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Biosolaryzacja została doceniona w ostatnich latach,  
wykazując doskonałe wyniki w niektórych uprawach 
w walce z chorobami przenoszonych przez glebę. 
W przypadku uprawy truskawek przetestowano kilka 
materiałów w różnych krajach, co daje obiecujące wynik 
i przy stosowaniu biosolaryzacji z dostępnym świeżym 
obornikiem drobiowym (FPM) w celu zwalczania grzybów 
i nicieni (López-Aranda i in., 2012; Zavata i in. al., 2014) 
(Obraz 1).

Obraz 3: Zdrowa uprawa papryki po biosolaryzacji na glebie zakażonej 
Meloidogyne spp. Autor: JI Marín.

Od ponad dziesięciu lat biosolaryzacja jest testowana 
i ulepszana, aż do etapu, w którym jest ona obecnie 
wdrażana przez szklarniowych plantatorów kwiatów  
prowincji Kadyks (Południowa Hiszpania). Wstępne próby 
wykazały pełną kontrolę Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, 
gdy do gleby wprowadzono mieszankę FPM i resztek ze 
świeżych roślin kwiatowych, głęboko nawadniano i so-
laryzowano folią polietylenową (García-Ruíz i in., 2012). 
Próby, wielokrotnie powtarzane wykazały skuteczną 
kontrolę Fusarium powodujące więdnięcie goździka i 
ograniczenie występowania Meloidogyne incognita, po 
zastosowaniu jedynie 5 kg / m2 FPM (Melero-Vara i in., 
2012).

Wyniki tego długiego okresu prób wskazują, że biosolarizac-
ja jest najlepszą alternatywą dla zwalczania Phytophthora 

Obraz 1: Badanie polowe z uprawą truskawki podczas biosolaryzacji i 
późniejszej (zdrowej) uprawy. Autor: B. De Los Santos

capitici i P. parasitica, a także Meloidogyne incognita 
(Martínez i in., 2006; Ros i in., 2008). Również zmęczenie 
gleby zmniejszyło się, gdy przeprowadzono biosolaryzację. 
W tych próbach przeprowadzono biosolaryzację, stosując 
następujące podejście. Świeży obornik spod owiec 
(FSM) zmieszano z resztkami pożniwnymi po uprawie 
papryki i / lub kurzakiem (FPM). Dawka substancji organic-
znej została zmniejszona, ponieważ biosolaryzację powtarza 
się rok po roku: FSM + FPM: 5 + 2,5 kg / m2 (pierwszy rok), 
4 + 2 (drugi rok), 3 + 1,5 (trzeci rok), 2 + 0,5 (4. i późniejsze 
lata) (Martínez i in., 2011). W tych badaniach biosolaryzacja 
jest bardzo skuteczna przy zastosowaniu w lecie (Obraz 2).

Ostatnie próby w szklarniach produkcyjnych z pomidorami 
lub ogórkami wykazały porównywalne wyniki do tych 
przedstawionych powyżej. Zmęczenie gleby, nicienie 
korzeniowe, Phythhthora parasitica, Fusarium solani f. 
sp. cucurbitae i Fusarium oxysporum f. sp. Radicis cucume-
rinu, to niektóre choroby, które mogą być kontrolowane 
poprzez dodanie świeżej materii organicznej (głównie 
mieszanka roślin - resztki pożniwne i świeży obornik), a 
następnie głębokie nawadnianie i przykrywane przezroc-

 Autorzy: Miguel de Cara García (IFAPA, Hiszpania), Vincent Michel (Agroscope, Szwajcaria)
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CZY TO ROZWIĄZANIE JEST OGRANICZENIE 
DO POŁUDNIOWEJ EUROPY?

Solaryzacja jest tradycyjnie stosowana w Europie 
Południowej, gdzie wystarczająco długo i intensywnie 
świeci słońce. Na początku procesu solaryzacji szcze-
gólnie ważne jest, aby przez kilka dni występowało 
ciągłe nasłonecznienie. W tym momencie temperatura 
wierzchniej warstwy gleby musi zostać podniesiona tak 
szybko, jak to możliwe, aby zabić nasiona chwastów. W 
przeciwnym razie chwasty będą rosły i podnosiły folię 
z tworzywa sztucznego w górę, silnie zmniejszając w 
ten sposób efekt cieplny promieniowania słonecznego 
na glebę. Dlatego solaryzacja jest techniką nie w pełni 
dostosowaną do północnych krajów Europy. Jednak 
ze względu na rosnące temperatury w ostatnich latach 
(Obraz 4), a szczególnie bardzo ciepłe i słoneczne lata, 
metoda solaryzacji może być możliwa do stosowania 
w niektórych regionach w środkowej części Europy. 
Skuteczność tego procesu można dodatkowo zwiększyć, 
stosując metodę biosolaryzacji, tj. dodając do gleby 
łatwo rozkładalną materię organiczną przed pokryciem 
jej folią. W regionach, w których nie stosuje się sola-
ryzacji, potencjał tej metody może być tematem dla 
społeczności praktyków, tj. grupy osób dzielących się 
wiedzą na określony temat. Stworzenie takiej wspólnoty 
praktyk jest wspierane przez sieć Best4Soil, organizując 
warsztaty dotyczące danego tematu. Jeśli jesteś zaintere-
sowany, skontaktuj się z Best4Soil (formularz kontaktowy 
znajduje się na stronie www.best4soil.eu).

zystym polietylenem lub praktycznie nieprzepuszczalną 
folią (VIF). Niektórzy producenci wysiewają gorczycę i 
inne gatunki kapustowate we własnych gospodarstwach, 
aby zmieszać je ze świeżym obornikiem i / lub resztkami 
pożniwnymi, aw wielu przypadkach biosolaryzację prze-
prowadza się tylko na rzędach plantacji (obszarach 
upraw), co zmniejsza zużycie tworzyw sztucznych i nawozów  
organicznych (https://best4soil.eu/videos/11/pl) (Martín- 
Expósito i in., 2013; García-Raya i in., 2019; Gómez- 
Tenorio i in., 2018) (ryc. 3). (Martín-Expósito et al., 2013; 
García-Raya et al., 2019; Gómez-Tenorio et al., 2018) 
(Obraz 3).

 Obraz 3. Próba polowa z uprawą pomidora podczas biosolaryzacji i 
późniejszej (zdrowej) uprawy. Autor: JI Marín.

Obraz 4. Zmiany średniej temperatury powietrza w Europie (źródło: 
https: //lim.copernicus.eu/climate-2017-european-temperature)


