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Örtü altı ve açık alanda yapılan yetiştiricilikte toprak 

kökenli patojenler, nematodlar ve yabancı otlar tarımsal 

ürünlerde ekonomik olarak önemli kayıplara neden 

olurlar. Bunlara karşı mücadelede yaygın olarak kullanılan 

metil bromid (MeBr) fumigantı, ozon tabakasını incelterek 

insan ve doğaya karşı olan olumsuz etkileri nedeniyle 

‘Montreal Protokolu’ gereği 2005 yılında gelişmiş 

ülkelerde, 2015 yılında ise gelişmekte olan ülkelerin 

tamamında uygulamadan kaldırılacaktır. Türkiye 1987 

yılında bu protokola katılmış, 2007 yılı sonunda MeBr 

karantina ve kritik kullanımlar dışında uygulamadan 

kaldırmıştır. Bu nedenle örtüaltı sebze üretiminde yaygın olarak kullanılan bu kimyasala alternatif 

olabilecek uygulamaların araştırılması da hız kazanmıştır. Solarizasyon uygulaması özellikle 2000-

2008 yılları arasında yürütülen Dünya Bankası destekli Metilbromid fumigantının kullanımının 

sonlandırılmasına yönelik alternatif uygulamaların demonstrasyon projeleri ile yaygınlık 

kazanmıştır. Ülkemizde de Akdeniz ve Ege bölgeleri gibi yazı güneşli ve sıcak olan bölgeler 

için avantajlı bir metot olarak yaygınlaşmıştır. Bu kapsamda gerek ülkemizde gerekse dünyada 

solarizasyonla ilgili yapılan araştırma sonuçlarının değerlendirildiği, uygulamada yapılması 

gerekenler dikkate alınarak hazırlanan “TOPRAK SOLARİZASYONU” kitabının ülke tarımına, 

tarımın tüm paydaşlarına katkılar sağlamasını temenni eder, bu konuda çalışan, emeği geçen tüm 

araştırmacılarımıza başarılar dilerim.

Doç Dr. Masum BURAK

Genel Müdür
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T E ŞE K K Ü R

Solarizasyon uygulaması ile ilgili çalışmalar ülkemizde ilk defa Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bitki 
Koruma Bölümünde 1980li yıllarda verilen doktora tezleri ile başlamış olup bundan sonra 
Akdeniz ve Ege Bölgesinde konu ile ilgili çok sayıda araştırma yürütülmüştür. Toprak 
kökenli hastalık, nematod ve yabancı otların mücadelesinde güvenle kullanılabilecek, 
pestisit kullanımını azaltmaya yönelik ve çevre dostu olan bu yöntemi daha da yaygın 
hale getirebilmek amacıyla üreticilerin, üreticilere yayım yapan birimlerdeki teknik 
elemanların ve konu ile ilgilenenlerin yararlanabileceği bir kitap hazırlanmasına karar 
verilmiştir. Ülkemizde 30 yıldan beri uygulama ile ilgili olarak yürütülen araştırma 
sonuçları değişik kaynaklardan toplanan bilgilerle harmanlanarak hazırlanan bu kitapta 
sunulmuştur.

Kitabın yazımı konusunda bizleri teşvik eden Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Doç.Dr. Birol AKBAŞ ve A. Yasin 
GÖKÇE’ye, Ülkemizde solarizasyon uygulamasını doktora çalışması olarak vererek 
başlatan, yönlendiren, değerli hocamız Prof. Dr. Ahmet ÇINAR’a, metodun gelişmesine 
katkı sağlayan üniversite ve araştırma enstitülerinde çalışan tüm araştırmacılara, uygulama 
kuruluşlarında çalışan teknik eleman arkadaşlarımıza ve üreticilerimize teşekkür ederiz.
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BÖLÜM 1.
TOPRAK DEZENFEKSİYONU; 
SOLARİZASYON UYGULAMASI

1. TOPRAK DEZENFEKSİYONU; SOLARİZASYON UYGULAMASI

Toprak kökenli bitki patojenleri, tarımsal ürünlerde ekonomik olarak önemli kayıplara 
neden olmaktadır. Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde ortaya çıkan toprak kökenli hastalıklar 
ve nematodlar serada aynı ürünün ardarda yetiştirilmesi sonucu şiddetini arttırmaktadır. 
Uzun yıllardır toprak dezenfeksiyonunda kimyasal fumigantlar ve buhar kullanılmaktadır. 
Fakat bu uygulamaların maliyetlerinin yüksek olması, toprakta bulunan yararlı-zararlı 
tüm mikroorganizmaları öldürmesi, çevresel riskleri ve toksik etkileri nedeni ile 
kullanımları sınırlanmaktadır. Etkili bir fumigant olan metil bromid’in ozon tabakasını 
delmesi ve yeraltı sularını kirletmesi gibi nedenlerle 2001 yılından sonra ABD’de ve 2015 
yılına kadar gittikçe azaltılarak tüm dünyada kullanımının yasaklanmasına, 1992 yılında 
Montreal’de yapılan, Türkiye’nin de taraf olduğu bir antlaşma ile karar verilmiştir. Yeni 
bir toprak dezenfeksiyon yöntemi olan solarizasyon uygulaması ise bu olumsuzlukları 
içermemektedir. Nispeten ucuz, basit ve tehlikesiz olan solarizasyon uygulaması toprağın 
güneş enerjisi ile ısıtılmasıdır ve kimyasal olmayan, çevreci bir tercih olarak dikkate 
alınmalıdır. 

1.2.  Solarizasyon Uygulamasının Tarihçesi ve İlkeleri

Güneş enerjisinden yararlanılarak toprak ve dikim materyallerindeki hastalık-zararlı 
mücadelesi eski zamanlardan beri yapılmaktadır. Örneğin, Hindistan’da buğday 
tohumlarının 4 saat boyunca güneşe maruz bırakılması sonucu sürme hastalığının 
azaldığı bildirilmiştir. Şeffaf plastik örtü ile toprağı ısıtarak kist nematodlarının 
(Heterodera radicicola) mücadelesi yapılmıştır. Bu uygulama zararlı kontrolü için toprağın 
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malçlanmasıyla yapılan ilk solarizasyon uygulaması sayılabilir (1). Aynı zamanda, tarlayı 
uygun sezon boyunca pullukla sürerek güneş ışığına maruz bırakmanın nematod 
mücadelesi için yararlı olabileceği, toprağın güneş ışığına maruz bırakıldığında sıcaklığın 
arttığı, zararlı ve patojenlerin azaldığı bilinmektedir. Patojenlerle mücadele için polietilen 
örtü kullanılarak toprağı ısıtma işlemi ilk kez siyah kök çürüklüğü, Thielaviopsis basicola’nın 
mücadelesi için uygulanmıştır (2). Toprağın güneş enerjisi ile ısıtılması ya da pastörizasyonu 
olarak tanımlanan toprak solarizasyonu, zararlılar, toprak kökenli patojenler ve yabancı 
otlarla mücadele için dikim öncesi toprak dezenfeksiyon uygulaması olarak ilk kez 1976’da 
Katan tarafından tanımlanmıştır (3). Nemli toprağın şeffaf plastik örtü ile kapatılması 
işlemi olan solarizasyon uygulaması, toprağın daha fazla ısınmasını sağlayarak zararlı 
kontrolünde etkili olmaktadır. Genellikle soğuk sezon boyunca sıcaklıkları arttırmak 
için kullanılan plastik malçlamanın farklı bir şekli olan toprak solarizasyonunda ise sıcak 
sezon boyunca sıcaklıkları daha fazla yükseltmek amacıyla toprak şeffaf plastik örtü 
ile kapatılmaktadır. Solarizasyon, toprakta nem ve sıcaklık yoluyla fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik değişikliklere neden olmaktadır. Solarizasyon ile ilgili çalışmalara solgunluk 
hastalığı Verticillium dahliae’nin mücadelesine yönelik olarak devam edilmiş, başarılı 
sonuçlar alınmış, solarizasyon metodunun geniş çapta uygulanabilir bir potansiyele sahip 
olduğu bildirilmiştir (4). Metodun hızlı bir şekilde benimsendiği ilk on yıl (1976-1986) 
boyunca 22 ülkede solarizasyon çalışmaları yürütülmüştür. O zamandan beri bu konu 
hakkında 1000’den fazla çalışma yayınlanmış ve toprak solarizasyonu hem gelişmiş hem 
de gelişmekte olan ülkemizin de yer aldığı 74 ülkede araştırılmış ve benimsenmiştir. 
Çalışmaların çoğunluğu sıcak bölgelerde yapılmasına rağmen daha soğuk ve nemli 
bölgelerde de uygulanmıştır. 

Toprak solarizasyonu üzerine yapılan çalışmaları üç ana başlık altında toplamak 
mümkündür;

1. Solarizasyonun etkinliğini belirlemek amacıyla belirli bir iklim bölgesinde, yılın belirli 
bir zamanında bir veya daha fazla ürüne özelleşmiş patojen, nematod ve yabancı otlarla 
mücadele için yapılan çalışmalar, 

2. Solarizasyonun hastalık ve zararlılarla mücadele de etki mekanizmaları, bitki gelişimi, 
verime etkisi ve solarizasyon uygulanan toprakta bitki-mikroorganizma ilişkileri ile 
ilgili çalışmalar,

3. Solarizasyon uygulamasının etkinliğini arttırmaya yönelik çalışmalar,

Geçmişte, toprak dezenfeksiyonu için çoğunlukla birkaç saat boyunca yaklaşık 100 oC’de 
buhar (kısmi sterilizasyon) uygulaması yapılmaktaydı. Kimyasal olmayan bu uygulama 
etkili olmasına rağmen biyolojik boşluk oluşturması sonucu yeniden bulaşmalara ortam 
hazırlaması ve manganez ya da diğer toksik maddelerin salınmasıyla fitotoksiteye neden 
olması gibi olumsuz yan etkileri de bulunmaktadır. Toprağa uygulanan sıcaklığı 60-70 
°C’ye düşürerek (pastörizasyon) ve patojene etkisi korunarak bu durum iyileştirilmiştir. 
Güneşle pastörizasyon işlemi olan toprak solarizasyonu, genellikle toprak derinliği ve iklim 
koşullarına bağlı olarak toprak sıcaklığının 38-50°C’ye düşürülmesiyle bu yönde yapılmış 
farklı bir uygulamadır. Solarizasyonla sağlanan etkili kontrol, sıcaklıkla öldürmenin 
yanısıra topraktaki mikrobiyal aktivitenin artmasının da bir sonucudur. Bu mekanizmalar 
hastalık kontrolünde bir sezondan daha fazla süren etkilere neden olurlar. Çoğunlukla 
seralarda kullanılabilen buhar uygulamasının aksine toprak solarizasyonu açık alanlarda 
da kullanılabilmektedir. Bu yüzden toprağın ısıtılmasını sağlayan uygulanabilir, ekonomik 
ve güvenli bir teknoloji olan toprak solarizasyonu çevreye negatif etkisi olmayan bir toprak 
dezenfeksiyon metodudur. 

1.3. Toprak Solarizasyonunun İlkeleri

Toprak solarizasyonu belirli bölge ve sezon için uygulanabilen iklime bağlı bir metottur. 
Diğer toprak dezenfeksiyon metodlarında olduğu gibi solarizasyonun da etkili olması 
için; ı) toprağın her tarafındaki inokulum yoğunluğu (toprakta 30-50cm, topraksız 
kültürde 10-20cm derinliklerde) etkin olarak azaltılmalıdır,  ıı) hastalık ve zararlılarla 
mücadele sağlanırken toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel özellikleri bozulmamalıdır, 
ııı) çevreye ve hedef olmayan organizmalara etkisi mümkün olduğunca az olmalıdır, ıv) 
metot tekniğine uygun olarak yapılmalı, uygulama ekonomik ve güvenilir olmalıdır. 

Solarizasyonun temel prensipleri aşağıda özetlenmiştir:

•	 Toprağın	örtülmesi	yüksek	sıcaklık	ve	yoğun	güneş	ışınlarının	olduğu,	eğer	mümkünse	
yağışın düşük ya da hiç olmadığı dönemde yapılmalıdır.

•	 Toprak	 solarizasyonu	 için	 en	uygun	 zaman	 toprağı	 kapatarak	ve	 sıcaklıkları	 ölçerek	
saptanabilir. Önceki yıllara ait meterolojik veriler bu işlemi daha da kolaylaştırabilir, 
toprak solarizasyonunun etkinliğini belirlemek için toprakta var olan veya bulaştırılmış 
patojenlerin populasyonlarındaki değişiklikler incelenmelidir.  

•	 Patojenlerin	dayanıklı	yapılarının	ısıya	duyarlılığını	ve	ısının	iletimini	arttırmak	için	
toprak nemi korunmalıdır.
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•	 Malçlamada	kolaylıkla	zarar	görmeyen	en	ince	plastik	örtünün	(25-40	µm)	kullanılması	
tavsiye edilmektedir. Çünkü bu örtü ucuzdur ve daha kalın olanlar kadar etkilidir. 
Toprağın üst kısımları altına göre daha fazla ısındığı için kapama süresi istenilen tüm 
toprak derinliklerinde zararlı kontrolünü sağlamak için genellikle 4 hafta ya da daha 
fazla süreyle uzatılmalıdır. Süre uzadıkça daha derinlerdeki patojenler de etkilenirler. 
Ayrıca, solarizasyon uygulaması farklı yetiştirme ortamları ve topraksız kültürde daha 
kısa peryotlarda 10-20 cm derinlik için yeterli olabilmektedir.

•	 Solarizasyon	uygulaması	ile	toprak	ısıtılmaktadır.	Toprak	derinliği	arttıkça,	maksimum	
sıcaklıklar azalır, bu sıcaklıklar uzun süre boyunca muhafaza edilir. Solarizasyon 
uygulaması sırasında 10 cm toprak derinliğinde 45-50ºC, 20 cm’de, 38-45ºC olarak 
belirlenen maksimum sıcaklıklar hastalık ve yabancı otları kontrol altına almaktadır. 
Solarizasyon uygulanmış topraklardaki sıcaklıklar solarizasyon uygulanmamış 
parsellerle karşılaştırıldığında 5-15 ºC daha yüksektir. Örneğin, Mersin ilinde bulunan 
plastik serada solarizasyon uygulanan ve uygulanmayan parsellerde ulaşılan toprak 
sıcaklık değerleri Grafik 1’de verilmiştir. Grafik 1’de görüleceği gibi solarizasyon 
uygulanan toplam 5 haftalık süre boyunca toprağın 5 cm derinliğinde sıcaklık 55ºC 
civarında seyrederken, solarizasyon uygulanmayan alanda bu sıcaklık en yüksek 
45ºC’ye ulaşmış ve bu durum kısa sürmüştür. Solarizasyon uygulanan toprakta 15cm’de 
47-48 ºC’ye, 25 cm’de ise 44-45 ºC’ye ulaşılırken, uygulama yapılmayan açık toprakta 
15cm’de 38-39 ºC’ye, 25 cm’de ise 36-37 ºC ile 8-10 ºC daha düşük belirlenmiştir. 

Grafik 1. Mersin ilinde serada solarizasyon uygulanan ve uygulanmayan parselde ulaşılan 
toprak sıcaklık değerleri

•	 Bütün	 dezenfeksiyon	 yöntemlerinde	 olduğu	 gibi	 solarizasyon	 uygulamasında	 da	
toprağın yeniden bulaşmasını önlemek için bulaşık çoğaltım materyali, toprak veya su 
kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır.

•	 Uygulamanın	 etkinliğini	 belirlemek	 için	 hastalık,	 zararlı	 ve	 yabancı	 otları	 azaltma	
oranı yanında verim ve kaliteye olan etkisi de belirlenmelidir. 

•	 Diğer	yöntemlerde	olduğu	gibi	solarizasyon	uygulanan	toprakların	da	sürekli	gözlenmesi	
ve metodun uzman araştırıcılar tarafından sürekli geliştirilmesi gerekmektedir.

