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Çift Ürün Domates Yetiştiriciliğinde Kök - ur Nematodları (Meloidogyne
Spp.)’na Karşı Toprak Fumigasyonu
Adem ÖZARSLANDAN17
ÖZET
Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) (Nematoda: Meloidogynidae) dünya genelinde sebze
alanlarında önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı yılda çift ürün
domates yetiştirilen seralarda kök ur nematodların mücadelesinde solarizasyon ile birlikte
fumigant uygulamalarının nematod kontrolüne etkisini belirlemektir. Mersin Erdemli de üretici
seralarında Haziran-Temmuz aylarında solarizasyon ile birlikte fumigant uygulaması
yapılmıştır. Plastik örtünün kapatıldıktan 1 hafta sonra fumigant uygulamaları yapılmıştır.
Ağustos ayı başlarında domates fidelerinin dikimi yapılarak Şubat ayı sonunda sökümü
yapılmaktadır. Ocak ayı içerisinde ikinci ürün domates fideleri aynı sıralara dikilmektedir.
Sonuç olarak yazın sırtları hazırladıktan sonra yapılan solarizasyon ile birlikte fumigant
uygulamalarının her iki ürünü de koruduğu tespit edilmiştir. Sırtları hazırlamadan solarizasyon
yapıldığında birinci ürün sonunda nematod inokulum kaynağı oluşmaktadır. Fakat bu inokum
kaynağı ikinci ürün için dikilen domates fidelerinin küçük dönemde köklerine girmektedir.
Fidelerin küçük dönemde nematoda yakalandığında yaklaşık % 60-80 ürün kayıplarına neden
olmaktadır. Sadece Solarizasyon uygulaması 0-20 cm, solarizasyon ile fumigant uygulaması
0-35 cm toprak derinliğindeki nematodları öldürülmektedir. Dikim sırtları hazırlandıktan sonra
solarizasyon ile fümigant uygulaması daha derindeki nematodları da öldürmektedir. Bundan
dolayı çift ürün domates yetiştiriciliğinde nematod sorunu yaşanmamaktadır. İkinci ürün
domates fide köklerinde gal indeksi sıfır veya 0-2 arasında olmaktadır. Üreticilerimize sırtları
hazırladıktan sonra solarizasyon yapmaları ve plastik örtüden 1 hafta sonra fumigant
uygulaması yapmaları önerilmektedir. Solarizasyon uygulamasını iyi yapmayan üreticilerin
ikinci ürün domates dikiminde RN’li çeşitleri dikmeleri önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Kök ur nematodu, mücadele, solarizasyon, fumigasyon
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Soil Fumigation Against Root-knot Nematodes (Meloidogyne Spp.) in Tomato double
Cropping
Abstract
Root knot nematodes (Meloidogyne spp.) (Nematoda: Meloidogynidae) cause significant yield
losses in vegetable fields throughout the world. The objective of the study was to see the effect
of fumigant applications combined with solarization to control root-knot nematodes in the
greenhouses where double tomato cropping were carried out in Erdemli-Mersin. Fumigant
applications were made one week after the ground was covered with plastic for solarization in
June-July. The tomato seedlings were planted in early August and season was terminated at the
end of February. In January, the second crop of tomatoes seedlings was planted in the same
row. Results showed that fumigant applications combined with solarization protect both fall
and spring crops when beds were prepared before plastic cover. When solarization was done
without preparing the beds first, the nematode inoculum source was apparently formed at the
end of the first crop. But the inoculum source is infects the tomato seedlings early on planted
