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Biosolarisation er blevet vurderet i de seneste år, og 
viser gode resultater i adskillige afgrøder i forhold til 
håndtering af jordbårne sygdomme.

I jordbær er adskillige materialer blevet testet i forskellige 
lande, og det viser lovende resultater med bekæmpelse 
af svampe og nematoder når der anvendes biosolarisation 
sammen med kyllingegødning (FPM) (López-Aranda et 
al., 2012; Zavata et al., 2014) (Billede 1).

Billede 3: Sund peberafgrøde efter biosolarisation af jord med Meloi-
dogyne spp.

Resultaterne fra denne lange periode af forsøg viser at 
biosolarisation er det bedste alternativ til kontrol af Phy-
tophthora capsici and P. parasitica men også i mere end 
10 år er biosolarisation blevet testet og forbedret til et 
niveau hvor det nu anvendes i væksthuse med blomster 
i Cádiz-provinsen (Sydspanien). Indledende forsøg viste 
en fuldstændig bekæmpelse of Fusarium oxysporum f. 
sp. dianthi når en blanding af FPM og friske planterester 
fra blomster blev indarbejdet i jorden, vandet intensivt 
og der blev udført solarisation med polyethylenfilm 
(García-Ruíz et al., 2012). Efterfølgende forsøg efterviste 
den succesfulde bekæmpelse af Fusarium oxysporum f. 
sp. dianthi i nellikke og Meloidogyne incognita, ved kun 
at anvende 5 kg/m2 of FPM (Melero-Vara et al., 2012).

I mere end 20 år har peberfrugt været undersøgt i arbejdet 
med at finde alternativer til methylbromid, hvor man-

Billede 1: Jordbærmark under biosolarisation og efterfølgende (sund) 
afgrøde

ge forskellige metoder og produkter har været testet.  
Meloidogyne incognita (Martínez et al., 2006; Ros et 
al., 2008).

Også jordtræthed blev reduceret ved anvendelse af 
biosolarisation. Biosolarisation blev i disse forsøg udført 
ud fra de følgende principper. Let omsættelig frisk  
fåregødning (FSM) blev blandet med friske planteres-
ter fra peberfrugt og/eller FSM. Mængden af organisk 
materiale blev reduceret efterhånden som behandlingen 
blev foretaget år efter år:
FSM+FPM: 5+2.5 kg/m2 (1. år), 4+2 (2. år), 3+1.5 (3. år), 
2+0.5 (4. og efterfølgende år) (Martínez et al., 2011). 
I disse studier er biosolarisation meget effektivt når det 
anvendes om sommeren. (Billede 2).

De seneste forsøg i væksthuse med tomater eller  agurker, 
har vist resultater der er sammenlignelige med dem der 
er vist herover. Jordtræthed, rodgaldenematoder, Phy-
tophthora parasitica, Fusarium solani f. sp. cucurbitae og 
Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum er nogle 
sygdomme som er blevet bekæmpet ved indarbejdelse  
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BEGRÆNSET TIL SYDEUROPA?

Solarisation er traditionelt brugt I Sydeuropa, hvor lange 
perioder med solskin er tilstede i tilstrækkeligt omfang. I 
begyndelsen af solarisationsprocessen er det især vigtigt 
med adskillige sammenhængende dage med fuld sol. 
Det er på dette tidspunkt at temperaturen i det første 
jordlag skal stige så hurtigt som muligt, for at dræbe 
ukrudt. Ellers vil ukrudtet begynde at gro, og presse plas-
tikfilmen opad, hvorved varmeeffekten ved solarisation 
bliver kraftigt reduceret. Derfor er solarisation ikke helt 
egnet til de nordlige lande i Europa. Med stigende tempe-
raturer gennem de seneste år (Billede 4), og især varme og 
solrige somre, så kan solarisationsmetoden måske bruges i 
centrale dele af Europa.
Effekten af processen kan yderligere forstærkes ved at 
anvende biosolarisationsmetoden, ved tilsætning af let 
nedbrydeligt organisk materiale til jorden før den dækkes 
med plastikfilm. I områder hvor solarisation ikke er brugt, 
er der potentiale i at den bedste praksis kan blive et emne 
i et praksisfællesskab, f.eks. en gruppe personer som 
deler viden om et bestemt emne. Dannelsen af sådan 
et fællesskab bliver støttet af Best4Soil netværket ved at 
der arrangeres en workshop der handler o‚m et bestemt 
emne. Hvis du er interesseret, så kontakt Best4Soil 
(kontaktformular findes på www.best4soil.eu).
 

af frisk organisk materiale (især en blanding af planterester 
og frisk husdyrgødning) fulgt op af intensiv vanding og 
overdækning med transparent polyethylen eller en næsten 
impermeabel film (VIF).
Nogle avlere sår sennep eller brassicaarter på deres 
egen ejendom for at blande det med frisk husdyrgødning 
og/eller planterester, og i mange tilfælde bliver bioso-
larisation kun udført i planterækkerne (det bevoksede 
areal), hvilket reducerer brugen af plastik og organisk 
materiale (https://best4soil.eu/videos/11/en) (Martín- 
Expósito et al., 2013; García-Raya et al., 2019; Gómez-
Tenorio et al., 2018) (Billede 3).

Billede 3: Forsøg i tomatmark under biosolarisation og efterfølgende 
(sund afgrøde). Forfatter: J. I. Marín.

Fig. 4: Udviklingen I den gennemsnitlige lufttemperatur i Europa (Kilde: 
https:// climate.copernicus.eu/climate-2017-european-temperature ).