  

1.4. Solarizasyon Uygulamasının Avantajları ve Sınırlamaları

 Toprak solarizasyonunun avantajları;

•	 Solarizasyon,	 uygulayıcılar	 için	 tehlikesiz,	 kimyasal	madde	 kullanımı	 içermeyen	 bir	
metot olup tüketici, konukçu bitki ve diğer organizmalar için toksik madde içermez. 
Bu konu öncelikle organik tarım yapan üreticileri ilgilendiriyormuş gibi görünse de, 
pestisit kalıntısı içermeyen temiz üretim için örtü altı üretim yapan tüm üreticiler için 
de oldukça önemlidir. Toprak solarizasyonu uygulamalı olarak gösterilerek yapılan 
küçük bir eğitimle başarılı bir şekilde çiftçilere tanıtılabilecek basit bir metottur.

•	 Bu	yöntem	nispeten	ekonomiktir	çünkü	etki	uzun	süre	görülür	ve	bir	üretim	sezonunda	
defalarca uygulama gerekliliği yoktur. 



Toprak Solarizasyonu  I  Toprak Dezenfeksiyonu; Solarizasyon Uygulaması18 Toprak Solarizasyonu  I  Toprak Dezenfeksiyonu; Solarizasyon Uygulaması 19

Toprak solarizasyonunu sınırlayan faktörler;

•	 Solarizasyon	 işlemi	4-6	hafta	boyunca	devam	etmesi	önerilen	bir	metot	olduğu	 için	
bu süre boyunca üretime ara verilmektedir. Bu nedenle toprağın daha kısa sürede 
ısınması sağlanarak solarizasyon sürecinin kısaltılmasına yol açacak çalışmalara ağırlık 
verilmelidir.

•	 Solarizasyon	bazı	iklim	bölgelerinde	ve	yılın	belirli	aylarında	uygulanabilir	olduğu	için	
kullanımı sınırlıdır. Bu amaçla iklim koşulları, toprak özellikleri ve solarizasyonun 
etkinliği arasındaki ilişkiler incelenmeli veya solarizasyon uygulaması diğer metotlarla 
kombine edilmelidir.

•	 Kimyasal	madde	içermeyen	çoğu	metotta	olduğu	gibi	solarizasyon	uygulaması	da	ticari	
firmalar tarafından desteklenmemektedir. Üreticiler de garanti olmayan metotları 
kabullenmekte zorlanmaktadırlar. Kimyasal madde içermeyen mücadele metotlarının 
desteklenmesi amacıyla ödenek sağlaması bu metotların uygulanmasına katkı 
sağlayabilir.

•	 Plastiğin	imha	edilmesi	diğer	bir	problemdir,	fakat	kullanılan	plastiğin	tekrar	işlenmesi	
gibi çözüm önerileri bulunmaktadır.

•	 Solarizasyon	 uygulaması	 fümigasyondan	 daha	 ekonomik	 olmakla	 birlikte	 belirli	 bir	
maliyet gerekmektedir. 

Sonuç 

Toprak solarizasyonu uygulaması birçok bölgede geniş alanlarda başarılı bir şekilde 
uygulanmaktadır. Doğru şekilde uygulandığında etkili ve ekonomik bir toprak 
dezenfeksiyon yöntemidir. Solarizasyon uygulaması ile bitki gelişimi artmakta ve toprağın 
yapısı iyileşmektedir.  Her yöntemde olduğu gibi bu uygulamanın da birtakım yan etkileri 
bulunmaktadır. Örneğin, tekrarlanan solarizasyon uygulaması sonrasında sıcağa dayanıklı 
patojenler gelişebilmektedir. Bu nedenle uygulama sonrası toprağın sürekli izlenmesi 
gereklidir. Ayrıca entegre mücadele kapsamında, solarizasyon uygulaması tek başına veya 
azaltılmış dozlarda fumigant/nematisid kullanımı ile kombine edilerek uygulandığında 
çevre sağlığı açısından önemli katkılar sağlamaktadır.
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BÖLÜM 2.
SOLARİZASYON UYGULAMASI; 
YAPILIŞI, BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER, 
DİĞER MÜCADELE METOTLARI İLE BİRLİKTE 
UYGULANMASI

2. SOLARİZASYON UYGULAMASI; YAPILIŞI, BAŞARIYI ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER, DİĞER MÜCADELE METOTLARI İLE BİRLİKTE UYGULANMASI

Toprağın güneş enerjisi ile ısıtılması (solarizasyon) ile ilgili çalışmalar ilk kez 1976 yılında 
İsrail’de başlatılmıştır. Solarizasyonun uygulanışı ve etkinliğini arttırmak için dikkat 
edilmesi gereken hususlar bu bölümde açıklanmıştır.

2.1.Uygulamanın Yapılışı

Uygulama sırasında izlenecek adımlar aşağıda verilmiştir.

•	 Uygulama yapılacak olan alanda, önceki ürüne ait bitki artıkları toplanmalı, 30-40 cm 
derinliğe kadar işlenmeli, kesekleri kırılmalı sonra tesviyesi yapılmalıdır (Şekil 1-4).

•	 Isının iletkenliğini artırmak amacıyla toprak 40-50 cm derinliğe kadar karık, salma, 
yağmurlama veya damla sulama sistemlerinden biriyle doyum noktasına kadar 
sulanmalıdır.

•	 Toprak tava gelince düzgün bir yüzey oluşturulmalı, solarizasyon süresince toprağın 
nemli kalmasını sağlamak için damla sulama boruları alana yerleştirilmeli ve daha 
sonra da 0,025 – 0.1 mm kalınlığında deliksiz, şeffaf plastik örtü ile kapatılmalıdır. Bu 
sırada toprak ve örtü arasında, hava keseleri oluşmamasına, örtünün gergin durmasına 
ve toprak yüzeyinin örtü ile temasının sağlanmasına özen gösterilmelidir. Örtü 
kenarları, önceden açılmış 15-20 cm derinliğindeki karıklar içine iyice gömülmelidir 
(Şekil 5-8). 

Asus1
Yapışkan Not
TÜM SATIR SİLİNECEK
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•	 Uygulama süresince toprağın nemli kalması önemlidir. Örtü kenarları iyi kapatıldığında 
toprağın yapısına da bağlı olarak uygulama süresince toprak nemini koruyabilir. Toprak 
nemini kaybederse örtülerin altında bırakılan damla sulama sistemi çalıştırılmalıdır. 

•	 Uygulama süresi, genellikle 4-6 hafta olmakla birlikte, sıcağa dayanıklı olan veya toprağın 
derinliklerinde yaşayabilen bazı hastalık etmenlerine (Fusarium spp., Macrophomina 
spp., Phytophthora capsici, Pyrenochaeta lycopersici vd.) karşı etkinin arttırılması 
için, süre 8-10 hafta kadar uzatılabilir ya da bazı kimyasalların düşük veya yarı dozu 
uygulanarak iki yöntem kombine edilebilir (Şekil 9-11). Solarizasyondan sonra yararlı 
mikroorganizmaların toprağa uygulanmasının olumlu etkileri belirlenmiştir. 

•	 Uygulama sona erdikten sonra, kısmen sterilize edilmiş olan toprak mikroorganizmalar 
yönünden zayıfladığı için ve yeni bulaşmalara karşı çok duyarlıdır. Bu nedenle diğer 
alanlardan taşınacak toprak, su ve bulaşık fidelerle tekrar bulaşmaması için gerekli 
özen gösterilmelidir. 

•	 Solarizasyon uygulamasından sonra toprak 15 cm’den derin işlenmemelidir. Bu nedenle 
çilek gibi sırta dikim yapılan alanda önce sırtlar hazırlanmalı, sonra solarizasyon 
uygulanmalıdır (Şekil 12-13).

Şekil 1. Önceki bitki artıklarının toplanması

Şekil 2. Yaş hayvan gübresinin toprağa yayılması

Şekil 3. Rotovatör ile toprağa karıştırma
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Şekil 4. Toprak yüzeyinin düzeltilmesi

Şekil 5. Dazomet fumigantının uygulanması

Şekil 6. Toprak yüzeyinin şeffaf plastik örtü ile kapatılması

Şekil 7. Toprak yüzeyinin gaz geçirmeyen örtü ile kapatılması
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Şekil 8. Plastik örtünün açılan hendeğe gömülmesi 

Şekil 9. Plastik ile kapatılan toprağa fumigant uygulaması

Şekil 10. Plastik ile kapatılan toprağa fumigant uygulaması

Şekil 11. Toprak yüzeyi düzeltilen serada solarizasyon uygulaması
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Şekil 12. Dikim sırtları hazırlanmış serada solarizasyon uygulaması

Şekil 13. Çilek tarlasında sırta solarizasyon uygulaması

2.2. Solarizasyon Uygulamasının Başarısını Etkileyen Faktörler: 

Solarizasyon uygulaması yaz mevsimi sıcak geçen bölgelerde, uygulama yapılacak alanın 
boş olduğu durumlarda, nemli toprağın ince şeffaf plastik örtü ile kapatılması işlemidir. 
Uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken konular aşağıda verilmiştir.

•	 Toprağın şeffaf polietilen örtü ile kapatılması sıcaklığın yüksek ve güneş ışınlarının 
yoğun olduğu yaz aylarında yapılmalıdır.

•	 Toprak iyi hazırlamalı ve keseksiz olmalıdır.

•	 Uygulama başlamadan önce toprak sulanmalıdır. Çünkü bu şekilde topraktaki hastalık 
etmenlerinin dayanıklı spor yapıları ve yabancı ot tohumları çimlenerek sıcağa duyarlı 
hale gelmektedir. Ayrıca nem, ısının iletkenliğini sağladığı için toprak sürekli nemli 
tutulmalıdır.

Daha ucuz ve daha etkili olduğu için ince polietilen örtü (0.025 - 0.1 mm) tercih edilmeli, 
toprak ile örtü arasında hava boşluğu olmayacak şekilde kapatılmalı, örtü üzerinde toprak 
ve yırtık olmamalıdır (Şekil 14-17).

•	 Isı iletkenliğini sağladığından, toprak sıcaklığını etkileyen toprak nemi üst katlarda 
tarla kapasitesinin en az %70’i olmalı, 60 cm ‘den daha derinlerde nemini korumalıdır. 
Örtü kenarları alttan toprakla sıkıca kapatılmalıdır (Şekil 18-19).

•	 Plastik örtünün kenarlarına yakın toprakta sıcaklık daha düşük olacağı için solarizasyon 
yapılan alan 3-4m x 3-4 m’den daha küçük olmamalıdır.

Şekil 14. Örtü üzerinde toprak yok, doğru uygulama

Asus1
Yapışkan Not
. işareti eklenmelidir.
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Şekil 15. Örtü üzerinde toprak olması, yanlış uygulama

Şekil 16. Deliksiz, gergin örtü, doğru uygulama

Şekil 17. Örtüde yırtık olması, yanlış uygulama

Şekil 18. Örtü kenarlarının  alttan toprakla birleştirilmesi, doğru uygulama
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Şekil 19. Örtü kenarlarının mandalla birleştirilmesi, yanlış uygulama

Solarizasyon Uygulaması ile Kısmen veya Tamamen Mücadelesi Yapılabilen;

Bazı önemli bitki patojeni funguslar; 

Phytophthora spp. (Kök ve kökboğazı çürüklüğü), Pythium ultimum (Kök çürüklüğü), 
Pyrenochaeta lycopersici (Kahverengi kök çürüklüğü), Rhizoctonia solani (Kök çürüklüğü), 
Verticillium spp. ve Fusarium oxysporum (Solgunluk), Sclerotinia spp. (Beyaz çürüklük), 
Sclerotium spp. (Yanıklık ve solgunluk), Monosporascus cannonballus (Kök çürüklüğü).

Nematodlar; 

Meloidogyne spp. (Kök-ur nematodları) Ditylenchus spp. (Soğan-sak nematodu).

Yabancı otlar;

Kışlık tek yıllık yabancı otlar; Mercuriaius annua (Yer fesleğeni), Stellaria media (Kuş 
otu), Sonchus oleraceus (Eşek marulu), 

Yazlık tek yıllık yabancı otlar; Orobanche spp. (Canavar otu), Chenopodium album 
(Sirken), Portulaca oleracea (Semizotu) ‘dir. Solarizasyonla mücadelesi zor olan 
yabancıotlar ise Convolvulus arvensis (Tarla sarmaşığı) ve Cyperus rotundus (topalak) 
olarak bildirilmektedir (1). 

Solarizasyon Uygulaması Tercih Edilme Nedenleri;

•	 Solarizasyon uygulaması, kimyasal olmayan, toksik materyal içermeyen, uygulaması 
basit, tehlikesiz, ekonomik, öğrenmesi ve çiftçiye öğretmesi kolay, küçük alanlara el ile, 
büyük alanlara makine ile uygulanabilen bir yöntemdir.

•	 Solarizasyon uygulaması, topraktaki inokulum düzeyini düşürerek hastalık çıkışını 
azaltmakta ve güneşle ısıtılan toprakların bünyelerinde bitki beslenmesi yönünden 
olumlu değişiklikler (çözülebilir bitki besin maddeleri ve organik madde miktarının 
artması gibi) oluşturarak ürün miktarı ve kalitesini arttırmaktadır. 

Solarizasyon Uygulamasında Karşılaşılan Zorluklar:

•	 Solarizasyon uygulaması yalnızca iklimin uygun ve toprağın boş olduğu 4-10 hafta 
için yapılabilmektedir. Uygulama süresi üreticiler için uzun bulunduğu durumlarda, 
düşük dozda fumigant uygulamaları ile birlikte, gaz geçirmeyen örtü veya çift kat 
örtü ile uygulanarak bu sürenin birkaç hafta daha kısaltılması mümkündür (2). Yaz 
aylarında solarizasyon yapılamamışsa, uygulama diğer zamanlarda da yapılabilir 
ancak bu gibi durumlarda güneş ile ısıtmanın etkisini arttırmak için çift kat örtü 
kullanılmalı, diğer mücadele metodları ile birlikte kullanılmalıdır.

•	 Uygulama bazı ürünler için pahalıdır ve bazı hastalık etmenlerinin mücadelesinde 
etkili olamamaktadır.

•	 Aynı toprağa sürekli solarizasyon uygulanması sonucu sıcaklığa dayanıklı hastalık 
etmeni ırkları gelişebilmektedir.
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2.3. Solarizasyonun Diğer Metotlarla Birlikte Uygulanması

Pestisitler ile solarizasyonun birlikte uygulanması

Solarizasyon uygulamasını sınırlayan faktörler, nispeten uzun süre gerektirmesi ve 
sıcağa tolerant mikroorganizmaların kontrolünde etkisiz olmasıdır. Bu gibi sınırlayıcı 
faktörleri azaltmak ya da ortadan kaldırmak için bir veya birkaç kontrol metodunu 
birlikte kullanmak mümkündür. Örneğin solarizasyon uygulaması pestisitler ile birlikte 
uygulandığında; ısınan pestisitin aktivitesi ve mikroorganizmanın duyarlılığı artmaktadır. 
Bu durum, mücadele edilen hastalık ve zararlıların sayısında artış ve pestisitlerin uygulama 
dozları ve uygulamanın maliyetinde azalış sağlamaktadır. Solarizasyon fumigantlar ile 
birlikte uygulandığında, fumigant plastik örtü altında tutularak daha uzun süre kalmakta, 
uygulamanın etkinliğini arttırabilmektedir. Ayrıca bu uygulama solarizasyonun süresini 
kısaltarak, üreticiler tarafından daha uygulanabilir bir işlem olabilmektedir.

Sıcağa maruz kalan organizmalar uygulamanın süresi ve yoğunluğuna bağlı olarak kısmen 
veya tamamen etkisiz hale gelebilirler. Yüksek sıcaklıklar ölüme, öldürücü olmayan 
sıcaklıklar ise değişik seviyelerde etkisizleşmeye veya zayıflamaya yol açar. Öldürücü 
olmayan sıcaklığın etkisi süreye, mikroorganizmanın toleransına ve propagül tipine 
(klamidospor, konidi vb.) bağlıdır. Propagüllerin zayıflaması organizmanın hassasiyetinin 
artmasına yol açar.  Öldürücü sıcaklığa yakın ısı organizmanın hücre zarının geçirgenliğini 
değiştirebilmekte ve fungal hücre duvarının yüzeyinde çatlaklar ve şekil bozukluklarına 
neden olmaktadır. Bu durum pestisitlerin organizmaya olan etkisini arttırmaktadır.. 
Metam sodyum fumigantının bazı patojenlerin (V. dahliae, Sclerotium rolfsii) dayanıklı 
yapılarına toksik etkisi yüksek sıcaklıklarda (35oC) daha fazla bulunmuştur.

