
Solar�zasyon uygulamasında, örtü üzer�nde del�k 
veya toprak olmamalıdır.

DENİZLİ

Yararları ve Avantajları

· Toks�k kalıntı bırakmaz
· Güven�l�r ve uygulaması kolaydır
· N�speten ucuz
· Toprak kal�tes�n� ve b�tk� gel�ş�m�n� artırır
· Çeş�tl� toprak patojenler�, nematodlar ve yabancı 
otlarla mücadeley� sağlar

 

Sınırlayıcı Faktörler ve Dezavantajları
· D�k�mden 4–6 hafta önce toprakta üret�me ara 
ver�lmes�
· Kullanılan plast�ğ�n çevreye sorun olması
· Hastalık, zararlı ve yabancı otların tümüne etk�l� 
olmaması 

https://den�zl�.tar�morman.gov.tr
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SOLARİZASYON NEDİR?  
NASIL YAPILIR?

 Solar�zasyon, Güneş ışığının en yoğun olduğu 
aylarda toprak yüzey�n�n 4–8 hafta süreyle şeffaf 
plast�k örtü �le kapatılması sonucu, hastalık zararlı 
ve yabancı otların öldürülmes�n� sağlayan etk�l� b�r 
toprak dezenfeks�yon metodudur.
 Uygulama yapılacak olan alan, haz�ran-ağustos 
aylarında, önce 40-50cm der�nl�ğe kadar sulanır. 
Tava gel�nce 30–40 cm der�nl�kte �şlen�r, kesekler� 
kırılır ve tesv�ye yapılır. Damlama boruları 40–50 
cm arayla çek�l�r.

 Örtülü kaldığı sürece toprağın neml� kalması 

sağlanamazsa,  yapılan �şlemden sonuç beklenemez. 

 Uygulama süres� genell�kle 4–6 hafta olmakla 

b�rl�kte, sıcağa dayanıklı olan veya toprağın 

der�nl�kler�nde yaşayab�len bazı hastalık etmenler�ne 

karşı etk�n�n arttırılab�lmes� �ç�n, bu süre 8–10 

haftaya kadar uzatılab�l�r veya bazı k�myasalların 

düşük yada yarı dozu uygulanarak �k� yöntem 

b�rleşt�r�lerek uygulanab�l�r.

 Düzgün haldek� toprak yüzey�, 0,025-0,1 mm 

kalınlığında del�ks�z, şeffaf plast�k örtü �le 

kapatılır.. Bu sırada toprak ve örtü arasında hava 

keseler� oluşmamasına, örtünün gerg�n durmasına 

ve  toprak  yüzey�n �n  ör tü  � le  temas ın ın 

sağlanmasına özen göster�lmel�d�r. Örtü kenarları, 

önceden açılmış 15–20 cm der�nl�ğ�ndek� karıklar 

�ç�ne �y�ce gömülmel�d�r. 

Uygu lama sonras ında  top rak tak � 
m�kroorgan�zmalar zayıfladığı �ç�n toprak yen� 
bulaşmalara karşı çok hassas olacağından, 
başka yerlerden get�r�lecek toprak, su ve 
bulaşık fidelerle tekrar bulaşmaya meydan 
vermemek gerek�r.

Solar�zasyon uygulamasından sonra 
toprak 15 cm. den der�n �şlenmemel�d�r. Bu 
nedenle ç�lek g�b� sırta d�k�m yapılan alanlarda 
önce sırtlar hazırlanmalı, sonra solar�zasyon 
uygulanmalıdır.

 

DİKKAT!

Örtü s�yah değ�l,  şeffaf olacak..!

Örtü üzer�ne toprak atılmayacak..!

 Uygulama süres�nce toprağın neml� kalması 

öneml�d�r. Bunun �ç�n bell� aralıklarla damlama 

sulama s�stem� çalıştırılmalıdır.
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