for the second crop. Then, early infection cause about 60-80 % crop losses for the second
(spring) crop. Soil borne nematodes are killed at soil depth of 0-20 cm with the solarizationalone application, and of 0-35 cm with fumigant application with solarization. When planting
ridges are prepared before treatments, fumigant application with solarization kills nematodes in
deeper soil, where the gal index was zero or 0-2 in spring crop, preventing yield loss in double
cropping. It is recommended that solorization is initiated after preparing the beds followed by
fumigation one week post-plastic cover. Farmers who do not perform solarization well are
recommended to plant nematode resistant varieties in the spring tomato planting.
Keywords: Root knot nematode, management, solarization, fumigation
Giriş
Kök ur nematodlarının (Meloidogyne spp.) (Nematoda: Meloidogynidae) Dünya genelinde çok
geniş konukçu dizisinde sahip olup, sebzelerde ekonomik kayıplara neden olduğu bilinmektedir.
Ülkemizde de sebze yetiştirilen alanlarda yaygın ve ekonomik öneme sahip kök-ur nematod türlerinin
Meloidogyne arenaria (Neal, 1889) Chitwood, M. incognita (Kofoid & White, 1919) ve M. javanica (Treub,
1885) Chitwood olduğu bildirilmiştir (Elekcioğlu ve ark., 1994; Söğüt ve Elekcioğlu, 2000; Özarslandan
ve Elekcioğlu, 2010). Kök–ur nematodlarının dünya genelinde sebzelerde çok önemli verim kayıplarına
neden oldukları ve bu kayıpların domateslerde % 42-54, patlıcanlarda % 30–60 oranlarında verim
kaybına neden olduğu belirtilmiştir(Netscher ve Sikora, 1990). Dünyada nematodlardan kaynaklanan
yıllık verim kaybının %12,3 olduğu düşünülmekte olup, bazı bitkilerde % 20’lere yaklaştığı ve sebzelerde
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ise bu oranın %80‟e ulaştığı bildirilmektedir (Sasser, 1986; Sasser ve Freckman, 1987). Kök ur
nematodlarının 5500’den fazla bitki türünde zarar yaptığı bilinmektedir (Trudgill ve Blok 2001).
Seralarda toprak dezenfeksiyonu olarak kullanılan metotlardan biri solarizasyon uygulamasıdır.
Tarımsal alanlarda 1970’li yılların ortalarında toprak kökenli patojenlere karşı pratiğe aktarılmış olan
solarizasyon uygulaması ile ilgili ilk çalışmalar İsrail’de başlamış (Katan et al., 1976) olup, MeBr’ün 2015
yılında tüm dünyada yasaklanmış olmasından dolayı, ekolojinin uygun olduğu alanlarda toprak kökenli
patojenlere ve kök-ur nematodlarına karşı mücadelede en popüler yöntemlerden biri olmuştur.
Solarizasyonun etkinliği toprak tipine, toprak nemine, sıcaklık, gün uzunluğu ve güneş ışığının
yoğunluğun bağlıdır(Souza, 1994).
Sebzeciliğin yoğun yapıldığı alanların %100 kök ur nematode ile bulaşıktır. Bu alanlardan
ekonomik ürün almak için mutlaka bitkinin olmadığı yaz aylarında toprağın steril edilmesi
gerekmektedir.Solarizasyon tek başına kullanıldığı koşullarda nematodlara ve bazı toprak kökenli
hastalıklara karşı yeterli düzeyde etkili olmadığıni bildirilmiştir (Chellemi ve ark., 1994; Fuentes ve ark.,
1997). Yılmaz ve ark., (2011). Bundan dolayı toprak steril edilemsi aşamasında solarizasyon uygulması
ile birlikte bir fumigant ilacın uygulması başarıyı artırmaktadır. Bu çalışmada da kök ur nematodlarına
karşı solarizasyon ile birlikte metamsodium fumigantının azaltılan dozunun kombinasyonu ile entegre
mücadele çalışması yapılmıştır.