Solarizasyon ve toprak fumigasyonu ile bir ürünün dikiminden önce topraktaki patojenlerin 
dayanıklı yapılarının yok edilmesi amaçlanmaktadır. Fumigantlarla solarizasyonun birlikte 
uygulanması ayrı uygulanmalarına göre etkinin artmasını sağlayabilmektedir. Biber, 
domates, çilekte yürütülen çalışmalarda farklı uygulamaların bitki gelişimine etkileri 
Şekil 20-29’da verilmiştir. Dazomet ve metam sodyum fumigantlarının solarizasyonla 
kombinasyonu ile serada yetiştirilen domateste Fusarium ve Verticillium solgunluğunun, 
açık alan ve serada yetiştirilen domateste Fusarium kök boğazı çürüklüğünün, çilekte 
toprak kökenli patojenlerin kontrolünde başarılı sonuçlar alınmıştır (3,4,5,6). Kavun-
karpuzda ani solgunluk, kök çürüklüğü (Monosporascus cannonballus) veya domateste 
kök-kökboğazı çürüklüğü (F.oxysporum radicis-lycopersici) gibi sıcağa tolerant patojenlerin 
sorun olduğu yerlerde, yanlız solarizasyonun yeterli olmazken solarizasyonla fumigantın 

birlikte uygulanması durumunda ise etkili olmaktadır. Bu uygulamalarda fumigantın 
uygulama dozu azaltıldığı için daha ekonomik olmakta ayrıca çevresel olarak da avantaj 
sağlanmaktadır. 

Solarizasyonla birlikte fumigant uygulamalarında;

•	 Dezenfeksiyon süreci sonunda topraktaki organizma yoğunluğu azalmaktadır. 
Toprakta öldürücü olmayan sıcaklık ve fumiganta maruz kalan fungal propagüllerin 
canlılığında azalma olmaktadır.

•	 Solarizasyonun düşük doz fumigantlar (metam sodyum, dazomet, 1-3D vd.) ile 
kombinasyonu hastalık çıkışında azalma ve verimde artış sağlamaktadır.

•	 Solarizasyonun kısa süreli (2-4 hafta) uygulanması sıcağa dayanıklı patojenlerde veya 
bulaşıklığın fazla olduğu toprakta yeterli olmazken fumigantlar ile kombinasyon 
yapılarak uygulandığında, 4 hafta solarizasyon ve fumigantın yaklaşık % 50 azaltılan 
dozu ile yeterli kontrol sağlanmaktadır.

•	 Kimyasal ve kimyasal olmayan toprak dezenfeksiyon metotlarının kombinasyonunda 
sıralama ve zamanlama önemlidir. Son 15 yıldan beri yürütülen çalışmalarda, 1hafta süre 
ile kısa bir solarizasyonun ardından fumigantın azaltılan dozu veya biyolojik mücadele 
etmenleri uygulanarak etkili kontrol sağlanmıştır (7). Bu şekilde birlikte uygulamalar 
sonucu topalak (Cyperus rotundus) ve kök-ur nematodlarının populasyonlarında da 
önemli azalışlar sağlanmaktadır.

•	 Uzun süreli solarizasyonu takiben toprağa fumigantın tam dozunun uygulanması, 
topraktaki yararlı mikroorganizmaları etkileyerek olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir.   

•	 Solarizasyon ile fumigantların kombinasyonunda plastik örtü, gazın ve sıcağın 
toprakta tutulmasını sağlamaktadır. Geçirgen olmayan filmlerin (VIF) kullanımı 
ile fumigantın dozunun azaltılması sağlanabilmektedir. Bu şekilde uygulama ile 
hıyarda Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum, domateste Clavibacter michiganensis 
subsp. michiganensis, kavunda ani solgunluk Monosporascus cannonballus, patateste 
Verticillium solgunluğu ve domateste kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalıkları ile 
mücadelede etkili sonuçlar elde edilmiştir (8). Dikim sırtlarına damla sulama ile 
uygulama yaygın ve basit olan metottur. Fumigant belirtilen zamanda damla sulamayla 
uygulanmaktadır. Damla sistemi ile fumigant uygulanması sırasında damla borular ve 
damlatıcılar arası boşluklar düzenlenmelidir. Fumigant toprak üzerine serilen plastik 
örtü altına enjekte edilerek de uygulanmaktadır. Bu teknolojiye damla sulamanın uygun 
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olmadığı veya tavsiye edilmediği geniş ölçekli açık alanlarda gerek duyulmaktadır. 
Bu uygulama metodu dikim sırtlarının bozulmadan, plastik örtünün yırtılmadan 
kapatılmasını ve fumigantın enjeksiyonunu sağlayan bir makinanın geliştirilmesi ile 
sağlanmıştır (9). 

Şekil 20. Uygulama yapılmayan (K) ve solarizasyon+metam sodyum (MS) uygulanan 
toprakta biber bitkilerinin gelişimi

Şekil 21. Uygulama yapılmayan (K) ve solarizasyon+MS uygulanan toprakta biber 
bitkilerinin gelişimi

Şekil 22. Uygulama yapılmayan (K) ve solarizasyon+MS uygulanan toprakta biber 
bitkilerinin gelişimi

Şekil 23. Uygulama yapılmayan (K) ve solarizasyon+MS uygulanan toprakta biber 
bitkilerinin gelişimi
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Şekil 24. Kontrol parselde domates bitkilerinin gelişimi Şekil 25. Solarizasyon+Dazomet uygulanan parselde domates bitkilerinin gelişimi
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Şekil 26. Uygulama yapılmayan (K) ve solarizasyon+MS uygulanan toprakta domates 
bitkilerinin gelişimi

Şekil 27. Uygulama yapılmayan (K) ve solarizasyon+MS uygulanan toprakta domates 
bitkilerinin gelişimi

Şekil 28. Domatesin iletim demetinde toprak kökenli hastalıkların  belirtisi, Sol.+MS 
uygulanan (sağda) ve uygulanmayan (solda) 

Şekil 29. Solarizasyon uygulanan (S) ve uygulanmayan (K) parselde çilek bitkileri
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Organik maddeler ile solarizasyonun birlikte uygulanması

Topraktaki hastalık ve zararlı bulaşıklığını azaltmak için değişik organik materyaller 
kullanılmaktadır. Organik maddeler ile solarizasyonun kombinasyonuna yönelik bir 
çalışmada, lahana artıklarının toprağa karıştırılarak Fusarium solgunluğuna, kümes 
hayvanlarının gübresi karıştırılarak kök-ur nematodlarına karşı olumlu etkileri 
belirlenmiştir Şeffaf plastik örtü ile kapatılarak ısıtılan toprakta bir dizi kimyasal ve 
mikrobiyal süreç ortaya çıkmaktadır. Organik materyalin parçalanma sürecinde değişik 
uçucu ve çözülebilir bileşikler salınmakta ve toprakta mikrobiyal denge değişmektedir. 
Toprak kökenli hastalık-zararlılar ile mücadelede solarizasyonun tek olarak uygulanmasına 
göre organik maddeler ile birlikte uygulanmasının daha etkili olduğu bilinmektedir. 
Özellikle organik üretimlerde organik materyallerin geniş bir spektrumunun kullanımı 
ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu işlem biyofumigasyon olarak adlandırılmaktadır. 

Aşağıda verilen organik materyal kaynakları solarizasyon ile birlikte kullanılabilir.

•	 Taze ürün ve bitki artıkları: Toprağa karıştırılan bazı bitkilerin parçalanması sırasında 
ortaya çıkan metabolitler (tanin, alkoloid, flavonoid vd.) toprak kökenli organizmalara 
toksik etki yaparlar.

•	 Kompost yapılan ürün ve bitki artıkları: Kompostlarda bulunan antagonist 
mikroorganizmalar hastalık kontrolünde rol oynamaktadırlar. Çeşitli kompostlar, 
solarizasyon ile birlikte olarak kullanılmaktadır.

•	 Hayvan gübreleri: Kümes hayvanı gübresinin parçalanması sırasında oluşan amonyak 
(NH3)  toprak hastalık-zararlılarını doğrudan etkileyebilmektedir.

•	 Yüksek azot içeren organik materyal: Değişik hayvan ve bitki endüstriyel işlemlerinin 
ürünleri (kan unu, soya unu, tüy unu vb.) toprakta parçalanırken çoğu organizmalara 
toksik olan organik ve inorganik uçucu bileşiklerin birikimine yol açabilmektedir. Etki 
için gerekli miktarlar fitotoksik olabilir. Bu nedenle diğer metotlarla kombine edilerek 
performansın arttırılması gerekmektedir.

Uygun bir organik materyal karıştırılan ve üzeri örtülerek ısıtılan toprakta kimyasal ve 
mikrobiyal parçalanma olayları hızlanarak kimyasal, fiziksel ve biyolojik değişiklikler 
meydana gelir. Organik materyal ile kombinasyonda sıcaklık koşulları uygun olduğunda, 
solarizasyonla organizmanın canlılığı azalmaktadır. Yapılan bir çalışmada, 45oC 
sıcaklıktaki toprakta, lahana artıkları karıştırılarak veya karıştırılmadan sıcağa duyarlı 

olan Pythium ultimum ve Sclerotium rolfsii’nin canlılığı oldukça azaldığı belirtilmiştir 
(10).Yalnız solarizasyon uygulandığında etki sağlanamayan durumlarda kombinasyonlara 
yönelmek gerekmektedir.

Solarizasyon uygulanan toprağa kompost eklendiğinde sıcaklık 2-3oC artmaktadır. Bu artış 
nematodların yumurtaları gibi sıcağa dayanıklı organizmaların kontrolünü arttırmada 
önemli bir faktör olabilir. 

Yararlı mikrobiyal organizmalar ile solarizasyonun birlikte uygulanması

Solarizasyon uygulamasının amacı özellikle sıcaklığın etkisiyle topraktaki hastalık 
etmenlerini, nematodları, yabancı ot tohumlarını kontrol altına almaktır. Ancak bu 
uygulama yapılırken toprakta yaşayan yararlı mikroorganizmalar da etkilenebilirler. 
Örneğin, buhar veya yüksek dozda fumigant uygulaması hedef patojenlerin dışında 
mikrobiyal populasyonu etkiler. Mikorizalar, azot bağlayan bakteriler ve bitki gelişimini 
teşvik eden rizosfer bakterileri (PGPR) gibi bazı biyolojik etmenler bitki gelişimini 
doğrudan arttırmaktadır. Diğer bazı biyolojik etmenler ise patojenlere antagonistik etki 
yaparak hastalık çıkışını azaltır. Solarizasyondan hemen sonra yararlı mikroorganizmaların 
ve biyolojik mücadele etmenlerinin toprağa karıştırılması, toprak kökenli patojenlerle 
mücadelede başarıyı arttırmaktadır. Böylece, solarizasyon ve yararlı mikroorganizmaların 
kombine edilmesi entegre mücadele stratejilerinde bir tamamlayıcı unsur oluşturmaktadır. 

Solarizasyonla biyolojik mücadele etmenleri birlikte uygulandığında, tarla-sera 
koşullarında başarılı sonuçlar alınmıştır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir; 

•	 Trichoderma spp., T.harzianum, domateste Fusarium kökboğazı ve kök çürüklüğüne, 
fasulyede güney yanıklığına (Sclerotium rolfsii), T. virens ,domates ve biberde güney 
yanıklığı hastalığına karşı uygulanmış ve hastalık çıkışında azalış sağlanmıştır.

•	 Bacillus spp., B. subtilis kiraz anaçlarında kök kanserine (Agrobacterium tumefaciens), 
baklada kök çürüklüğüne (Rhizoctonia solani,Fusarium solani) karşı uygulanmış ve 
hastalık çıkışında önemli azalış sağlanmıştır.

•	 Streptomyces griseoviridis,  solarizasyonla birlikte domateste Fusarium, Verticillium 
solgunlukları ve kök mantarlaşması hastalığının kontrolünde etkili bulunmuş, ancak 
kontrol parsellerde ki verim ile arasında önemli fark bulunmamıştır.

•	 Glomus intraradices,  mikoriza uygulaması bitki gelişimindeki artışı desteklemektedir.
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Bu uygulamaların yapılabilir ve ekonomik olması için, solarizasyon uygulaması ve 
yararlı mikroorganizmaların daha çok sayıda ticari formulasyonlarının geliştirilmesi 
gerekmektedir.

2.4.Uygulamaların Maliyet Analizi

Solarizasyon uygulamasının ve yaygın olarak kullanılan 2 fumigantın azaltılan dozu ile 
birlikte uygulanmasının 2014 yılı satış fiyatları ile maliyeti(TL/da) aşağıda verilmiştir.

Uygulamalar Maliyeti  (TL/da)

Solarizasyon (S) 350*

S+ metam sodyum (100 L/da) 690**-770***

S+ dazomet (40kg/da) 890-1100

         *Normal PE (60kg/da)     **Emsal ilaç     *** İthal ilaç

Sonuç

Solarizasyon ile diğer mücadele metotlarının birlikte uygulanması; kontrol altına alınan 
hastalık ve zararlı sayısını arttırdığı ve pestisitlerin uygulama dozunu azalttığı için entegre 
mücadele programlarının temelidir. 

Solarizasyonun pestisitler ile kombinasyonunda iki nokta dikkate alınmalıdır. 

ı) Solarizasyonu geliştirmek (örneğin, uygulamanın süresini kısaltarak ve hastalık-zararlı 
kontrolünü arttırarak),  ıı) Solarizasyonla birlikte uygulanan diğer metotları geliştirmek 
(örneğin, etkinliği azaltmadan pestisit dozunu azaltmak). Solarizasyonun uygun bir 
pestisitin düşük dozu ile kombinasyonu, üreticiler için daha pratik bir uygulama 
sağlayabilir. 

Solarizasyon ile organik materyallerin, hayvansal ve bitkisel kompostların, bitki 
artıklarının, yeşil ve organik gübrelerin birlikte kullanılması toprak kökenli hastalık 
ve zararlılarla mücadelede etkili bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım solarizasyon ve toprağı 
iyileştiren materyallerin başarısını arttırmanın bir yolu olarak dikkate alınmalıdır.

Solarizasyonun etkinliğini arttırmaya yönelik olarak yararlı mikroorganizmalar ile birlikte 
uygulanması, uygulamanın farklı çevre koşullarında da uygulanmasını ve uygulama 
süresinin kısaltılmasını sağlayabilir. Ancak yararlı mikroorganizmaların daha çok sayıda 
ticari formülasyonları geliştirilmelidir.
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BÖLÜM 3.
AÇIK ALANDA SOLARİZASYON UYGULAMASI

3. AÇIK ALANDA SOLARİZASYON UYGULAMASI

Solarizasyon konusunda ilk çalışmalar domates ve patlıcanda Verticillium solgunluğunun 
mücadelesi için yürütülmüş, daha sonra pamuk, patates, soğan, tarla bitkileri ve 
sebzelerde Fusarium solgunluğuna karşı da etkili olduğu belirlenmiştir (1). Solarizasyon 
uygulaması ile kök çürüklüğü (Rhizoctonia solani) hastalığında önemli bir azalma olduğu, 
patates alanlarında toprağın 15 cm’sinde solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae)’nın % 
96 ve nematod (Pratylenchus spp.)’un % 65 oranında azaldığı, solarizasyon yapılan yıl 
verimin % 26 oranında arttığı belirlenmiştir (2). Pamukta görülen solgunluk hastalığına 
(Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum) solarizasyonun uzun vadeli etkisi üç yıldan daha 
fazla olmaktadır (3). Aynı şekilde farklı topraklarda bakla, soğan ve domatesin veriminde 
% 25-43 oranında artış olduğu ve solarizasyonun etkisinin 2-3 sezon için devam ettiği 
gözlenmiştir. Solarizasyonun açıkta geniş alanlara uygulanmasını etkileyen faktörler; 
plastik örtünün uzun süre parçalanmadan kalabilmesi, bitki koruma ile ilgili konular 
(rüzgâr ve su ile tekrarlanan bulaşmalar) ve üretim sezonunda yapılan işlemler (sulama ve 
ürün rotasyonu vb.) dir. 

