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Malç f ilmler özel olarak hazırlanmış toprağın 
kaplanması için tek kat, 20-30-40-50 
mikron kalınlıklarında, 24 aya kadar ömürlü 
üretilir ve 1.000 m² ’si f ilm kalınlığına göre  
20 kg ile 50 kg aralığındadır.

• Malç f ilm kullanımı ile yabancı otların 
gelişmesi önlenir.
• Toprağın kuruması engellenir.
• Toprak yüzeyinden suyun buharlaşması 
engellenir.
• Toprak sıcaklığının korunması sağlanır.
• Yere yakın bitkilerde, meyvelerin, 
yağmur-toprak vb. yollarla kirlenmesi 
engellenir.

Malç film olarak farklı amaçlar için siyah, beyaz, 
kahverengi, yeşil gibi renkler kullanılmaktadır. 
Yabani ot kontrolündeki yüksek 
performansından dolayı siyah renkli malç 
filmler en çok tercih edilendir. Beyaz renk, 
özellikle çok sıcak bölgelerde toprağı serin 
tutmak amacıyla kullanılırken, özel olarak 
geliştirilen kahverengi ve yeşil renkler yabani ot 
kontrolü ile beraber toprak ısısının yüksek 

Sera Örtüleri, bitki yetişmesine 
uygun şartların sağlanması ve 
kontrol edilebilir bir ortam 
hazırlanması amacıyla yaygın 
olarak kullanılmaktadır. 
Kullanılacakları bölgeye, bitki 
özelliğine ve ihtiyaca göre farklı 
özellik ve ömürlerde 
üretilebilmektedir.

Esnektir, sera iskeletini kolaylıkla kapatır, şekil 
verilebilir.
Tesis giderleri ve uygulaması daha kolay ve ucuzdur.
Seranın kurulum yerine ya da amacına göre değişken 
katkı malzemelerinin kullanımı ile çok değişik amaçlı 
örtüler elde edilebilir. (UV, AF, IR vb.)
Diğer Sera Örtü materyallerine kıyasla daha 
ekonomiktir.

•

• 
• 

•

Polietilen Sera Örtüsünün Avantajları

İleri Plastik
Sera Örtü Çeşitleri

Sera Örtüsü
Özel Katkıları

İsteğe Bağlı Ömürlü Sera Örtüleri

İleri Plastik, kullanım 
şekillerine ve ihtiyaca 

göre zengin ürün 
çeşitlerini müşterilerine 

sunmaktadır;

Kullanıcının talebine, alışkanlıklarına ve beklentilerine 
uygun olarak üretilen, ortalama performanslı, genel 
kullanım amaçlı, 9-12-24-36 ve 60 ay ömürlü sera örtüleridir. 
Ürün özelliğine göre standart ya da kullanıcı talebine göre 
opsiyonel katkılar içerebilen, kullanıcının üründen 
beklediği performansı karşılayan ekonomik sera filmleridir.
Bu ürünlerde UV katkısı standart olarak kullanılmakla 
birlikte, diğer katkılar (Bkz. Sera Örtüsü Katkıları) isteğe 
bağlı opsiyonel olarak müşteri tercihine göre 
kullanılmaktadır.
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UV (Ultra Violet)
UV katkısı sera örtüsünün güneşe karşı 
dayanıklılığını artırır. Filmin kalınlığına, sera 
örtüsü için talep edilen dayanım süresine ve 
seranın kullanılacağı bölgeye göre farklı 
türlerde ve farklı oranlarda UV katkıları 
kullanılır. Bunlar 9, 12, 24, 36 ve 60 ay gibi 
süreler olmak üzere sera örtüsünün de 
çeşitlerini belirler.

AD (Anti Dust)
AD katkısı, sera örtüsünün dış yüzeyinde toz 
birikmesini dolayısı ile filmin ışık 
geçirgenliğinin azalmasını engeller.
Sadece Profesyonel Sera Grubu’nda İsteğe 
Bağlı (opsiyonel) Kullanılır.

AV (Anti Virus)
AV katkısı, serada oluşabilecek haşere 
faaliyetlerini ve bazı zararlı mantar türlerinin 
gelişimini engeller.

LD (Light Diffuser)
LD katkısı, güneş ışınlarının sera içinde 
kırılarak yayılmasını ve bu sayede bitkilerin 
güneşten yanmasını önler.

IR (Infra Red)
IR katkısı, sera ısısını muhafaza ederek, gece 
ile gündüz arasındaki ısı kaybını +2C° +5C° 
azaltarak en aza indirir. IR katkısı, sera içindeki 
don riskini azaltır ve bitkilerin strese girmesini 
önler, bitki gelişimini hızlandırır. Ayrıca, sera 
ısıtmasında enerji tasarrufu sağlar.

AF (Anti Fog)
AF katkısı, terlemeden oluşan küçük su 
damlacıklarının bitki üzerine damlayarak zarar 
vermemesi için film yüzeyinden ince bir su 
tabakası olarak yayılmasını sağlar.
Sadece Profesyonel Sera Grubu’nda İsteğe 
Bağlı (opsiyonel) Kullanılır.

EVA (Ethyl Vinyl Acetate)
EVA katkısı, filmin şe�a�ığını artırır, filme 
sağlamlık ve esneklik kazandırır.

olması istendiği durumlarda kullanılır. Bunların 
dışında, bitki gelişimine etkilerinden dolayı, 
özel uygulamalar için kırmızı ve mavi renkli malç 
filmler, daha az miktarda kullanılmaktadır.

Malç Film
(Mulch Film)



Bir Markasıdır.
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İLERİ PLASTİK Tarımsal Filmler ve
İLERİ SERA markası, sera örtüsü ürün grubu olarak,

• Tarımsal üretimde verimliliği bilgi ve iletişim teknolojileriyle artırmak.
• Gençlere çiftçiliği sevdirerek göç ve işsizliğin önüne geçmek.

• Diğer köylere de dijitalleşmenin yayılmasını sağlamak.
• Dünyadaki en yeni tarım teknolojilerini herkesin kullanmasını sağlamak.

• VODAFONE Akıllı Köy'ü uluslararası tarım teknolojisi üssüne dönüştürmek
ve diğer ülkelere örnek bir proje haline getirmek

olarak belirlenmiş, VODAFONE Akıllı Köy Projesi amaçlarını, kendi
markalarımız için ilke edinmekten gurur duyuyoruz.