Materyal ve Yöntem
Denemeler, Mersin iline bağlı Erdemli ilçesinde denemeler yürütülmüştür. Denemeler Haziran
ayının ortalarında kurulmuştur. Denemeler 2006-2007 arasında yürütülmüştür. Seralarda önceki yılda
da domates yetiştirilmiş ve vejetasyon devresi sonunda değerlendirme yapılmıştır. Bitki kökleri
makroskopik olarak incelenerek urlu kökler 0-10 urlanma oranına göre değerlendirilmiş (Barker, 1985),
urlanma oranı 6 ve üzerinde tespit edilmiştir. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre, fumigant
şerit parsellere uygulanacak şekilde ve her bir tekerrür her blok (şerit parsel) içinde alınarak kurulmuştur.
Denemeler 2 karakter (1 deneme ilacının 1 dozu 1 kontrol) ve 4 tekerrürlü olarak 6 m x 5 m= 30 m2’lik
parsellerde gerçekleştirilmiştir. Parseller arasında ve deneme alanının etrafında 1,5 m emniyet şeridi
olarak bırakılmıştır. Doz dekara preparat olarak alınmış olup damla sulama ile uygulama yapılmıştır.
Sera denemelerinde solarizasyon ile Metamsodium (500 g/lt) kombinasyonu ve kontrol parselinden
oluşmuştur. Uygulamalardan önce sera toprağı derin işlenmiş ve bitki artıklarından arındırılmıştır. Dikim
sırtları hazırlanıp damlama sulama boruları döşendi ve solarizasyon örtüsü ile kapatıldı. İlaçlama
yapılmadan 4-5 gün önce iki damlama boruları arası ıslanıncaya kadar 4-6 saat sulama yapılmıştır.
İlaçlama yapılmadan 1 gün önce toprağın sulanmıştır. Ertesi gün denemelerde 50 litre dekar olarak
ilaçlamalar tek uygulamalı olarak yapılmıştır. Sıvı Metam sodium (500 g/lt) ilacı toprak gaz kaçırmayacak
şekilde şeffaf plastik örtü ile kapatıldıktan sonra damlama sulama sistemi ile uygulanmıştır. Parseller 6
hafta süreyle plastik örtü kapalı şekilde bekletilmiştir. Domates fideleri Ağustos ayının 10 gibi dikimleri
yapıldı. İkinci dikimler Ocak ayının 15 inden sonra yapılmıştır. İlk ürün değerlendirilmesi Şubat ayı
içerisinde ikinci ürün değerlendirilmesi Mayıs ayı sonunda yapılmıştır.
Yetiştirme dönemi sonunda kök urlanma oranları değerlendirmesinde her tekrardan 20 bitki kökü
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sökülerek 0-10 ur indeksi (Barker, 1985) kullanılarak yapılmıştır. Bu yöntemde, kökte hiç urlanma yok
ise 0, maksimum urlanma oranında ise 10 olarak kabul edilmektedir.
Elde edilen sonuçlara SPSS 10.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) paket programı kullanılarak
Varyans Analizi yapılmış ve ortalamalar 0.05 önem seviyesinde Duncan’a göre karşılaştırılmıştır.