Solarizasyon uygulamasından önce topraktaki bitki artıkları toplanmalı ve topraktaki 
kesekler elle veya makine ile düzeltilip, tesviyesi yapılmalıdır. Diğer toprak dezenfeksiyonu 
metodlarında olduğu gibi solarizasyon uygulaması da nemli toprakta etkili olduğundan 
plastik örtüler kapatılmadan önce toprak 50 cm derinliğine kadar sulanmalıdır. 

Solarizasyon uygulamasında yaygın olarak kullanılan plastik örtüler şeffaf, düşük 
yoğunluklu polietilen (LPDE)’dir. Uygulamada 25 µm kalınlığı olan polietilen plastik 

Asus1
Yapışkan Not
TÜM SATIR SİLİNECEK
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örtü kullanılmaktadır. Kullanılmış polietilen örtüler (PE) toprak solarizasyonu için tekrar 
kullanılabilmekle birlikte, örtü üzerinde yırtıklar olmamalı varsa bant ile kapatılmalıdır. 
Plastik örtü uygun iklim koşullarında 4-6 hafta süreyle toprakta kalmalıdır. 

Solarizasyonda iyi sonuç almak için uygulama tüm üretim alanına yapılmalıdır. Bu şekilde 
yan taraftaki uygulama yapılmamış topraktan patojen bulaşma riski en aza indirilmiş 
olacaktır. Toprak solarizasyonunun ‘sınır etkisi’ ifadesinden, parsellerin kenarlarında 
etkinin dereceli olarak azalması anlaşılmaktadır. Havuç tarlasında canavarotu ile 
mücadelede solarizasyonun oldukça etkili olduğu ancak kenar sıralarındaki havuç 
köklerinde canavarotunun görüldüğü, bitkilerin bodur kaldığı ve verimlerinin düşük 
olduğu bildirilmiştir (4). Sınır etkisini önlemek için solarizasyon parsellerinin en az 2m 
ve daha fazla genişlikte olması gerekmektedir.

Tüm tarlaya yapılan solarizasyon uygulamasının birçok avantajı olmasına rağmen, bazı 
zorlukları da vardır.  Küçük parseller elle örtülebilir, plastik örtünün ucu parselin bir 
kenarında açılan hendeklere gömülerek sabitlenir ve toprak yüzeyi üzerinde gerdirilir, 
örtünün kenarı toprağa gömülür. Bitişik küçük parsellerin plastik örtü ile kapatılması 
işlemi, iki örtünün kenarlarının birlikte aynı yere gömülmesi ve örtünün gerilmesi şeklinde 
uygulanmaktadır. El ile kapatılan plastik örtü, makine ile uygulanacak olan örtüden daha 
kalın olmalıdır.

Solarizasyon uygulanmasında önemli faktörlerden biri plastik örtünün kapatılması ve 
açık alan koşullarında uzun süre yırtılmadan muhafaza edilmesidir. Plastik örtülerin 
hafif olması yerden kalkmasına yol açar. Rüzgâr toprak altında sabitlenmiş gevşek 
örtünün sürüklenmesi ve kalkmasına neden olmaktadır. Sürekli oluşan hava hareketleri 
plastik örtüyü gevşetmekte ve toprağa gömülen örtünün gerginliğini azaltmaktadır. Bu 
durum rüzgârın kaldırma kuvvetinin yanı sıra hızına ve örtünün kalınlığına bağlıdır. 
Plastik örtünün dar şeritler halinde gömülmesi rüzgâra direncini artırır. Sonuç olarak 
malç tekniğinde dar örtüler ve malçın toprağa sabitlenmesi, toprak sıkışmasını, örtünün 
yırtılma riskini azaltmakta ve uygulama sürecini kolaylaştırırarak solarizasyonun 
etkinliğini artırmaktadır.

3.1. Solarizasyonun Makina ile Uygulanması 

Plastik örtünün makina ile serilmesi büyük araziler için tercih edilen bir yöntemdir. 
Toprak dezenfeksiyonu uygulamasında plastik örtü ile kapatma ya şeritler şeklinde veya 

tüm alanı kaplayacak şekilde yapılmaktadır. Uygulama yapılacak alan önce sulanır ve 
toprağın tava gelmesi beklenir, çünkü ıslak araziler üzerinde ağır makinaların hareketi 
toprak sıkışmasına neden olduğu için bu duruma dikkat edilmelidir.  

Tüm alana yapılacak uygulamada parsellerin tamamının kaplanması amaçlanmaktadır. 
Plastik örtüler yapıştırıcı veya kaynak yoluyla birleştirilmekte, uygulama en az 30 gün 
süreceği için yapıştırıcıların dayanıklı olması gerekmektedir (5).

Şerit malçlama için kullanılan plastik serme makinesinin arkasına takılı olan örtü (2-
4m genişliğinde) iki tekerlek ile çukurlara yerleştirilir. Bu uygulama genellikle dikim 
sırtlarına yapılmaktadır. Bununla birlikte, geniş şerit solarizasyon (4m) uygulaması içinde 
kullanılabilir. Solarizasyon işleminin sonunda örtü kaldırılır.

3.2. Püskürtülerek Uygulanan Filmler 

Solarizasyon uygulamasının etkili olabilmesi için uygulama süresi boyunca plastik 
örtünün parçalanmadan korunması sağlanmalıdır. Plastik örtü uygulanması sırasında 
kuşlar, hayvanlar, rüzgâr ve hatta malçlama makinası tarafından delikler ve yırtılmalar 
meydana gelebilir. Oluşan bu hasarlar uygulamanın sıcaklık kapasitesini ve sonuç olarak 
hastalık-zararlı ile mücadelesinde etkinliğini azaltır. Özellikle geniş bir alanda oluşan 
yırtıklar, solarizasyonun etkisini tamamen ortadan kaldırabilir.

Toprak solarizasyonu için yaygın olarak kullanılan PE örtülere alternatif olarak 
püskürtülebilir polimerler uygulanabilir. Bu uygulama toprak yüzeyi üzerinde bir 
membran film oluşturan plastik polimerin su bazlı bir formülasyonudur (6).

3.3. Solarizasyon ve Fumigasyon Uygulamalarında Kullanılan Plastik Örtü Tipleri

Plastik örtüler ilk kez 1939 yılında ticari bir ürün olarak kullanılmıştır. Daha sonra toprak 
dezenfeksiyonundaki önemli rolü, düşük maliyet ve etkinlik özellikleri de dikkate alınarak 
üretimlerine yönelik teknolojiler gelişerek devam etmiştir. Toprak dezenfeksiyonunda 
kullanılan plastik filmler; Düşük yoğunluklu plastik (LPDE), Yüksek yoğunluklu plastik 
(HDPE), Polypropene (PP), Polyvinyl chloride (PVC), Ethylene Vinyl Acetate (EVA), 
Ethylene Vinyl Alcohol (EVOH), ve Nylon (Polyamide) olarak bilinmektedir. Gaz 
geçirgenliği açısından LPDE, HPDE ve EVA’nın zayıf, PP’nin orta, PVC’nin iyi, EVOH ve 
Polyamid’in çok iyi olduğunu belirtilmiştir (7).
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Solarizasyon için kullanılan PE’ye antidrip özellik kazandırılmış, örtünün altında su 
damlaları oluşumu engellenerek ışık girişinin LDPE örtüye göre % 30 daha fazla olduğu 
belirlenmiştir. Uygulamalarda kullanılan film tipleri arasında hastalıklara etki açısından 
önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir (8). 

Aydın ilinde çilek alanlarında 2 yıl yürütülen tarla denemelerinde metam sodyum fumigantı 
tam doz (100 L/da) ve yarı doz (50 L/da) olarak LDPE ile VIF örtü ile uygulanmış, çilekte 
kök çürüklüğü hastalığı çıkışı ve verimde fark olmadığı bildirilmiştir (9). 

Sonuç 

Örtü altı üretiminde olduğu kadar açık alan üretiminde de solarizasyon toprak kökenli 
hastalıklar, nematodlar ve yabancı otlarla mücadelede başarılı olmaktadır. Ancak açık 
alanda yetiştiricilik yapan üreticilerin solarizasyon uygulamasından önce maliyet analizini 
iyi yapmaları gerekmektedir. Açık alanda solarizasyon güneş enerjisinin doğrudan 
toprağa ulaşması sonucu oldukça avantajlı bir uygulamadır. Ancak plastik örtünün uzun 
süre parçalanmadan kalması gibi teknik zorluklar bulunmaktadır. 

Açık alanda solarizasyonun geliştirilmesinde üç ana hedefe odaklanılmalıdır;

•	 Hastalık ve zararlılarla mücadelede diğer metotlarla kombinasyonların geliştirilmesi, 
özel plastik filmlerin kullanılması, uygulama süresinin uzatılması yada kısaltılması, 

•	 Entegre mücadele amacıyla solarizasyonun fumigantlar, organik maddeler veya yararlı 
mikroorganizmalar ile birlikte uygulanmaları,

•	 Plastik örtünün kaldırılması ve imhası için yeni teknolojilerin geliştirilmesidir. 
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BÖLÜM 4.
SOLARİZASYON UYGULAMASINDA 
HASTALIKLA MÜCADELENİN ETKİ 
MEKANİZMALARI

4. SOLARİZASYON UYGULAMASINDA HASTALIKLA MÜCADELENİN ETKİ 
MEKANİZMALARI

Solarizasyon uygulaması ile hastalıkların mücadelesinde birkaç farklı mekanizma yer 
almaktadır. Temel faktör ısının doğrudan etkisidir. Solarizasyon uygulanmış toprağın üst 
tabakalarında oluşan 45oC ve üzeri sıcaklıklar patojenin topraktaki inokulum yoğunluğunu 
azaltır. Fakat bazı durumlarda inokulum yoğunluğunda ciddi azalmalar olmasına rağmen 
hastalığın ekonomik olarak verdiği zararın önüne geçilemeyebilir.

Toprak solarizasyonu toprakta mikrobiyal değişimlere neden olur. Bazı durumlarda 
öldürücü olmayan daha düşük sıcaklıkların olduğu toprağın alt tabakalarında da etkili 
hastalık kontrolü belirlenmiştir. Bunun nedeni solarizasyon sonrası meydana gelen yeni 
mikrobiyal denge ve kimyasal yapının olumlu değişimidir.  

Solarizasyon toprağın biyotik ve abiyotik bileşenlerini etkiler ve böylece yeni bir biyolojik 
denge oluşur. Uygulama sırasında sağlanan yüksek toprak nemi toprak mikrobiyal 
aktivitesi için uygun bir ortam sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak verimde ve patojenlerin 
kontrolünde rol oynayan yararlı mikroorganizmaların miktarında artış gözlenmektedir. 
Solarizasyon uygulanmış toprakta yetiştirilen bitkilerin kök bölgesinde faydalı bakteri 
(floresan pseudomonaslar) populasyonları hızla artmaktadır. Sonuçta toprak ve bitkideki 
bu olumlu değişimler, mikrobiyal aktivite, bitki dayanıklılığı ve hastalık oluşumunu 
etkilemektedir.

Patojen populasyonundaki değişimler ve biyotik olaylar solarizasyon sonrası da belli bir 
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süre devam edebilmektedir. Bu nedenle solarizasyonun hastalık çıkışına etkileri uzun 
sürede değerlendirilmelidir. 

4.1. Solarizasyonun Hastalık Etmenine Etkisi

Etki birkaç şekilde ortaya çıkmaktadır;

•	 Solarizasyon patojenin inokulum yoğunluğunda azalmaya neden olmaktadır, 

•	 Patojenin rekabet gücündeki azalma sonucu antagonist mikroorganizmalar tarafından 
baskı altına alınmaktadır,

•	 Solarizasyon uygulanmasından sonra toprağın derinlerinden veya uygulama yapılmamış 
parsellerden tekrarlanan bulaşmalar, artan antagonist mikroorganizmaların aktivitesi 
ile baskı altına alınmaktadır.

Hastalık etmeni sıcaklıktan nasıl etkilenmektedir? 

•	 Bulaşık toprakların yüksek sıcaklıklara maruz kalması patojen ve diğer 
mikroorganizmaları olumsuz etkilemektedir. Etki, ulaşılan sıcaklığa ve süreye 
göre değişir. Isıtma işlemi organizmalar için öldürücüdür, geri dönüşümsüz hücre 
hasarına ve sonunda ölümüne yol açmaktadır. Genelde funguslar bakterilere oranla 
daha hassastırlar. Örneğin, spor oluşturan bakterilerden Bacillus spp. sıcaklığa 
dayanıklılarıdır. Nemli ısıtma kuru ısıtmadan daha etkilidir ve solarizasyon nemli 
topraklarda yapılmalıdır.

•	 Toprak dezenfeksiyonunun amacı patojenin inokulum yoğunluğunu belli bir seviyenin 
altına düşürmektir. Solarizasyon sırasında ve sonrasında ısıdan etkilenmiş propagüller 
toprakta bulunan biyotik ve abiyotik faktörlerden etkilenirler. Bazı durumlarda hastalık 
oluşturma yetenekleri de hasar görür. Isı stresinin altındaki mikroorganizmalar 
zayıflamış ve topraktaki antagonistlere daha duyarlı olmuşlardır. Örneğin formalin ile 
uygulama görmüş beyaz çürüklük hastalığı etmeni Sclerotium rolfsii’nin sklerotlarının 
antagonist fungus Trichoderma türleri ile kolonizasyonunda artış gözlenmiştir. 

•	 Isı uygulaması sonrası hücre metabolizmasında hızlı değişiklikler meydana gelir. 
Etkilenmiş hücreler yapısal değişikliklere uğrarlar. Proteinler bozulur ve enzim aktivitesi 
kaybolur. Protein sentezi bloke olur, ısı şok proteinleri (HSPs) olarak adlandırılan 
proteinler çok sayıda üretilmeye başlar. Bu durumda organizma ısı stresine karşı 
dayanıklı hale gelir (1).  

4.2. Solarizasyonun Konukçuya Etkisi

Hastalık, nematod mücadelesinde asıl amaç, ürün kalite ve miktarını arttırmaktır. 
Solarizasyon bitki büyüme ve kalitesini %100’e varan oranlarda artırabilmektedir. Bu 
durum hastalık azalmasının yanı sıra diğer olumlu yan etkilerden de kaynaklanmaktadır. 
Solarizasyon bitkide dayanıklığı teşvik etmekte ve büyümesinde artışa neden olmaktadır.  

Bitkide dayanıklığının teşviki

Solarizasyonun dolaylı etkilerinden biri de bitki dayanıklılığını teşvik etmesidir. Bazı 
biyolojik mücadele etmenlerinin bitki dayanıklılığını teşvik ettiği ve hastalık oluşumunu 
azalttığı belirlenmiştir. Solarizasyon uygulanmış topraklarda yetişen bitkilerde 
hormonal değişikler meydana gelmektedir. Bu topraklarda besin elementi miktarları da 
değişmektedir. Solarizasyon uygulanan topraklarda K veya Ca seviyeleri daha yüksektir 
ve bu olay bazen bitki dokularına da yansır. Bu elementler bitki dayanıklılığını arttırır. 
Sadece kökler toprakla temasta olmasına rağmen toprak solarizasyonu bazı yaprak 
hastalıklarına karşı da etkilidir (2). Solarizasyon, floresan Pseudomonas spp. ve Bacillus 
spp. gibi dayanıklılığı teşvik eden kök çevresinde yaşayan bakterileri de arttırmaktadır. 
Bu bakteriler, solarizasyon uygulanmış toprakta dolaylı olarak bitki dayanıklılığını teşvik 
etmektedirler. 

