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Biosolarisering har utvärderats under de senaste åren 
och visar bra resultat på flera grödor i att hantera  
jordburna sjukdomar.

För jordgubbar har olika material testats i flera länder, 
och lovande resultat visade sig vid tillämpningen av  
biosolarisering med tillgängligt färskt hönsgödsel (FPM) 
för att kontrollera svampar och nematoder (López-Aranda 
et al, 2012;. Zavata et al., 2014) (Bild1).

Bild 3: Frisk peppargröda efter biosolarisering av jorden med Meloido-
gyne spp. Författare: JI Marín.

Under mer än tio år har biosolarisering testats och  
förbättrats till ett stadium där den nu genomförs av växt-
husblomsterodlare i provinsen Cádiz (södra Spanien).  
Inledande studier visade fullständig kontroll över  
Fusarium oxysporum f. sp. dianthi när en blandning av 
FPM och färska blomsterväxtrester införlivades i jorden, 
kraftigt bevattnades och solariserades med polyetenfilm 
(García-Ruíz et al., 2012). Följande försök upprepade 
den framgångsrika kontrollen av Fusarium vissnesjuka av 
nejlika och Meloidogyne incognita, genom användning 
av endast 5 kg/m2 av FPM (Melero-Vara et al., 2012).

Under mer än 20 år har paprika varit föremål för 
utredning för att identifiera alternativ till metylbromid, 
med många olika metoder och produkter som testats.  
Resultaten av denna långa försöksperiod visar att bio-

Bild 1: Jordgubbsförsök under biosolarisering och efterföljande
(friska) gröda. Författare: B. De Los Santos.

solariseringen är det bästa alternativet för att styra  
Phytophthora capsici och P. parasitica samt Meloidogyne 
incognita (Martínez et al., 2006; Ros et al., 2008). Även 
jordtröttheten minskade när biosolariseringen genom-
fördes. Biosolariseringen utfördes i dessa försök med 
hjälp av följande metod. Lättillgängligt färskt fårgödsel  
(FSM) blandades med färska paprikarester och/eller 
FPM. Doseringen av organiskt material reducerades då 
behandlingen upprepades år efter år: FSM+FPM: 5+2,5 
kg/m2 (1:a året), 4+2 (2:a året), 3+1,5 (3:e året), 2+0,5 
(4:e och senare år) (Martínez et al., 2011). I dessa studier 
är biosolariseringen mycket effektiv när den används på 
sommaren (Bild 2).

Nya försök med tomater eller gurka odlade i växthus 
har visat jämförbara resultat som de ovannämnda.  
Jordtrötthet, knutrotnematoder, Phytophthora parasitica, 
Fusarium solani f. sp. cucurbitae och Fusarium oxysporum 
f. sp. radicis-cucumerinum är vissa sjukdomar som har 

Författare: Miguel de Cara García (IFAPA, Spanien), Vincent Michel (Agroscope, Schweiz)
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reglerats med hjälp av integrering av färskt organiskt 
material (huvudsakligen en blandning av växt-grödar-
ester och färsk gödsel) följt av kraftig bevattning och 
övertäckning med transparent polyeten eller så gott 
som ogenomtränglig film (VIF). Vissa odlare sår senap 
och andra Brassica på sina egna gårdar för att blanda 
med färsk gödsel och/eller skörderester, och i många fall 
utförs biosolariseringen endast på raderna i planteringen 
(beskärningområden), vilket minskar förbrukningen av 
plast och organiskt material (https://best4soil.eu/ videos 
/11/sw) (Martin-Expósito et al., 2013; Garcia-Raya et al., 
2019; Gómez-Tenorio et al., 2018) (Bild 3.).

Bild 3: Fältförsök med tomat under biosolarisering och efterföljande 
(friska) gröda. Författare: JI Marín.

Bild 4: Utveckling av den genomsnittliga lufttemperaturen i Europa (Käl-
la: https://climate.copernicus.eu/climate-2017-european-temperature).

BEGRÄNSNING TILL SYDEUROPA?

Solarisering används traditionellt i södra Europa där 
det finns tillräckligt långa solskensperioder. I början 
av solariseringsprocessen är det särskilt viktigt att flera  
dagar av kontinuerligt solsken inträffar. Det är vid denna 
tidpunkt som temperaturen i det första jordskiktet måste  
höjas så snabbt som möjligt för att döda ogräsfrön.  
Annars kommer ogräs att växa och pressa plastfolien  
uppåt och därmed kraftigt minska uppvärmningseffekten  
från solstrålningen på jorden. Därför är solarisering 
en teknik som inte är helt lämpad för nordliga länder 
i Europa. Men med ökande temperaturer under de  
senaste åren (Bild 4), och särskilt mycket varma och  
soliga somrar, kan solariseringen kanske komma att vara 
genomförbar i vissa regioner i Centraleuropa. Effektivi-
teten av processen kan vidare ökas genom tillämpning 
av biosolariseringsmetoden dvs tillsats av lätt nedbryt-
bart organiskt material till jorden innan täckningen med 
plastfolien. I regioner där solarisering inte används kan 
potentialen som finns i denna metod vara ett ämne 
för en gemenskap av praktiker, dvs en grupp personer 
som delar kunskap om ett visst ämne. Skapandet av en  
sådan praktikergemenskap stöds av Best4Soils nätverk 
genom arrangerandet av workshops om det berörda 
ämnet. Om du är intresserad kan du kontakta Best4Soil 
(kontaktformuläret finns på www.best4soil.eu)