Sonuçlar ve Tartışma
Denemelerin değerlendirilmesinde sera 1’de ilk ürün sonunda üründe ekonomik zarar
oluşturmamasına rağmen urlanma başlangıcı şubat ayında görülmüştür. Sera deneme alanında
Solarizasyon, Solarizasyon +Metamsodium ve Kontrol uygulamalarında sırasıyla 1.05, 0 ve 5,7 olarak
urlanam iken ikinci ürün domateslerde ise 5,75, 0 ve 7.15 olarak tespit edilmiştir. Sera 2 deneme
alanında brinci ürün yetiştiriciliğinde ise Solarizasyon, Solarizasyon +Metamsodium ve Kontrol
uygulamalarında sırasıyla 0.5, 0 ve 6.15 olarak urlanma iken ikinci ürün domateslerde ise 6.20, 0 ve
7.135 olarak tespit edilmiştir(Çizelge 1).
Çizelge 1. Çift dikim domates yetiştiriciliğinde 1. ve 2. ürün sonunda köklerdeki urlanma oranları
Uygulamalar

Sera -1

Sera 2

1.ürün

2.ürün

1.ürün

2.ürün

urlanma

urlanma

urlanma

urlanma

oranı

oranı

oranı

oranı

solarizasyon

1,05±0,17b

5,75±0,16b

0,50±0,12

6,20±0,09

Solarizasyon

0,00±0,00a

0,00±0,00a

0,00±0,00

0,00±0,00

5,7±0,11c

7,15±0,17c

6,15±0,18

7,35±0,11

+Metamsodium
Kontrol

Bu çalışmada da görüldüğü gibi solarizasyonun 1. ürün sezonun sonuna kadar bitkiyi
koruyabildiği belirlenmiştir. Birinci ürün sonunda köklerde oluşan urlanamlar ikinci ürün domates fideleri
için inokulum kaynağı oluşturmaktadır. Fide döneminde nematoda yakalanmasıyla birlikte çok ciddi
verim kayıpları gözlenmektedir. Solarizasyon uygulamasının fumigant ile birlikte uygulamalarının daha
etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu uygulamalrın başarılı olup olmaması üretici hatalarından da kaynaklana
bilmektedir. Bazı üreticiler düze solarizasyon yapıp daha sonra dikim sırtlarını hazırlamaktadır.
Uygulamaların etkili olmadığı alanlardan nematod inokulumun yukarı çıkmasını sağlamaktadırlar.
Solarizasyon 0-20 cm toprak derinliğinde etkili iken, solarizasyonun bir fumigant ile uygulanamsı 0-35
cm kadar etkili olabilmektedir. Bu solarizasyon uygulmasını bir fumifgant ile birlikte uygulanacak alanın
dikim sırtları daha önceden hazırlandığı durumlarda sırtın üst ve yanlardan dezenfeksiyonu yapıldığı
için daha derin toprak steril olacaktır. Bu durumda nematodun derinlerden tekrar yüzeye çıkıp bitki de
zarar oluşturması güç olacaktır. Fakat iyi fumige edilmediğinde yüzeye yakın olan nematod inokulu
yukarı doğru çıkıp bitki köklerine ulaşıp üründe ekonomik kayıplar oluşturabilmektedir. Bitkiler fide
döneminde nematoda yakalandığı durumlarda %60-80 verim kayıpları olmaktadır.
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Denemelerin yapıldığı seralarda yapılan toprak dezenfeksiyonu uygulamaları ile kök-ur
nematodlarına karşı tüm yetiştirme sezonu boyunca etkili bir koruma sağlanmıştır. Deneme alanlarında
S+metamsodium

uygulamasının kök ur nematodlarına çift ürün domates yetiştiriciliğinde

kullanılabileceği belirlenmiştir. Yalnız solarizasyon uygulamasının kök ur nematodlarına karşı 4-5 ay
etkili olduğu ve bu sürenin sonunda urlanmaların görülmeye başlandığı bildirilmiştir(Katan, 1987;
Ioannou, 2001;Yılmaz ve ark., 2011). Seralarda toprak dezenfeksiyonu olarak sadece solarizasyonun
yeterli olmadığı ve fumigantların azaltılan dozu ile uygulamanın daha etkili olduğu önceki çalışmalarda
da tespit edilmiştir(Chellemi ve olson, 1994; Katan, 1996; Fuentes ve ark., 1997; Coelho ve ark., 1999).
Steve (2000), metham sodium 94.6 l/da dozunda 6 hafta süreyle solarizasyon uygulaması ile birlikte
uygulandığında toprak fumigasyonunda çok iyi sonuç alındığını bildirmiştir. Yücel ve ark., (2007a).
solarizasyon, sol.+dazomet 40kg/da uygulamaları tek ürün biber ve patlıcan yetiştiriciliğinde kök-ur
nematodlarına karşı etkili olduğunu bildirmişlerdir. Yücel ve ark., (2007b).Domatesde solarizasyon,
S+metam sodyum (50,75,100 l/da, ve S+ dazomet(40kğ/da) uygulamalarının kontrole göre kök ur
nematodlarına etkili oldukları, Yine serada domatesde S+metamsodium100 L/da, S+metam potasyum
(60, 80, 100L/da) uygulamalarının kök ur nematodlarına karşı etkili olarak belirlendiğini
bildirmişlerdir(Yücel ve ark., 2014). Söğüt ve Elekcioğlu, (2007). Yaptıkları çalışmada solarizasyon ile
dazomet(40kğ/da) fumigantının kombinasyonunun biber yetiştiriciliğinde kök ur nematodlarına karşı
etkili olduğunu saptamışlardır. Seralarda solarizasyon uygulamasının metamsodyum veya dazomet ile
kombinasyonunun sadece solarizasyon uygulamasına göre daha etkili olduğunu bildirmişlerdir(Yücel ve
ark., 2009). Toktay ve ark., (2015). Biber seralarında solarizasyon + metham sodium + iprodione ve
solarizasyon + iprodione uygulamalarının kök ur nematodlarına karşı etkili olduğunu bildirmişlerdir.
Yürütülen bu çalışma sonuçları da daha önce yapılan çalışmalar ile paralellik göstermektedir. üreticilerin
bitkinin olmadığı yaz aylarında solarizasyon ile birlikte bir fumigant uygulaması yapmalarının uygun
olduğu saptanmıştır.
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