Bitki büyümesindeki artış

Hastalık kontrolü amacıyla kullanılan toprak dezenfeksiyon yöntemleri bitki 
büyümesinde artışa neden olur. Solarizasyon uygulamasında topraktaki bitkiye toksik 
olan maddelerin yıkımı; büyüme düzenleyici maddeler ortaya çıkmakta, mikoriza ve 
diğer yararlı mikroorganizmalar artmaktadır. Bu topraklarda mineral besin maddeleri 
yanında yaprak dokusundaki besin elementleri de değişim göstermektedir. Örneğin N, K 
ve Mn yükselmektedir. Solarizasyon ile organik kökenli besin elementlerinin alına bilirliği 
artmakta ve tuzluluk oranı azalmaktadır. Solarizasyon uygulanmış toprakta yetiştirilen 
domates fidelerinde ve köklerinde klorofil ve protein artışı ve yaşlanmada gecikme 
belirlenmiştir. 
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4.3. Solarizasyonun Topraktaki Mikroorganizma Populasyonuna Etkisi

Buharla sterilizasyon uygulamasında olduğu gibi yüksek sıcaklık uygulanan toprağın 
biyotik kapasitesi azalır ve bunun sonucunda toprakta patojenler artar. Solarizasyon 
ile sağlanan orta derecede ısıtmada yararlı mikroorganizmalar (örneğin floresan 
Pseudomonas spp., Bacillus spp., saprofifik Fusarium, Gliocladium, Pasteuria, Penicillium, 
Talaromyces ve Trichoderma spp. ve diğerleri) artar, patojenler ise azalır. (3). 

Sonuç

Tarımda kullanılan pestisit uygulamaları, topraktaki tüm mikroorganizmalara zarar 
vererek yararlı mikroorganizmaların hastalık oluşumunu engelleme özelliğinini de 
azaltmakta, bu tip topraklarda patojenler hızla yerleşebilmektedir. Solarizasyon uygulanan 
topraklarda ise hastalık etmenleri daha zor yerleşmektedir. Sonuç olarak; solarizasyon ile 
toprak sıcaklığı artmakta, artan sıcaklık hastalık etmenlerinin rekabet gücünü zayıflatırken 
populasyonunda azalmaya yol açmaktadır. Bu şekilde hastalık kontrolü sağlanırken kültür 
bitkisinin gelişiminde, verim ve kalitesinde artışlar meydana gelmektedir.
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BÖLÜM 5.
SOLARİZASYON UYGULAMASININ FUNGAL VE 
BAKTERİYEL HASTALIK ETMENLERİNE ETKİSİ

5. SOLARİZASYON UYGULAMASININ FUNGAL VE BAKTERİYEL HASTALIK 
ETMENLERİNE ETKİSİ

Solarizasyon uygulaması kimyasal olmayan bir metot olarak toprak kökenli bitki 
patojenleri, nematodlar ve yabancı otlara karşı yaklaşık 40 yıldır birçok ülkede başarıyla 
uygulanmaktadır (Şekil 30-55). Plastik örtüler kullanılarak yapılan solarizasyon 
uygulamasında en yüksek sıcaklık değerleri toprağın yüzeye yakın kısmında 
gözlenmektedir. Bu nedenle solarizasyon uygulaması ile fungal ve bakteriyel hastalık 
etmenlerinin populasyonunda en etkili azalış, toprağın ilk 10-30 cm’lik kısmında meydana 
gelir. Başarılı bir toprak solarizasyon uygulamasında toprağın ilk 5 cm derinliğindeki 
sıcaklık 45-55oC arasında olurken, bu değerler toprağın 10-20 cm derinliğinde 35-45oC 
arasındadır. Bakteriyel ve fungal bitki patojenlerinin termal ölüm noktaları düşükten 
(Phytophthora cinnamomi için 40oC’de 20 dk., Ralstonia solanacearum için 49-50oC’de 30 
dakika) yükseğe (Fusarium oxysporum için 57,5-65oC’de 30 dk., Clavibacter michiganensis 
için 53oC’de 30 dk.) değişkenlik göstermektedir.

Bakteriyel ve fungal patojen populasyonlarının solarizasyon ile azalması, uygulamanın 
doğrudan ve dolaylı etkisine bağlıdır. Doğrudan etkide sıcaklık ve süre yeterliyse 
patojen ölür veya zayıflatılabilir. Dolaylı etki ise toprakta bulunan sıcaklığa dayanıklı- 
tolerant özelliklere sahip veya toprakta çok hızlı kolonize olabilen antagonistik 
mikroorganizmaların artmasıyla olmaktadır. Solarizasyon; toprağın fiziksel yapısını ve 
kimyasal bileşenlerini değiştirebilir, toprak nemi seviyesinin artmasına ve uçucu gazların 

Asus1
Yapışkan Not
TÜM SATIR SİLİNECEK



Toprak Solarizasyonu  I  Fungal ve Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Etkisi58 Toprak Solarizasyonu  I  Fungal ve Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Etkisi 59

birikimine neden olabilir, bitki patojenleri için olumsuz etki gösteren topraktaki gaz 
bileşenlerini değiştirebilir ve bitkiler için kullanılabilir besin miktarını artırabilir. 

5.1. Solarizasyon Uygulamasının Bakteriyel Bitki Patojenlerine Etkisi

Domates bakteriyel solgunluk ve kanser hastalığı (Clavibacter michiganensis) ile 
mücadelede 6 hafta süreyle (50-µm LPDE -Düşük Yoğunluklu Polietilen- örtü ile) serada 
yapılan solarizasyon uygulaması, hastalık şiddetini üretim sezonu boyunca azaltmıştır (1). 

Domateste bakteriyel solgunluk hastalığına (Ralstonia solanacearum) karşı 40-55 
gün süreyle yapılan (25-30-µm şeffaf örtü ile) solarizasyon uygulaması sonucunda 
hastalığın şiddeti azalmamış fakat lahana artıkları toprağa karıştırıldığında verimde artış 
gözlenmiştir (2). 

Kiraz köklerinde Rhizobium radiobacter (=Agrobacterium tumefaciens) tarafından 
oluşturulan urların şiddeti ve yoğunluğu 30-60 gün süreyle (25- µm LDPE örtü ile) yapılan 
toprak solarizasyonu ile azaltmıştır (3). 

5.2. Solarizasyon Uygulamasının Fungal Bitki Patojenlerine Etkisi

Fusarium türlerinin özellikle de Fusarium oxysporum’un alt türlerinin mücadelesinde 
toprak solarizasyonunun etkinliği ile ilgili yapılmış pek çok çalışma vardır. Domateste 
Fusarium kök ve kök boğazı çürüklüğü (F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici) ile Fusarium 
solgunluğu (F. oxysporum f. sp. lycopersici ) hastalıkları serada 26 gün süreyle (40-µm 
LDPE örtü ile) yapılan solarizasyon uygulaması ile kontrol altına alınmıştır (4). Hıyarda 
solgunluk hastalığına (F. oxysporum f. sp. cucumerinum) karşı serada gaz geçirmeyen 
(VIF) plastik örtü (25-µm) ile yapılan solarizasyon uygulaması hastalık etmeninin 
topraktaki inokulum yoğunluğunu azaltmada metil bromid kadar etkili bulunmuş ve 
kullanılan plastik örtünün özelliği solarizasyon süresinin 1-2 hafta kısalmasını sağlamıştır 
(5). Marulda solgunluk hastalığı (F. oxysporum f. sp. lactucae) ile mücadele de 25-µm 
kalınlıkta LDPE örtü kullanılarak yapılan solarizasyon uygulaması hastalık çıkışını önemli 
ölçüde azaltmıştır (6).

Sıcağa dayanıklı Macrophomina phaseolina fungusuna karşı yapılan mücadele 
çalışmalarında; 2- 4 ve 6 hafta süreyle (51-µm kalınlıkta LDPE örtü ile) yapılan solarizasyon 
uygulamalarının topraktaki inokulumu azaltmada başarısız olduğu belirlenmiştir (7). 

Geniş alanlarda solarizasyon uygulaması sıcağa dayanıklı Monosporascus cannonballus 
ile mücadelede etkisizdir. Fakat Kavunda Monosporascus solgunluğuna karşı 
solarizasyon uygulaması ile birlikte düşük dozlarda fumigant (örn. metam sodyum ve 
1,3 dichloropropen) uygulaması yapıldığında hastalık oranında azalma, verim de ise artış 
gözlenmiştir (8). 

Biberde kök boğazı yanıklığı hastalığının (Phytophthora capsici) mücadelesinde 49 
gün süreyle yapılan (30-µm LDPE veya VIF örtü ile) solarizasyon uygulaması hastalık 
etmeninin yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmıştır(9). Türkiye’de yapılan bir çalışmada 8 
hafta boyunca (30-µm LDPE örtü ile) yapılan solarizasyon uygulaması, düşük dozda metil 
bromid fümigantı kullanımı ile birlikte uygulandığında biberde Phytophthora yanıklığını 
önemli derecede azaltmıştır (10). Domateste mantarımsı kök çürüklüğü (Pyrenochaeta 
lycopersici) hastalığına karşı serada farklı örtü tipleri kullanılarak 67 gün süreyle yapılan 
solarizasyon uygulaması sonucunda hastalığın metil bromid fümigant uygulamasıyla aynı 
oranda azaldığı bildirilmiştir (11).

Biberde Pythium kök çürüklüğünün mücadelesinde 5-6 hafta süreyle farklı kalınlıklarda 
örtü (25-51 µm) kullanılarak yapılan solarizasyon çalışmalarında, hastalık çıkışında 
herhangi bir fark gözlenmemiş fakat ürün artışı farklılık göstermiştir (12). 

Sclerotinia sclerotiorum’un toprağın 10 cm derinliğine gömülü sklerotlarının canlılığı 
4-8 hafta süreyle yapılan solarizasyon (50 µm kalınlıkta LPDE örtü ile) uygulaması ile 
azaltılmıştır (13). Domateste güney yanıklığı (Sclerotium rolfsii) hastalığının 55 gün süreyle 
yapılan solarizasyon (30 µm şeffaf LPDE örtü) uygulaması ile azaldığı belirlenmiştir (2). 

Patlıcan ve domateste Verticillum solgunluğu (V. dahliae) ile mücadelede tarla koşullarında 
iki ay süreyle yapılan solarizasyon uygulaması (30 µm LPDE örtü ile) hastalık çıkışını 
azaltmış, bitki gelişimi ve verimi artırmıştır (14).

Solarizasyon uygulaması aynı üretim alanında birden çok fungal hastalık etmeninin 
bulunması durumunda da etkili olmaktadır Karpuzda Fusarium solani, Phytopthora 
dreschleri ve Pythium aphanidermatum ile bulaşık alanlarda solarizasyon uygulaması 
yapıldığında bitkilerin canlı kalma süresinde ve karpuz meyvelerinin sayısında önemli 
bir artış gözlenmiştir (15). Pythium, Fusarium ve Rhizoctonia ile bulaşık kabak ve 
fasulye üretim alanlarında 3 hafta süreyle yapılan solarizasyon uygulaması kök ve taç 
hastalıklarının ilerleyişini yavaşlatmış, her iki üründe de verimi artırmıştır (16) .
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Tarlada brokoli kök hastalıkları (F. solani, F. oxysporum ve Rhizoctonia solani)’na karşı ile 
8 hafta süreyle yapılan (25 µm LPDE örtü ile) solarizasyon uygulaması hastalık çıkışını 
azaltmıştır. Bu uygulamanın etkinliği metam sodyum fumigantı ile artırılmıştır (17). 
Marulda kök çürüklüğü (Rhizoctonia solani) ve yumuşak çürüklük (Sclerotinia minor) 
hastalıkları ile bulaşık tarlada 60 gün süreyle yapılan solarizasyon (100 µm LPDE örtü ile) 
sonucu hastalıkların yaygınlığı ve şiddetinde azalış gözlenmiştir (18). 

Domates fidelerinde çökerten hastalığı (Phytophthora nicotianae ve Rhizoctonia solani) 
ile bulaşık toprağa solarizasyon uygulandığında (50 µm kalınlıkta çift katlı LPDE örtü ile) 
hastalık çıkışı azalmış, bitki gelişimi metam sodyum fumigantı uygulamasına göre artış 
göstermiştir (19).

Ülkemizde çilekte yapılan çalışmada 7 hafta süreyle solarizasyon veya 2 hafta solarizasyon 
ve 50 ml/m2 düşük dozda metam sodyum uygulamaları Rhizoctonia spp. ve Phytophthora 
cactorum’un hastalık şiddetini önemli ölçüde azaltmış, ürün miktarında metil bromid 
uygulaması kadar artış sağlamıştır. Diğer bir çalışmada ise farklı kalınlıkta şeffaf LPDE 
örtü kullanılarak yapılan solarizasyon uygulaması çilekte Macrophomina phaseolina ve 
Rhizoctonia solani etmenleri nedeniyle oluşan bitki ölümlerini azaltmış, ürün miktarını 
farklı oranlarda artırmıştır (20, 21). 

Sonuç 

Yapılan çalışmalar, fungal ve bakteriyel bitki hastalıklarının mücadelesinde solarizasyon 
uygulamasının etkili bir metot olduğunu ortaya koymuştur. 

Biyofumigasyon, kimyasal fumigasyon, fungusit uygulamaları veya biyolojik mücadele 
etmenleri ile birlikte solarizasyon uygulamasında fungal ve bakteriyel hastalık etmenleri 
ile mücadelede farklı sonuçlar alınmıştır. 

Bacillus subtilis, Paenibacillus lentimorbus veya Trichoderma harzianum gibi biyolojik 
mücadele etmenlerinin kullanımı solarizasyonun etkinliğini arttırmıştır. 

Metam sodyum fümigantı, farklı amonyumlar (örn. kalsiyum siyanamid, amonyum 
bikarbomat ve amonyum sülfat) ve biyofumigantların (lahana, gübre, hardal parçaları 
ve buğday samanı) solarizasyon ile birlikte uygulamasında değişen oranlarda etki 
belirlenmiştir.

 Kaynaklar

1. Antoniou, P.P., Tjamos, E. C. and Panagopoulos, C. G. 1995. Use of soil solarization 
for control of bacterial canker of tomato in plastic houses in Greece. Plant Pathol. 
44:438-447.

2. Chellemi, D. O.Ü Olson, S. M., Mitchell, D. J., Secker,I., and Mcsorley, R. 1997. 
Adaptation of soil solarization to the integrated managment of soilborne pests of 
tomato under humid conditions. Phytopathology 87: 205-258.

3. Gupta, A.K., and Kosla, K. 2007. Integration of soil solarization and potetial native 
antagonist for management of crown gall on cherry rootstock. Colt. Sci. Hortic. 
112:51-57.

4. Minuto, A., Spadaro, D., Garibaldi, A., and Gullino, M.L. 2006. Control of soilborne 
pathogens of tomato using a commercial formulation of Streptomyces griseoviridis 
and solarization. Crop prot. 25.468-475.

5. Antoniou, P.P., and Tjamos, E. C. 2000.Control of Fusarium oxysporum f.sp. 
cucumerinum of cucumbers by soil solarization with gas-impermeable plastics and/ 
or reduced doses of methyl bromide. OEPP/EPPO Bull. 30 : 165-167.

6. Matheron, M.E., and Porchas, M. Evaluation of soil solarization and flooding as 
management tools for fusarium wilt of lettuce. Plant Dis. 94: 1323-1328.

7. Mihail, J.D., and Alcorn, S.M. 1984. Effect of soilsolarization on Macrophomina 
phaseolina and Sclerotium rolfsii. Plant Dis.68:156-159.

8. Cohen, R., Pivonia, S., Burger, Y., Edelstein, M., Gamliel, A., and Katan, J. 2000. 
Towards integrated management of Monosporascus wilt of melons in Israel. Plant 
Dis. 84:496-505.

9. Coelho, L., Chellemi, D. O., and Mitchell, D. J. 1999. Efficacy of solarization and 
cabbage amendment for he control of Phytophthora spp. İn North Florida. Plant Dis. 
83:293-299.

10. Yücel, S. 1995. A study on soil solarizasion and combined with fumigant appşication 
to control Phytophthora crown blight (Phytophthora capsici Leonian) on peppers in 
the East mediterranean region of Turkey. Crop. Prot. 14:653-655.

