su kullanılabilir. Manyetik su, topraktaki bitki besin maddelerini aktif hale getirir. 

Bu nedenle tarlaya gübre atılmasına gerek yoktur. Tarla tarmı yapılan yerde su ve gübre 

tasarrufu yapmak çiftçiler için uygundur. Seralarda büyütme ortamı olarak kullanılan 

maddelerin ömrünü 3 sene daha uzattığı için seracıların kullanması gerekir. 
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9-Riskler 

 Manyetik alandan akacak olan sulama suyunun çok soğuk olmaması gerekir.  

 Manyetik borudan akan suyun debisinin yüksek olmaması gerekir.   

 Deney amaçlı da olsa çok tuzlu su kullanılmaması gerekir. 

10-Kaynaklar 

[1]-Manyetik alanın suyun fiziksel özelliklerine etkisi  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211379717317230?via%3Dihub#f0015   

[2]-Manyetik Alanların Akan Su ile Etkileşiminin Deneysel Çalışması 

https://www.researchgate.net/publication/311713984_Experimental_Study_of_the_Interactio

n_of_Magnetic_Fields_with_Flowing_Water 

[3]-Sulama suyunun manyetik arıtımı: Sebze mahsulü verimi üzerine etkileri ve  

su verimliliği  

https://www.researchgate.net/publication/46488616_Magnetic_treatment_of_irrigation_water

_Its_effects_on_vegetable_crop_yield_and_water_productivity 

[4]-Manyetik alanın kalsiyum karbonatın kristalleşme formu üzerindeki etkisi 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885301004322?casa_token=SKuhI-

ednwMAAAAA:GIFO8BstkSqYVQt9ZdrQye95NfBrW1W8kHlK63WrBxD1kCCHv2MNQ

bGimqTsHp_gg77qvfGN2P8     

[5]-manyetik sulama suyunun kavun büyümesi ve verimi üzerindeki etkisi 

https://www.researchgate.net/publication/351564638_IOP_Conference_Series_Earth_and_En

vironmental_Science_Impact_of_bio_fertilizer_and_magnetic_irrigation_water_on_growth_a

nd_yield_of_melon_Cucumis_melo_L_Impact_of_bio_fertilizer_and_magnetic_irrigatio 

[6]-Manyetik olarak işlenmiş suyun çimlenme ve fide üzerindeki etkisi 

https://www.researchgate.net/publication/304811854_Effect_of_magnetically_treated_ 

 water_on_germination_and_seedling_growth_of_Oil_Palm_Elaeis_guineensis 

[7]-Manyetik alanın etkisi altında suyun makroskopik özelliklerinin ve mikroskobik 

yapılarınındeğişimi 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921452608002494?via%3Dihub 

[8] Autopot sistemi: 

https://www.magicplant.net/autopot-hidroponik/1348-autopot-easy2grow-2-saksili-kit-.html 

               [9]-https://www.doguselektrik.com.tr/dtz-48-zaman-ayarli-fonksiyonel-dijital-termostat-

tense-pmu2510 

                DTZ-48 Zaman Ayarlı Fonksiyonel Dijital Termostat TENSE 



12 

 

 

                                                    EK:1 

                                  SEL-TAŞKIN SİSTEMİ  

 

Malzemeler 

Büyütme kabini, plastik depo, Hava pompası, plastik boru, plastik boruya yapıştırılmış güçlü 

mıknatıslar, Deponun 4 katı büyüklüğünde koyu renkli rezervuar, su pompası, bitkinin 

dikileceği katı  su tutmayan süzek ortam. 

Tasarım 

Bu sistemi kullanarak magnetik suyun bitkilere yarayışlılığı denenecektir. 

Bu sistemde depodaki kuyu suyu bitkilere verilir. Bitkileri sulayan kuyu suyu rezervuara 

akarken manyetik ortamdan geçer. Böylece rezervuar manyetik su ile dolmaya başlar. 

Rezervuar içinde bulunan su pompası manyetik suyu doğrudan depoya pompalar. Bu döngü 

sürekli devam eder.  Bu döngünün bitkiye faydası saymakla bitmez. Rezervuara dönen sulama 

suyu manyetik ortamdan geçtiği için, Rezervuar sürekli aktif su ile dolar.  

Bitkinin büyümesini durduracak tek şey bitki besin maddesinin (Suda eritilmiş gübre) bitki 

tarafından hızla tüketilmesi ve yerine yenisinin konmamasıdır.  EC metre ile Besleyici 

çözeltinin azalıp azalmadığı kontrol edilir. 

 

 

 

 

 

 


