
(BIO) SOLARIZĀCIJA:
PRIEKŠROCĪBAS UN TRŪKUMI
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(Bio) Solarizācija: priekšrocības un trūkumi.

https://best4soil.eu/videos/15/lv
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Biosolarizācija ir novērtēta pēdējos gados, parādot lie-
liskus rezultātus vairākās kultūrās, lai pārvaldītu augsnes 
pārnēsātās slimības.

Priekš zemeņu kultūru audzēšanai, dažādi materiāli 
ir pārbaudīti dažādās valstīs, parādot daudzsološus 
rezultātus, piemērojot biosolarizāciju ar pieejamo svaigo 
mājputnu mēslu (FPM), lai kontrolētu sēnītes un nemato-
des (López-Aranda et al., 2012; Zavata et al., 2014) (att. 

3. attēls. Veselīga piparu raža pēc augsnes biosolarizācijas ar Meloido-
gyne spp.

1).
Jau vairāk nekā desmit gadus biosolarizācija tiek 
pārbaudīta un pilnveidota līdz stadijai, kad to tagad 
īsteno siltumnīca zieds audzētāji Kadisas provincē 
(Spānijas dienvidi). Sākotnējie pētījumi parādīja pilnīgu 
Fusarium oxysporum f kontroli. sp. dianthi, kad FPM 
un svaigu ziedu augu atlieku maisījums tika iestrādāts 
augsnē, dziļi apūdeņots un ar saules staru iedarbību 
ievietots ar polietilēna plēvi (García-Ruíz et al., 2012). 
Turpinot izmēģinājumus, tika atkārtota veiksmīga neļķu 
un Fusarium vītņu un Meloidogyne incognita kontrole, 
izmantojot tikai 5 kg / m2 FPM (Melero-Vara et al., 2012).

Jau vairāk nekā 20 gadus papriku izmeklē, lai pārbaudītu 
metilbromīda alternatīvas, testējot dažādas metodes 
un produktus. Šī ilgā izmēģinājumu perioda rezultāti 

1. attēls. Zemeņu lauka izmēģinājums biosolarizācijas un nākamās 
(veselīgās) ražas laikā.

rāda, ka biosolarizācija ir labākā alternatīva Phytopht-
hora capsici un P. parasitica, kā arī Meloidogyne incog-
nita kontrolei (Martínez et al., 2006; Ros et al., 2008). 
Biosolarizācijas laikā tika samazināts arī augsnes nogu-
rums. Šajos pētījumos tika veikta biosolarizācija, izmanto-
jot šādu pieeju. Viegli pieejamus svaigus aitu kūtsmēslus 
(FSM) sajauc ar svaigu piparu atlikumiem un / vai FPM. 
Organisko vielu devas tika samazinātas, jo apstrāde tiek 
atkārtota gadu no gada: FSM + FPM: 5 + 2,5 kg / m2 
(1. gads), 4 + 2 (2. gads), 3 + 1,5 (3. gads), 2 + 0,5 (4. 
un jaunāki gadi) (Martínez et al., 2011). Šajos pētījumos 
biosolarizācija ir ļoti efektīva, ja to lieto vasarā (2. attēls).

Jaunākie izmēģinājumi siltumnīcās, kuras audzē ar 
tomātiem vai gurķiem, ir parādījuši salīdzināmus 
rezultātus ar tiem, kas pakļauti iepriekšminētajam. Augs-
nes nogurums, mezglu sakņu nematodes, Phytophtho-
ra parasitica, Fusarium solani f. sp. cucurbitae un Fu-
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IEROBEŽOJUMS ATTIECĪBĀ UZ 
DIENVIDEIROPU?

Solarizāciju tradicionāli izmanto Dienvideiropā, kur ir 
pietiekami daudz saules. Solarizācijas procesa sākumā 
ir īpaši svarīgi, lai vairākas dienas nepārtraukti notiktu 
saule. Tieši šajā brīdī pēc iespējas ātrāk jāpaaugstina 
temperatūra pirmajā augsnes slānī, lai iznīcinātu nezāļu 
sēklas. Pretējā gadījumā nezāles augs un spiedīs plast-
masas plēvi uz augšu, tādējādi spēcīgi samazinot 
saules starojuma sasilšanas efektu uz augsni. Tāpēc 
solārija ir paņēmiens, kas nav pilnībā piemērots Eiropas 
ziemeļu valstīm. Tomēr, pēdējos gados paaugstinoties 
temperatūrai (4. att.), Un jo īpaši ļoti siltām un saulainām 
vasarām, dažos Eiropas centrālās daļas reģionos var kļūt 
iespējama solārija metode. Procesa efektivitāti vēl var 
palielināt, izmantojot biosolarizācijas metodi, t.i., pirms 
pārklāšanas ar plastmasas plēvi pievieno augsnei viegli 
noārdāmas organiskās vielas. Reģionos, kur netiek iz-
mantota solārija, šīs labākās prakses potenciāls varētu 
būt prakses kopienas tēma, t.i., personu grupa, kas dalās 
zināšanās par konkrētu tēmu. Šādas prakses kopienas iz-
veidi atbalsta Best4Soil tīkls, organizējot semināru par 
attiecīgo tēmu. Ja jūs interesē, sazinieties ar Best4Soil 
(kontakta forma ir atrodama vietnē www.best4soil.eu).

sarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum ir dažas 
slimības, kuras kontrolē, iekļaujot svaigas organiskās 
vielas (galvenokārt augu kultūru atlieku un svaigu 
kūtsmēslu sajaukumu), kam seko dziļa apūdeņošana 
un tarpošana ar caurspīdīgu polietilēnu vai praktiski 
necaurlaidīgu plēvi (VIF). Daži audzētāji sēj sinepes un 
citas Brassicas savās saimniecībās, lai sajauktos ar svai-
giem kūtsmēsliem un / vai ražas atlikumiem, un daud-
zos gadījumos biosolarizāciju veic tikai stādījumu rindās 
(augkopības zonās), kas samazina plastmasas un orga-
nisko vielu patēriņu ( https://best4soil.eu/videos/11/en) 
(Martín-Expósito et al., 2013; García-Raya et al., 2019; 

3. attēls. Tomātu lauka izmēģinājumi biosolarizācijas un nākamās 
(veselīgās) ražas laikā.

4. attēls. Vidējās gaisa temperatūras izmaiņas Eiropā (Avots: https://cli-
mate.copernicus.eu/climate-2017-european-temperature).