11. Cascone, G., D’Emilio, A., Pollizzi, G.,and Grillo, R. 2000. Effectiveness of greenhause 
soil solarization with different plastic mulches in controlling corky root and root-
knot on tomato plants. Acta Hortic. 698:201-206.



Toprak Solarizasyonu  I  Fungal ve Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Etkisi62 Toprak Solarizasyonu  I  Fungal ve Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Etkisi 63

12. Saha, S.K., McSorley, R., Wang, K. H., and McGovern, R.J., and kokalis-Burelle, n. 
2007. Effect od solarizationand cowpea cover crop on plant-parasitic nematodes, 
pepper yields, and weeds. Nematropica 37:51-63.

13. Swaminathan, J., McLean, K.L., Pay, J.M. and Stewart, A. 1999. Soil solarisation: A 
cultural practice to reduce viability of sclerotinia sclerotiorum in New Zeland soils. 
N. Z. J. Crop. Hortic. Sci. 27:331-397.

14. Katan, J., Greenberger, A., Alon, H., and Grinstein, A. 1976. Solar heating by 
polyethylene mulching fort he control of diseases caused by soil-bornepathogens. 
Phytopathology 66:683-688.

15. Mansoori, B., and Jaliana, N.K.H. 1996. Control of soilborne pathogens of watermelon 
by solar heating. Crop Prot. 15:423-424.

16. Mc Govern, R.J., McSorley, R.,Seijo, T.E., Davis, T.A.,and Wang, K.H. 2006. Effects 
of solarization and ammonium amendments on disease and yield in snap bean and 
summer squash. Proc. Soil Crop. Sci. Soc. Fla. 65:52-57.

17. Mc Govern, R.J. Harper, F.,Douglas, C.,and Thampson, T.L. 2003. Enhanced 
production of Brassica oleracea using bed solarization and metam sodium. 
HortScience 38:239-243.

18. Mc Govern, R.J. Harper, F.,Douglas, C.,and Thampson, T.L. 2003. Enhanced 
production of Brassica oleracea using bed solarization and metam sodium. 
HortScience 38:239-243.

19. Rodriquez Perez, A., Diaz Hernandez, S., and Gallo Llobet, L. 2005. Eradication 
of Phytophthora nicotianae and Rhizoctonia solani by double layer solarization in 
tomato seedbeds. Açta Hortic. 698:206-212.

20. Benlioğlu, S., Boz. O., Kaskavalci, S., Benlioğlu, K. 2005. Alternative soil solarization 
treatments for the control of soil borne diseases and weeds on strawberry in the 
Western Anatolia of Turkey. J. Phytopathol. 153:423-430.

21. Yildiz, A.,Benlioglu, S., Boz, O., and bwenlioglu, K. 2010. Use of different plastic for 
soil solarization in strawberry growth adn time-temperature relationship fort he 
control of Macrophomina phaseolina and weeds. Phytoparasitica 38:463-473.

Şekil 30. Domates bitkisinde Fusarium solgunluğu 



Toprak Solarizasyonu  I  Fungal ve Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Etkisi64 Toprak Solarizasyonu  I  Fungal ve Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Etkisi 65

Şekil 31. Domates bitkisinde Fusarium solgunluğu 

Şekil 32. Domatesin iletim demetlerinde hastalık belirtisi

Şekil 33. Fusarium solgunluğunun domatesin iletim demetlerinde neden olduğu 
kahverengileşme



Toprak Solarizasyonu  I  Fungal ve Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Etkisi 67

Şekil 34. Patlıcan bitkisinde Fusarium solgunluğu

Şekil 35. Fusarium solgunluğunun patlıcanın iletim demetlerinde neden olduğu 
kahverengileşme

Şekil 36. Patlıcan bitkisinde beyaz çürüklük hastalığı belirtisi

Şekil 37. Patlıcanda gövde içinde beyaz çürüklük hastlalık etmeninin sklerotları



Toprak Solarizasyonu  I  Fungal ve Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Etkisi68 Toprak Solarizasyonu  I  Fungal ve Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Etkisi 69

Şekil 38. Hıyar bitkisinde solgunluk hastalığı belirtisi

Şekil 39. Hıyar kökünde çürüklük belirtisi

Şekil 40. Kavun iletim demetinde Fusarium solgunluk hastalığı belirtisi

Şekil 41. Karpuzda Fusarium solgunluk hastalığı belirtisi



Toprak Solarizasyonu  I  Fungal ve Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Etkisi70 Toprak Solarizasyonu  I  Fungal ve Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Etkisi 71

Şekil 42. Biber bitkisinde solgunluk ve kök çürüklüğü hastalığı belirtisi

Şekil 43. Biberde kök ve iletim demetlerinde hastalık belirtisi

Şekil 44. Biber fidesinde kök boğazı yanıklığı hastalığı belirtisi

Şekil 45. Biberde kök çürüklüğü hastalığı belirtisi



Toprak Solarizasyonu  I  Fungal ve Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Etkisi72 Toprak Solarizasyonu  I  Fungal ve Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Etkisi 73

Şekil 46. Domateste gri küf hastalığının meyvede belirtisi

Şekil 47. Patlıcanda gri küf hastalığının meyvede belirtisi

Şekil 48. Biberde gri küf hastalığının meyvede belirtisi

Şekil 49. Hıyarda beyaz çürüklük hastalığının meyvede belirtisi



Toprak Solarizasyonu  I  Fungal ve Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Etkisi74 Toprak Solarizasyonu  I  Fungal ve Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Etkisi 75

Şekil 50. Domateste bakteriyel gövde öz nekrozu nekrozu hastalığı

Şekil 51. Domateste bakteriyel gövde öz nekrozu hastalığı belirtisi 

Şekil 52. Solarizasyon+ fumigant uygulanan parselde çilek bitkileri

Şekil 53. Solarizasyon+ fumigant uygulanmayan parselde çilek bitkileri



Toprak Solarizasyonu  I  Fungal ve Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Etkisi76

Şekil 54. Çilek fidesinde kök çürüklüğü belirtisi

Şekil 55. Çilek fidesinde kök çürüklüğünün iletim demetinde yol açtığı renk bozulması



Toprak Solarizasyonu  I  Solarizasyon Uygulamasının Kök-Ur Nematodlarına Etkisi 77

BÖLÜM 6.
SOLARİZASYON UYGULAMASININ 
KÖK-UR NEMATODLARINA ETKİSİ

6. SOLARİZASYON UYGULAMASININ KÖK-UR NEMATODLARINA ETKİSİ

Kök  ur nematodları (Meloidogyne spp.) çeşitli kültür bitkilerinin en önemli 
zararlılarındandır. Türkiye’de sebze alanlarında M. arenaria, M.javanica ve M. incognita’nın 
en yaygın ve ekonomik öneme sahip türler olduğu bilinmektedir (1). Nematodlar 
bitkilerin köklerine saldırarak fonksiyonlarını bozar, su ve besin alımını engellerler. 
Bitkide bodurluk, köklerde ur oluşumu, gövdede incelme, yapraklarda sarılık, yaprak 
sayısı ve büyüklüğünün, meyve iriliği ve ağırlığının azalmasına neden olarak önemli verim 
kayıplarına yol açarlar (Şekil 56-64).  Nematodlar bitkilerde oluşturdukları doğrudan 
zararın yanısıra, hastalıklara yol açan etmenlere giriş kapısı açarak dolaylı olarak da zarar 
yaparlar. Nematod ve hastalığın birlikte yaptığı zarar, nematodun tek başına yaptığı zarara 
göre daha şiddetli olmaktadır. 

Asus1
Yapışkan Not
TÜM SATIR SİLİNECEK
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Şekil 56. Biber bitkisinde nematodun neden olduğu sararma Şekil 57. Dayanıklı (solda) ve hassas (sağda) biber çeşidinde nematodun bitkide belirtisi
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Tarımsal üretimde nematodlar ile kimyasal mücadele fumigantlar ve nematisitler ile, 
kültürel mücadele ise dayanıklı çeşit kullanımı ve ürün rotasyonu ile yapılmaktadır. 
Nematod mücadelesi için solarizasyonun etkisi ilk kez 1980 yılında İsrail’de Pratylenchus 
thornei’ye karşı yapılan tarla denemelerinde gözlenmiştir (2). 

Solarizasyon uygulamasında toprak sıcaklığı 5 cm derinlikte 45-55oC’ye, 15-20 cm’de 
ise 35-45oC’ye ulaşmaktadır. Nematod cinsleri toprak veya suda 47oC’den daha fazla 
sıcaklığa maruz kaldıklarında 1 saatten daha kısa sürede hızla ölürler. Öldürücü sıcaklık 
kist içerisinde korunan yumurtalar için biraz daha yüksek olup bitki dokuları içerisindeki 
nematodların 53-55oC sıcaklıkta öldüğü belirlenmiştir. M. incognita larvaları 44-45 oC’de 
1 saatten daha az sürede ölürken, daha düşük sıcaklıklarda ölüm süresi uzamaktadır. 
Yapılan bir çalışmada geç sonbaharda dikimden önce M. incognita’nın populasyonunun 
% 56’sının 15-30 cm toprak derinliğinde bulunduğu belirlenmiştir (3). Solarizasyon 
uygulaması ile toprağın 0-20 cm derinliğinde bulunan bitki paraziti nematodların % 92-
100 oranında öldüğü, ancak nematod populasyonunun 20 cm den daha derin toprakta da 
canlılığını sürdürebilmektedir (4).

Yapılan çalışmalar solarizasyon uygulamasının nematod populasyonunu azalttığını 
göstermektedir. Ancak solarizasyon ile kök ur nematodların mücadelesinde uygulama 
hatalarından kaynaklanan sorunlar da yaşanabilmektedir. 

Eğer köklerde urlanma oranı şiddetli değilse solarizasyon yapılan yerde ürün 
etkilenmemekte ve fumigant uygulamasında olduğu gibi solarizasyon uygulamasında da 
daha fazla ürün alınabilmektedir. Fakat solarizasyon uygulaması çift ürün yetiştirilen veya 
nematod ile toprak kökenli hastalıkların birlikte bulunduğu seralarda uygulandığında, 
fumigant uygulamasına kıyasla başarılı olmamakta, % 60 daha az ürün alınmaktadır. 
Bu durumda solarizasyon uygulamasının etkinliğini arttırmaya yönelik ek uygulamalar 
yapılmalıdır.

6.1.Solarizasyonun Etkinliğini Artırmaya Yönelik Olarak Yapılan Uygulamalar 

Solarizasyon uygulaması iklime bağlı bir metottur. Çift katlı solarizasyon örtüsü gece 
gündüz arasında hava sıcaklığının çok fazla olduğu bölgelerde ısı kaybını önlemek için 
önerilmektedir. Çift katlı örtü tek katlı örtüye göre maksimum toprak sıcaklığında 2-4 
oC artış sağlamasına rağmen her iki metotda da nematodlara karşı etkide değişiklik 
olmamaktadır.

Her yıl aynı yerde solarizasyon uygulaması yapılmasının nematod mücadelesinde etkili 
olduğu, üst üste 3 yıl solarizasyon yapılan yerlerde kök ur nematodlarına karşı 3 yılda bir 
solarizasyon yapılan seraya göre uygulamanın daha etkili olduğu belirlenmiştir. 

Solarizasyon uygulamasının etkinliğini artırmak için nematisitler ile kombinasyonu 
önerilmektedir. Örneğin solarizasyon ile birlikte 1-3 dichloropropene (1,3 D) uygulaması, 
Heterodera carotae ve Ditylenchus dipsaci nematodlarına daha etkili olmaktadır. Türkiye’de 
seralarda solarizasyonun metam sodyum veya dazomet ile kombinasyonunun sadece 
solarizasyona göre daha etkili olduğu belirlenmiştir (5). Ancak 1,3 D’nin solarizasyon 
ile kombinasyonunun kök ur nematodlarına etki etmediği ve solarizasyonun etkisini 
artırmadığınına ilişkin sonuçlar da alınmıştır (6).  Bu sonuçlar uygulamada yapılan 
hatalardan kaynaklanabilmektedir. Solarizasyon ile toprağın üst kısmında nematod 
populasyonu düşmekte, nematisit ile birlikte uygulandığında ise etki artmaktır. 
Fumigant uygulamaları solarizasyonun etkili olmadığı toprak derinliğindeki nematod 
populasyonuna etki etmektedir. Solarizasyon uygulaması toprağın 20 cm derinliğine kadar 
olan nematod populasyonuna etkili olurken, solarizasyon ile birlikte fumigant uygulaması 
ise toprağın 35 cm derinliğine kadar etkili olmaktadır. Solarizasyon uygulaması yalnız 
yapıldığında 20 cm toprak derinliğinin altında canlı kalan nematodlar zamanla yukarıya 
doğru hareket edip ekonomik zarar oluşturabilmektedir. Fumigant özelliği olmayan 
nematisitler de solarizasyon ile birlikte uygulandığında 20 cm’nin altındaki derinlikte 
nematodlara etkili olmaktadır.

Solarizasyon, ile metam sodyum (50, 75, 100 L/da) ve solarizasyon ile dazomet 
uygulamalarının tümü kontrole göre etkili bulunmuş, uygulamalarda urlanma oranı (gal 
indeksi) 0,2-0,4 arasında kontrolde ise 5,7-6,6 olarak tespit edilmiştir (7). Solarizasyon ile 
Trichoderma spp, solarizasyon ile yaş tavuk gübresi ve solarizasyon ile birlikte dazomet 
uygulaması yapılan parsellerin tümünde urlanma oranları çok düşük seviyelerde 
bulunurken (0,7-1,9), uygulama yapılmayan kontrol parsellerinde urlanma oranı yaklaşık 
6 olarak tespit edilmiştir (8). Solarizasyon ile metam sodyum (100 L/da), solarizasyon 
ile metam potasyum (60, 80, 100L/da) uygulamaları kök ur nematodlarına karşı etkili 
bulunmuş, uygulama yapılan toprakta urlanma oranı 0,2-0,6 arasında olurken, kontrol 
parselinde 6,1-6,6 olarak belirlenmiştir (9) (Şekil 65-67).
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Şekil 65. Domates köklerinde kök-ur nematodu zararı, Sol.+MS uygulanan parselden 
alınan kök (sağda) ve uygulanmayan (solda)  

Şekil 66. Solarizasyon uygulanan (sağda) ve kontrol parselden (sağda) alınan domates 
köklerinde kök-ur nematodu 

Şekil 67. Sol.+MS uygulanan (solda) ve kontrol parselden (sağda) alınan domates 
köklerinde kök-ur nematodu 

Nematod mücadelesinde solarizasyon, organik maddeler ile birlikte uygulanabilmektedir.  
İtalya’da domates üretiminde Brassica juncea ISCI 20’yi 10 ton/ha ve 20 ton/ha 
solarizasyonla birlikte ve solarizasyon olmadan denenmiş; 20 ton/ha uygulamasının 
Pyrenochaeta lycopersici ile M.incognita’ya karşı etkili olduğu ve verimin de arttığı 
belirlenmiştir (10). Brezilya’da kahverengi hardal, brokoli ve karnabahar bitkilerinin 
biyofümigant etkisi domateste M. javanica’ya karşı saksıda denenmiş; karnabahar % 61,3, 
brokoli % 60,8 ve kahverengi hardal’da % 40,8 oranında etkili bulunmuştur (11). Organik 
domates yetiştiriciliğinde kök-ur nematodlarıyla mücadele için toprağa 15 ton/ha 
oranında brokoli karıştırılarak ve aşılı fide kullanılmasıyla birlikte kök ur nematodlarına 
etkili olduğu bildirilmiştir (12).
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6.2. Nematod Mücadelesinde Solarizasyonu Sınırlayan Faktörler

Solarizasyon uygulaması ilk olarak yağış miktarının az olduğu ve yüksek ışık 
yoğunluğunun olduğu alanlarda geliştirilmiş olup, daha sonra sıcak iklimlerde ve tropikal 
bölgelerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Solarizasyon özellikle gün içerisinde 
sadece birkaç saat doğrudan güneş ışığı alan ve önceden işlenmiş, sulanmış toprakta etkili 
olmaktadır. Uzun süre havanın bulutla kapalı olması solarizasyonun etkisiz olmasına 
neden olur. Solarizasyon ile kök ur nematodlarının mücadelesinde yazın en az 6 haftaya 
ihtiyaç duyulmakta, daha kısa süre yeterli olmamaktadır. Yaz ayları daha serin geçen 
bölgelerde toprakta kültür bitkisi bulunabileceği için üreticinin 6 hafta veya daha uzun bir 
periyodu solarizasyon için boş bırakamaması uygulamayı sınırlayan faktörlerden biridir.

