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ĮVADAS

Biofumigacija tai augalų, skirtų žaliai trąšai, auginimas ir 
įterpimas į dirvą. Dirvoje įterpti augalai skilimo metu išskiria  
biocidines molekules, kurios veikia kaip biofumigantai. 
Ši praktika buvo sukurta siekiant pašalinti metilbromidą,  
kuris yra veiksmingas, tačiau prieštaringai vertinamas 
cheminis dirvožemio fumigantas. Biofumigacijos poveikis 
iš dalies pagrįstas natūralių toksiškų medžiagų išsiskyrimu, 
o taip pat ir žalios trąšos  poveikiu. Žalios trąšos ir tarpinių 
pasėlių poveikis paaiškinamas dviejuose „Best4Soil“ vaizdo 
įrašuose ir informaciniuose lapeliuose.

SUSMULKINIMAS YRA LABAI SVARBU

Kryžmažiedžių šeimos augaluose esantys gliukozinolatai 
virsta toksiškais ir lakiais izotiocianatais vykstant augalų 
ląstelių skaidymui. Kuo daugiau ląstelių yra suskaidoma 
ir išskiriama gliukozinolatų, tuo daugiau susidarys izotio-
cianatų (Morra ir Kirkegaard, 2002). Tai ypač svarbu norint 
efektyviai atlikti biofumigaciją. Todėl prieš įterpiant į 
dirvą, biofumigavimui skirtus augalus reikėtų kuo smulkiau 
susmulkinti (1 pav.). Šiam tikslui geriausiai tiktų mulčiavimo 
įrenginiai, turintys plaktukus, o ne peilius (Matthiessen ir 
kt., 2004).

BIOFUMIGACIJOS APRIBOJIMAS

Izotiocianatų kiekis (koncentracija), reikalingas sėkmingai 
kontrolei, priklauso nuo tikslinių dirvožemyje esančių 
patogenų, nematodų ir piktžolių sėklų kiekio (Klose ir kt., 
2008). Pavyzdžiui, kryžmažiedžių šeimos augalų išskiriamas 
izotiocianatų kiekis yra per mažas kad būtų galima su-
naikinti per dirvožemį plintančio patogeno Verticillium 
dahliae mikroskleročius (Neubauer ir kt., 2014).

Pats dirvožemis taip pat yra svarbus veiksnys taikant 
biofumigacijos kontrolės metodą. Biofumigacijai geriau 
tinka lengvesnės tekstūros dirvožemis, kuriame mažai 
organinių medžiagų (Kirkegaard, 2009). Izotiocianatai 
prisitvirtina prie organinių medžiagų (sorbcijos), todėl 
yra mažiau aktyvūs prieš dirvožemyje esančius patogenus 
ir nematodus. Kuo mažesnis organinių medžiagų kiekis, 
tuo mažesnė izotiocianatų sorbcija dirvožemyje. Leng-
vesni dirvožemiai leidžia geriau paskleisti nuodingas dujas 
dirvožemyje.

AUGALŲ PRODUKTAI TURINTYS 
BIOFUMIGACINĮ EFEKTĄ

Izotiocianatų kiekiui dirvožemyje padidinti galima 
naudoti miltus pagamintus iš kryžmažiedžių augalų 
nuriebalintų sėklų (Patalano, 2004). Tokie produktai 
dažniausiai yra parduodami kaip organinės trąšos (2 pav.). 
Tikslus jų efektyvumas nežinomas, nes tokių produktų 
veiksmingumas nėra vertinamas, kaip tai yra daroma  
registruojant pesticidus. Be to, į dirvą įterpiamų miltų 
kiekį riboja jame esančių maistinių medžiagų kiekis, pir-
miausia azoto.

1 pav: Kuo mažesniais 
gabaliukais yra sus-
mulkinti augalai, tuo 
greičiau ir daugiau 
izotocianų bus išskirta

2 pav: Organinių trąšų (garstyčių išspaudų) 
etiketės pavyzdys

BIOFUMIGACIJA: PRAKTINĖ INFORMACIJA, 
PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI
Šis informacinis lapelis papildo „Best4Soil“ vaizdo įrašą „Biofumigacija: praktinė informacija, privalumai ir trūkumai“

https://best4soil.eu/videos/11/li

Autoriai: Vincent Michel (Agroscope, Šveicarija) ir Miguel de Cara García (IFAPA, Ispanija)
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3 pav: Nuriebalintų garstyčių 
sėklų granulės paskleistos ant 
dirvos paviršiaus.

4 pav: Nuriebalintų garstyčių 
sėklų miltai gali būti įterpti į 
dirvą skystu pavidalu, net po 
augalų sėjos.

NE TIK KRYŽMAŽIEDŽIAI

„Biofumigacijos“ terminas iš pradžių buvo apibrėžtas 
kaip tam tikrų kryžmažiedžių šeimos augalų ar giminingų 
rūšių auginimo ir įterpimo į dirvą procesas, dėl kurio izo-
tiocianatai išsiskiria per augalų audiniuose vykstančią 
gliukozinolatų hidrolizę (Kirkegaard et al., 1993). Biofu-
migacijai gali būti naudojami ir kiti augalai. Pavyzdžiui, 
dvispalvis sorgas (Sorghum bicolor) ir sorgo x sudanžolės 
(S. bicolor x S. sudanense) hibridai turintys daug diurino, 
medžiagos, kuri virsta toksišku vandenilio cianidu (dar  
vadinamos prūsų rūgštimi) (De Nicola ir kt., 2011). Abi 
rūšys yra gerai prisitaikiusios augti aukštoje temperatūroje, 
todėl jie puikiai tinka pietiniams Europos regionams (5 ir 
6 pav.). Kitas privalumas yra tas, kad tai žoliniai augalai, 
todėl ypač tinkamos auginti daržininkystės sėjomainose.

Papildomos informacijos apie biofumigaciją galima rasti 
EIP-AGRI informaciniame lapelyje:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/
files/9_eip_sbd_mp_biofumigation_final_0.pdf 
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5 pav: Sorgo ir sudanžolės 
hibridas praėjus 8 savaitėms po 
sėjos tunelinėje sistemoje.

6 pav: Sudanžolė vasarą (> 35 °C) 
 Pietų Ispanijoje.

Įterpus per daug miltų, gali susidaryti maistinių medžiagų 
perteklius, todėl atsiranda jų išsiplovimo rizika (pvz., azoto).

Iš sėklų pagaminti miltai arba granulės paskleidžiami 
ant dirvos paviršiaus prieš augalų sėją (3 pav.). Patekę į 
dirvožemį ir sureagavę su vandeniu, gliukozinolatai virsta 
izotiocianatais. Papildomas lietinimas pagreitina visą 
procesą ir tokiu būdu vyksta greitesnis izotiocianatų pa-
siskirstymas dirvožemyje.

Kitas būdas izotiocianams į dirvą įterpti yra skystų 
produktų, pagamintų iš nuriebalintų sėklų miltų, nau-
dojimas (4 pav.). Tokiu atveju sėklų miltai yra atitinkamai 
apdorojami ir paruošiami. Atliekant šį procesą, gliukozi-
nolatai virsta izotiocianatais ištirpdami skystyje. Sujungus 
su lašeline laistymo sistemą izotiocianatai įterpiami į 
dirvą.