Paratylenchus spp. nematodları diğer nematodlar ile karşılaştırıldığında çok hızlı bir şekilde 
tekrar kolonize olabilmektedir. Türkiye’de de kavun, sebze, elma gibi birçok üründe zarar 
yapan, toprağın daha derinlerde yaşayabilen (20-50 cm) Paratylenchus spp.’nin solarizasyon 
ile mücadelesi zordur. Aynı şekilde kök ur nematodlarının da toprağın alt derinliklerinde 
canlı kalan populasyonunun tekrar kolonize olması nedeniyle yalnız solarizasyon ile 
mücadelesi zordur, bu alanda yetiştirilen bitkilerde sarılık ve zayıflık görülebilmektedir. 
Kök ur nematodları ile mücadele, özellikle uzun süren yetiştirme döneminde veya çift ürün 
sisteminde sorun olmaktadır. Çift ürün yapılan yerde ilkbaharda kök ur nematodundan 
dolayı köklerde urlanma artmakta ve fumigasyon yapılan parsellere kıyasla yaklaşık % 60 
daha az ürün alınmaktadır. Solarizasyon ile birlikte fumigant uygulanan toprakta hastalık 
ve nematod populasyonu düşürüldüğü için ikinci yıl yalnız solarizasyon uygulamasının 
da etkili olduğu belirlenmiştir.

Sonuç

Etkili bir fumigant olan metil bromid kullanımının sona ermesi sonucu toprak kökenli 
hastalık ve nematod mücadelesinde, alternatif kimyasal fumigantlar üzerindeki çalışmalar 
oldukça artmıştır. Çift ürün yetiştirilen seralarda yanlızca solarizasyon uygulaması 
yapıldığında ikinci üründe nematod miktarı artmakta ve üründe ekonomik kayıplar 
oluşmaktadır. Bu nedenle dayanıklı çeşit yetiştirilmesi, nematisit kullanımı ve solarizasyon 
uygulamasının yer aldığı bir entegre mücadele programı uygulanmalıdır. Solarizasyon 
uygulaması, Akdeniz ve Ege bölgesinde sıcaklığın yüksek olduğu ve seranın boş olduğu yaz 

aylarında yapılmaktadır. Fide dikimi ve ardından dikim sırtı oluşturulduğunda toprağın 
alt tabakalarında canlı kalan nematod larvaları yukarıya doğru inokulum kaynağı olarak 
çıkmaktadır. Bu şekilde yapılan solarizasyon uygulaması etkili olmamakta, sonuçta verim 
kaybı oluşmaktadır. 

Solarizasyon uygulaması, dikim sırta yapılacaksa uygulamadan önce hazırlanmalı, sırtların 
üzerine ve arasına damla sulama boruları yerleştirilmeli ısının iletilmesini sağlamak ve 
uygulamanın etkisinin arttırmak amacıyla iki damlama borusu arası su ile kaplanana 
kadar sulanmalıdır. Solarizasyon uygulaması ile pestisit birlikte uygulanacak ise önce su 
ardından ilaçlı su ve son olarak tekrar temiz su uygulanmaktadır. Toprak yapısına bağlı 
olmakla birlikte 10 ton/da su kullanılması uygundur. 

Bir yıl önce solarizasyon ile birlikte düşük dozda fumigant uygulaması sonucu nematod 
populasyonunun azaltıldığı seralarda, bir sonraki yıl solarizasyon uygulaması tek başına 
etkili olmaktadır. Solarizasyon bir fumigant ile birlikte uygulandığında, nematodlara 
karşı yaklaşık 35 cm derinliğine kadar etkili olmaktadır. Bu uygulamanın yapıldığı 
seralarda ikinci üründe de nematod sorunu yaşanmamaktadır. Ancak sadece solarizasyon 
uygulanıldığında, birinci ürün dönemi sonunda inokulum kaynağı oluşabilmekte ve 
ikinci üründe yaklaşık % 60 oranında ürün kaybına neden olabilmektedir.

Fumigant uygulamaları sırasında 15 cm toprak derinliğinde toprak sıcaklığı 15ᴼC ve 
üzerinde olması gerektiği için serin bölgelerde ilkbaharda fumigant uygulaması etkili 
olmamaktadır. Bu nedenle kışa girmeden hasat dönemi sonunda, nematod populasyonun 
maksimum olduğu ve nematodun aktif olduğu Ağustos - Eylül döneminde toprak yüzeyi 
kapatılarak fumigant uygulanması nematodlara karşı etkili olmakta ve bu alana ilkbaharda 
dikim yapılabilmektedir.
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BÖLÜM 7.
YABANCI OT MÜCADELESİNDE 
SOLARİZASYONUN KULLANIMI

7. YABANCI OT MÜCADELESİNDE SOLARİZASYONUN KULLANIMI
Yabancı otlar, insanların istemediği yerde yetişen, zararı yararından fazla olan bitkiler 
olarak tanımlanırlar. Tarım alanlarındaki yabancı otların en belirgin zararı verimi 
düşürmelerinin yanısıra, kültür bitkisinin kalitesinde azalma, kültürel işlemlerin yeterli 
etkinlikte ve zamanında yapılmasını engelleme, hastalık ya da zararlılara konukçuluk 
etmesidir (1). Yabancı otların kültür bitkilerine verdiği zarar, diğer zararlıların (böcekler 
ya da hastalık etmenleri gibi) oluşturduğu zarar gibi kısa sürede görsel olarak üreticiler 
tarafından fark edilmediği için daha az zararlı olduğu algısına yol açmaktadır. Oysa 
yapılan bilimsel çalışmalar sonucu, dünyada tarımsal üretimdeki yıllık kayıpların % 
45’inin yabancı otlardan, % 30’unun böceklerden, % 20’sinin hastalıklardan ve % 5’inin de 
diğer zararlı organizmalardan olduğu bilinmektedir.

Sebze yetiştirilen alanlarda da yabancı otlar önemli sorun olarak üreticilerin karşısına 
çıkmaktadır. Sebzeler genellikle su, hava, besin elementi ve organik maddece zengin 
olan topraklarda yetiştirilirler ve bu ortam yabancı otların da rahat gelişebilmesi için 
uygundur. Ayrıca sebze toprağının iyi işlenmiş olması yabancı otlar için de avantaj 
sağlamaktadır (2). Sebze alanlarında sorun olan yabancı otlardan dolayı verim kaybının 
% 10 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu kayıp yabancı otların türleri ve 
yoğunluğuna göre artış ya da azalış gösterebilmektedir. Gerek açık alanda gerekse örtü 
altında yetiştirilen sebzelerdeki yabancı ot tür çeşitliliği birbirine benzese de bunları 
kontrol etme yöntemleri farklılık göstermektedir. Örneğin nemli toprağın şeffaf plastik 
örtü ile kapatılıp ısıtılması anlamına gelen solarizasyon, örtü altında yetiştirilen kültür 
bitkilerinde sorun olan yabancı otlar için önerilen bir mücadele yöntemidir (Şekil 68-73). 

Asus1
Yapışkan Not
TÜM SATIR SİLİNECEK
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Açık alan yetiştiriciliğinde ise gerek uygulama zorluğu ve maliyeti, gerekse de solarizasyon 
yapılması gereken yaz aylarında toprakta ürün olduğu için örtüaltı alanlarında ki kadar 
uygulanmamaktadır. 

Zararlılarla mücadelede kimyasal kullanımını azaltmayı ve alternatif kontrol yöntemlerini 
arttırmayı hedefleyen tarım sistemlerinde, kimyasalları kullanmadan yabancı otları 
kontrol etmek oldukça önemli bir yaklaşımdır. Özellikle çevreye verdiği zarardan dolayı 
metil bromidin yasaklanmasından sonra geleneksel ve organik tarım yapılan alanlarda 
toprak kökenli hastalık-zararlı kontrolünde alternatif yöntemlerin kullanımı önem 
kazanmıştır. 

Şekil 68. Solarizasyon yapılan ve yapılmayan alandaki yabancı ot durumu

Şekil 69. Solarizasyon yapılan ve yapılmayan alandaki yabancı ot durumu

Şekil 70. Solarizasyon+fumigant uygulanan domates serası



Toprak Solarizasyonu  I  Yabancı Ot Mücadelesinde Solarizasyonun Kullanımı96 Toprak Solarizasyonu  I  Yabancı Ot Mücadelesinde Solarizasyonun Kullanımı 97

Şekil 71. Solarizasyon uygulanmamış domates serasında sıra arası yabancı otlanma

Şekil 72. Solarizasyon uygulanan ve uygulanmayan parselde yabancı ot durumu

Şekil 73. Solarizasyon uygulanmamış domates serasında sıra üzeri yabancı otlanma

7.1. Solarizasyonun Yabancı Otlara Etkisi

Solarizasyon yabancı otlara karşı uygulanan kimyasal mücadeleye alternatif olarak 
entegre mücadele içerisinde yer alan bir yöntemdir. Yabancı otlara karşı uygulanan 
solarizasyonda amaç güneş enerjisinden faydalanılarak toprak sıcaklığının 55 oC’ye kadar 
çıkarılması ve bu sayede yabancı ot tohumlarının ölmesini sağlamaktır. Solarizasyon ile 
yabancı ot tohumlarının canlılığını yitirmesinin ana mekanizması, yüksek sıcaklıktan 
kaynaklanan fiziksel mekanizmadır. Fiziksel mekanizmanın dışında kimyasal ve biyolojik 
mekanizmalar da yabancı ot tohumlarının ölmesinde rol oynar. Ayrıca yabancı ot 
tohumlarının canlılığını yitirmesi, bu tohumların toprakta bulunma derinlikleriyle de 
yakından ilişkilidir. Toprağın üst yüzeyinde bulunan tohumlar, bu katmanda sıcaklık daha 
yüksek olduğu için daha kısa sürede canlılığını yitirirler fakat daha derindeki tohumlar 
solarizasyondan etkilenmezler ya da az etkilenirler. Toprak sıcaklığına bağlı olarak da 
yabancı ot tohumlarının canlılığını yitirme oranları farklılık gösterir. Örneğin Aydın 
ilinde yapılan çalışmada 2, 4 ve 6 hafta süre ile solarizasyon uygulamasının yabancı otlara 
etkisi araştırılmıştır. İlk yıl toprağın 5, 10, 15 cm derinliklerinde sıcaklıklar 54 oC, 47 oC 
ve 41 oC bulunurken, ikinci yıl, 44.5 oC, 39.7 oC ve 34.7 oC olarak kaydededilmiştir. İlk 
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yıl sıcaklıklar oldukça yüksek olduğu için yabancı otlara da (Yeşil horozibiği, kirpi darı, 
ısırgan, köpek üzümü, semizotu, kazayağı, serçe dili ve mavi çiçekli canavar otu) etki her 
üç farklı solarizasyon süresinde de % 99-100 olarak bulunmuştur. İkinci yıl ise 2, 4 ve 6 
hafta süre ile solarizasyonun yeşil horozibiğine, % 67, % 73 ve % 93; kirpi darıya %78, %80 
ve %94 oranında etkili olmuştur. Çalışmanın ikinci yılında 6 hafta süre ile solarizasyonun 
mavi çiçekli canavar otuna ancak % 74 oranında etki edebildiği bildirilmiştir (3). Bu 
çalışmadan da anlaşılacağı gibi solarizasyonun süresi yabancı otları kontrol etmede 
oldukça önemlidir fakat süreden daha da önemli olan anahtar faktör toprak sıcaklığıdır. 
Toprak sıcaklığı arttıkça yabancı otlarla mücadeledeki etki de arttırmaktadır.

Solarizasyonun etkili olduğu yabancı otlar 

Örtü altı sebze yetiştiriciliği yapılan alanlarda en fazla karşılaşılan ve solarizasyon ile 
kontrol altına alınabilen yabancı otlar Çizelge 1’de, bu yabancı otlara ait bazı fotoğraflar 
ise Şekil 74-86’da verilmiştir.

Çizelge 1. Solarizasyonun etkili olduğu yabancı otlar

TÜRKÇE ADI BİLİMSEL ADI FAMİLYASI 

Kışlık yabancı otlar

Ballıbaba Lamium amplexicaule L. Lamiaceae

Senelik köpek lahanası Mercurialis annua L. Euphorbiaceae

Yabani hardal  Sinapis arvensis L. Brassicaceae

Adi eşek marulu Sonchus oleraceus L. Asteraceae

Serçe dili Stellaria media (L.) Vill. Caryophyllaceae

Tek yıllık salkım otu Poa annua L. Poaceae

Isırgan otu Urtica urens L. Urticaceae

Çizelge 1. Solarizasyonun etkili olduğu yabancı otlar  (devamı)

TÜRKÇE ADI BİLİMSEL ADI FAMİLYASI 

Yazlık yabancı otlar

Kırmızı köklü tilki kuyruğu, 
Horozibiği Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae

Horozibiği Amaranthus hybridus L. Amaranthaceae

Yeşil horozibiği Amaranthus viridis L. Amaranthaceae

Ak kaz ayağı,  Sirken Chenopodium album L. Chenopodiaceae

Isırgan otu Urtica urens L. Urticaceae

Çatal otu          Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Poaceae

Darıcan Echinochola crus-galli (L.) P.B. Poaceae

Kaz çimi Eleusine indica (L.) Gaert. Poaceae

Semiz otu Portulaca oleracea L. Portulacaceae

Köpek üzümü Solanum nigrum L. Solanaceae

Demir dikeni Tribulus terrestris L. Zygophyllaceae

Kirpi darı Setaria verticillata (L.) P.B. Poaceae

Parazit yabancı otlar

Mısırlı canavar otu Orabanche aegyptiaca Pers. Orobanchaceae

Mavi çiçekli canavar otu Orobanche ramosa L. Orobanchaceae

Bilindiği gibi kışlık yabancı otların tohumları soğuk havada daha iyi çimlenip bitkiler daha 
iyi gelişirler. Bu nedenle solarizasyonda sıcaklık çok yüksek olduğundan bu yabancı otların 
tohumlarının canlılığını yitirmesi yazlık yabancı otlara göre çok daha kolay olmaktadır. 
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Şekil 74. Serçe dili
            

Şekil 75. Ballıbaba

Şekil 76. Senelik köpek lahanası

            

Şekil 77. Isırgan otu

Şekil 78. Adi eşek marulu

            

Şekil 79. Kırmızı köklü tilki kuyruğu

                   

                    

 

 

Şekil 80. Kaz çimi

            

Şekil 81. Kirpi darı

Şekil 82. Yeşil horozibiği

            

Şekil 83. Çatal otu

Şekil 84. Ak kazayağı,  Sirken

            

Şekil 85. Mavi çiçekli canavar otu
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Şekil 86. Mısırlı canavar otu

Solarizasyonun etkili olmadığı yabancı otlar 
Solarizasyon pek çok yazlık ve kışlık tek yıllık yabancı otlara etki etse de, özellikle çok 
yıllık olan bazı yabancı otlara karşı etkisi zayıftır veya yoktur. Örneğin örtü altı üretimde 
çok sık karşılaşan ve bazı seralarda ana yabancı ot olan topalak’a (Cyperus rotundus 
L.) solarizasyonun etkisi oldukça düşüktür. Dünyada bu konuda yapılan çalışmalarda 
topalağın solarizasyondan çok etkilenmediğiyle ilgili pek çok kayıt bulunmaktadır (4). 
Benzer şekilde solarizasyonun tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis L.) üzerinde etkisi de 
oldukça zayıftır (5), (Şekil 87-89).

    

                                    

 

  

Şekil 87. Tarla sarmaşığı
            

Şekil 88. Topalak 

Şekil 89. Solarizasyon örtüsünü delen topalak

    

7.2. Yabancı Otlarla Mücadelede Solarizasyon Uygulamasının Başarısını Etkileyen 
Faktörler

Yabancı ot kontrolünde solarizasyon örtüsünün kalınlığı 
Yabancı otlarla mücadelede uygulanan solarizasyonda kullanılan ince şeffaf polietilen 
örtüler (0.025-0.05 mm), kalın olanlara (0.05-0.1 mm) göre daha dayanıksız olup, rüzgar 
ya da hayvanlardan daha çabuk zarar görürler fakat kalın örtülere göre güneş ışığını daha 
iyi geçirirler. Bu ise toprağın daha fazla ısınmasına neden olarak daha iyi bir yabancı ot 
kontrolü sağladığı gibi kültür bitkisinin veriminde de daha fazla artışa neden olmaktadır. 
Bu konuda yapılan çalışmalar sonucunda 0.025 mm kalınlığındaki şeffaf polietilen örtü 
ile yaklaşık 45 gün süreyle yapılan uygulamanın, daha kalın örtülerle yapılan uygulamaya 
göre yabancı otları kontrol etmede daha başarılı olduğu ve verimde de artışlara neden 
olduğu bilinmektedir. 

Yabancı ot kontrolünde solarizasyonun uygulama süresi 
Solarizasyonun başarılı olması için kullanılan örtü kalınlığı dışında, uygulama süresi ve 
toprak nemi de oldukça önemlidir. Yabancı otlarla mücadelede solarizasyonun uygulama 
süresi 4-6 hafta olmalıdır. Ancak bu süre yabancı ot populasyonuna, toprak özelliklerine, 
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iklim koşullarına ve kullanılan polietilen örtünün yapısına göre de değişiklik gösterebilir. 
Ayrıca solarizasyon süresince bulutlu havanın fazla olması ve böylece hava sıcaklığının 
düşük gitmesi solarizasyonun etkisini azaltan faktörlerdir. Solarizasyon süresince havanın 
açık ve güneşli olması yüksek sıcaklığa ve buna bağlı olarak uygulamanın etkisinin artışına 
yol açmaktadır. 

Yabancı ot kontrolünde solarizasyon uygulaması boyunca toprak neminin önemi

Solarizasyon uygulamasında kuru topraklara oranla nemli topraklarda yabancı otlara etki 
artmaktadır. Solarizasyonun başarılı olabilmesi için, öncesinde toprağın iyi hazırlanmış, 
keseksiz ve mutlaka su tutma kapasitesine kadar sulanmış olması önemlidir. Ayrıca 
solarizasyon süresince de toprağın nemli kalmasına dikkat edilmelidir. Nemli topraklarda 
bulunan ve suyu bünyelerine toplamış olan yabancı ot tohumlarında metabolik 
hareketler başlamış olduğundan sıcaklıktan etkilenmeleri daha kolay olmaktadır. Her 
yabancı ot tohumunun etkilendiği sıcaklıklar farklılık göstermektedir. Bazı tohumların 
etkilenmesi için çok yüksek sıcaklık gerekirken bazıları daha düşük sıcaklıkta canlılığını 
yitirebilmektedir. Bunlara ek olarak solarizasyon bazı yabancı ot tohumlarının dormansisini 
(tohumun çimlenmek için uygun şartları beklediği dönem) kırabilmektedir. Dormansisi 
kırılan tohum çimlenir ve çimlenen tohum ise sıcaklıktan daha fazla etkilenerek ölür. 
Solarizasyon ile birçok yabancı ot türünü kontrol etmek mümkün olsa da bazı çok sert 
tohumlu yabancı otları yeterince kontrol etmek mümkün olamamaktadır.

7.3. Solarizasyonun Uygulanabileceği Kültür Bitkileri

Domates, kavun ve biber seralarında yapılan solarizasyon uygulamasının, yabancı otları 
önemli derecede kontrol altına aldığı bilinmektedir. Ayrıca örtü altı yetiştiriciliğinde 
birçok bitkide (patlıcan, hıyar vb.) solarizasyon uygulaması yabancı otları kontrol etmek 
amacıyla kullanılan bir yöntemdir.

7.4. Solarizasyonun Etkisini Arttıran Uygulamalar 

Solarizasyon ile birlikte kullanılan gübreler, bitki artıkları, kompostlar veya organik üretim 
atıklarınnın parçalanmasıyla açığa çıkan uçucu bileşikler, toprak yüzeyinde bulunan 
naylon örtü sayesinde toprak içerisinde kalmakta ve bu şekilde etkiyi artmaktadır. 

Solarizasyonla birlikte kullanılan yanmamış hayvan gübresi ya da organik maddeler, 
solarizasyon uygulamasında sıcaklığın 1-3 oC artmasına neden olduğu için daha iyi bir 
yabancı ot kontrolü sağlanmakatdır. Dünyada yapılan bazı çalışmalarda solarizasyon 
öncesi 1 ton/da olacak şekilde toprağa çiftlik gübresi eklenip, tarla kapasitesinde 
sulanarak 45-60 gün boyunca yapılan solarizasyonun yabancı otlara etkisinin çok yüksek 
olduğu, yabancı otların topraktaki tohum rezervini de azalttığı bildirilmiştir (6). Ayrıca 
solarizasyonla birlikte soğan bitki artıklarının toprağa karıştırılması da yabancı otları 
kontrol etmede başarı getirebilmektedir (7). Solarizasyonla birlikte buğdaygil (Poaceae) ve 
turpgil (Brassicaceae) familyasından bitkiler allelopatik özellikleri (allelopati: bir bitkinin 
yaprakları, gövdesi ya da köklerinin başka bir bitkinin gelişmesini engellemesi) nedeniyle 
biyofumigasyonda kullanılmakta ve yabancı ot kontrolünde başarıyı arttırmaktadır. 

Sonuç

Ülkemizde yazları sıcak geçen ve örtü altı üretimin yaygın olduğu Akdeniz ve Ege 
Bölgelerinde yabancı ot mücadelesinde solarizasyon uygulamasının kullanımı önemle 
tavsiye edilmektedir. Solarizasyon ile pek çok dar ve geniş yapraklı tek yıllık yabancı otları 
kontrol altına almak mümkünse de tarla sarmaşığı ve topalak gibi bazı yabancı otlarda etki 
oldukça düşüktür. Bu nedenle üretim alanında solarizasyonun etkilemediği yabancı otlarla 
da çapalama ya da elle çekme gibi yöntemlerle mücadele etmek mümkündür. Solarizasyon 
uygulamasının yabancı otları kontrol etmede başarılı olabilmesi için; solarizasyon 
öncesi toprak hazırlığının iyi yapılmış olması, toprağın bitkilerden temizlenmiş olması, 
kültür bitkisi sırta dikilecekse sırtların hazırlanıp solarizasyonun daha sonra yapılması 
gerekmektedir. Ayrıca uygulama süresince toprağın nemli kalmasına dikkat edilmesi, 
uygulamanın sıcak yaz aylarında ve en az 4-6 hafta süre ile yapılması oldukça önemlidir. 
Yaz aylarında yapılan solarizasyon uygulaması ile kışın üretim sezonundaki yabancı ot 
populasyonları azalmaktadır. Bunun sonucunda yabancı ot mücadelesine daha az zaman 
ayrılmakta ve üreticinin masrafı azalmaktadır. 
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Ülkemizde 2013 yılı verilerine göre örtü altı sebze yetiştiriciliği 61,696 ha alanda 
5,9 milyon ton üretim ile yapılmaktadır. Sağlıklı bitki için patojenler, nematodlar ve 
yabancıotlar ile bulaşık olmayan temiz toprakta yetiştiricilik esastır. Özellikle örtüaltı 
sebze yetiştiriciliğinde, her yıl aynı serada aynı ürün yetiştiridiği için topraklar biyolojik 
olarak kirlenmektedir. Bu nedenle toprağın boş kaldığı yaz aylarında mutlaka toprak 
dezenfeksiyonu yapılması gerekmektedir. Bu amaçla en çok tercih edilen toprak 
fumigantları toksik etkileri oldukça yüksek olan pestisitlerdir. Türkiye’de yaygın olarak 
kullanılan metam sodyum fumigantının ithal edilen ham madde miktarı 2009 yılında 
1.281.621 litre iken 2012 yılında bu rakamın 1.986.000 litreye yükseldiği ithalat için 
ödenen miktarında 1.157.674 $’dan 1.834.300 $’a çıktığı görülmektedir (www. tarim.gov.
tr) . Türkiyede toprak fumigantı olarak ruhsatlı olan dazomet, dimetil disülfit, metil iodide 
uygulama zorlukları, maliyetlerinin daha yüksek olması vb. nedenlerle metam sodyuma 
kıyasla daha az tercih edilmektedir. AB’de yasaklanacaklar listesinde olan, chloropicrin vb. 
veya yasaklanmış olan, 1,3-D vb. aktifler alternatif fumigantların sayısını azaltmaktadır. 
Tüm fumigant uygulamalarının parçalanma ürünleri yeraltı sularına karışmakta veya 
atmosfere salınarak zararlı olmaktadır.

Pestisitler ile toprak fumigasyonuna alternatif olarak solarizasyon uygulaması yaz 
mevsimi sıcak geçen bölgelerde, uygulama yapılacak alan boş olduğunda, nemli toprağın 
ince şeffaf plastik örtü ile kapatılıp, güneş enerjisi ile ısıtılması işlemidir. Doğru şekilde 
uygulandığında etkili ve ekonomik bir toprak dezenfeksiyon yöntemidir. Solarizasyon 
toprak kökenli patojenler, nematodlar ve yabancı otlarla mücadele için dikim öncesi 
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toprak dezenfeksiyonu uygulaması olarak ilk kez 1976 yılında J.Katan adlı araştırmacı 
tarafından İsrail’de çalışılmıştır. Solarizasyonun hızlı bir şekilde benimsendiği ilk on yıl 
boyunca (1976-1986) çalışmalar öncelikle 22 ülkede yürütülmüş, günümüzde solarizasyon 
araştırmalarının yapıldığı ve benimsendiği ülke sayısı 74’e çıktığı gibi konuyla ilgili 
yayınlanan çalışma sayısı da 1000’i geçmiştir. Ülkemizde ise solarizasyon uygulaması ile 
ilgili çalışmalar ilk defa Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi (ÇÜZF) Bitki Koruma 
Bölümünde 1980’li yıllarda verilen doktora tezleri ile başlamış olup daha sonra Akdeniz 
ve Ege Bölgesinde yoğunlaşan çok sayıda araştırma yürütülmüştür.

Solarizasyon ile ilgili olarak dünyada yapılan çalışmalar; ı) patojen, nematod ve yabancı 
otlarla mücadelede solarizasyonun etkinliğini ve etki mekanizmalarını belirleme, ıı) 
uygulamanın, bitki gelişimine, verime ve toprakta bitki-mikroorganizma ilişkilerine 
etkisini, ııı) solarizasyonun özel kullanımları (güneş kollektörleri ve sera yapım 
materyalinin dezenfeksiyonu) gibi çalışma konularını içermektedir. Ülkemizde ise 
özellikle örtüaltı sebze ve çilek alanlarında hastalık etmenleri, nematod ve yabancı otlarla 
mücadelede uygulamanın etkisini belirleme ve etkinliği arttırmaya yönelik birçok çalışma 
yapılmış olup bu konuda araştırmalar devam etmektedir.

Türkiye’de 1998 yılından itibaren yürütülen demonstrasyon projeleri ve elde edilen 
sonuçların uygulayıcı teknik elemanlar ve üreticiler ile paylaşılması sonucu metodun 
yaygınlaşması gerçekleşmiştir. Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü (UNIDO) 
tarafından desteklenen “Sebzelerde ve süs bitkilerinde toprak fümigantı olan metil 
bromide (MeBr) alternatif uygulamalar” konulu proje Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü (BATEM) tarafından 1998-2001 yılları arasında yürütülmüştür. Dünya Bankası 
(Worl Bank) tarafından desteklenen 2 demonstrasyon projesi ise 2000-2003 yılları 
arasında tamamlanmıştır. Bu projelerinden birisi Adana Zirai Mücadele Araştırma 
Enstitüsü koordinatörlüğünde ÇÜZF Bitki Koruma ve Adnan Menderes Üniversitesi 
Z.F. Bitki Koruma Bölümleri ile birlikte MeBr’in toprak uygulaması ile ilgili olarak 
“Doğu Akdeniz Bölgesinde örtü altında yetiştirilen biber, patlıcan ve çilekte, Aydın 
ilinde çilek yetiştiriciliğinde MeBr’e alternatif uygulamaların geliştirilmesi” diğeri ise 
Ege Üniversitesi Z.F. Bahçe Bitkileri, Ankara Üniversitesi Z.F. Bitki Koruma Bölümleri 
ve TARİŞ’in birlikte yürüttükleri MeBr’in depo uygulaması olarak “Türkiye’de kuru incir 
sektöründe MeBr kullanımının sonlandırılması için alternatif uygulamaların gösterilmesi” 
projesidir. Türkiye’de MeBr’in sonlandırılması projesi ise UNIDO destekli olarak 
BATEM koordinatörlüğünde 2003-2007 yılları arasında Akdeniz ve Ege Bölgelerinde 
yürütülmüştür. Monteral Protokoluna uygunluk çerçevesinde Türkiye’de MeBr 

kullanımını sonlandırmak üzere 2001-2003 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kurumsal Güçlendirme 
projesinde ise; MeBr ulusal strateji komitesi, MeBr yönetim komitesi ve denetim sistemi 
kurulmuştur. Üreticiler ve yayım kuruluşlarının MeBr kullanımı ve sonlandırılması için 
yasal düzenlemeden haberdar olması sağlanmıştır. Kurumsal güçlendirme projesinin 
devamında 2006-2007 yılları arasında teknik elemanlar, üreticiler, ilaç bayileri ve MeBr 
uygulayan fumigatörlerin toprak ve depolarda MeBr’e alternatif uygulamalar konusunda 
eğitim çalışmaları yürütülmüştür. 

Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen Entegre Mücadele çalışmaları 
kapsamında solarizasyon uygulamasının yaygınlaştırılması çalışmaları, Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Araştırma Enstitüleri tarafından 
eğitim faaliyetleri ve proje çalışmaları halen devam etmektedir.

Solarizasyon uygulaması özellikle örtü altı sebze alanlarında toprak dezenfeksiyonu 
amacıyla uygulanan ekonomik, etkili ve çevreci bir metotudur. Ancak her metotta 
olduğu gibi solarizasyon uygulamasını da sınırlayan bazı faktörler vardır. Bu faktörler, 
uygulama süresinin üreticiler tarafından uzun bulunması ve her zaman beklenen etkinin 
sağlanamamasıdır. 

Uygulamanın yaygınlaşmasını sınırlayan bu sorunların çözümüne yönelik olarak;

ı) Solarizasyon işleminde düşük dozda fumigant uygulamaları ile birlikte, gaz geçirmeyen 
örtü kullanılarak uygulama süresinin birkaç hafta kısaltmasına yönelik çalışmalar, 

ıı) Aynı toprağa sürekli solarizasyon uygulanması sonucu toprakta ortaya çıkabilecek, 
fiziksel ve biyolojik değişiklikler izlenmesine yönelik çalışmalar,

ııı) Fumigantların uygulanma zamanını belirlemeye yönelik çalışmalar, 

ıv) Çevre dostu bir metot olan solarizasyon uygulamasının doğru yapılmasına yönelik 
eğitim, yayım çalışmaları yapılmalıdır.

Sonuç olarak, Ülkemizde desteklenen Entegre Mücadele programları içinde de yer alan 
solarizasyon uygulamasından elde edilen sonuçlar düzenli olarak uygulama kuruluşlarında 
çalışan teknik personel ve üreticilere eğitim, toplantı, broşür vb. ile aktarılmalıdır. Konu 
ile ilgili olarak yurtdışında yürütülen çalışmalar takip edilmeli, yeniliklerin ülkemize 
kazandırılmasına yönelik projeler yapılmalı, metodun yaygın olarak kullanılması 
hedeflenmelidir. 
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