
(BIO)ΗΛΙΟΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ:
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Αυτό το ενημερωτικό δελτίο περιέχει συμπληρωματικές πληροφορίες για το βίντεο της Best4Soil για τη 

(Bio)Ηλιοαπολύμανση: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

https://best4soil.eu/videos/15/gr
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H BIO-ηλιοαπολύμανση έχει μελετηθεί τα τελευταία χρόνια 
και δείχνει σπουδαία αποτελέσματα σε διάφορες καλλιέργειες 
όσον αφορά τη διαχείριση ασθενειών εδάφους.

Για τις καλλιέργειες φράουλας, πολλά υλικά έχουν δοκιμαστεί 
σε διάφορες χώρες, και τα αποτελέσματα είναι υποσχόμενα 
όταν εφαρμόζεται ηλιοαπολύμανση με φρέσκια κοπριά από 
πουλερικά (FPM) για τον έλεγχο νηματωδών και μυκήτων (Ló- 
pez-Aranda et al., 2012; Zavata et al.,2014) (εικ.1).

εικ. 3: Υγιής καλλιέργεια πιπεριάς μετά από ΒΙΟ-απολύμανση εδάφους με Meloi-
dogyne spp. Author: J. I. Marín.

Για περισσότερα από 10 χρόνια η ΒΙΟ-ηλιοαπολύμανση 
δοκιμάστηκε βελτιώθηκε, στο στάδιο που τώρα εφαρμόζεται 
από παραγωγούς ανθέων σε θερμοκήπια στη περιφέρεια του 
Cádiz (Νότια Ισπανία). Αρχικές δοκιμές έδειξαν πλήρη έλεγχο 
του Fusarium oxysporum f. sp. dianthi όταν ένα μείγμα 
FPM και φρέσκων υπολειμμάτων φυτών ενσωματώθηκαν 
στο έδαφος, αρδεύτηκαν και εκτέθηκαν στον ήλιο με φιλμ 
πολυαιθυλενίου (García-Ruíz et al., 2012). Οι ακόλουθες 
έρευνες επανέλαβαν τον επιτυχή έλεγχο του Fusarium στο 
γαρύφαλλο και του Meloidogyne incognita, χρησιμοποιώντας 
μόνο 5 kg/m2 FPM (Melero Vara et al., 2012).

Για περισσότερο από 20 χρόνια, η πιπεριά ήταν στο 
επίκεντρο ερευνών για την εύρεση εναλλακτικών για το 
μεθυλοβρωμίδιο, όπου εξετάστηκαν πολλές μέθοδοι και 

εικ. 1: Δοκιμή σε καλλιέργεια φράουλας με ΒΙΟ-ηλιοαπολύμανση και στη 
συνέχεια μια υγιής σοδειά. Συγγραφέας: B. De Los Santos.

προϊόντα. Τα αποτελέσματα αυτής της μακράς περιόδου 
δοκιμών και BIO-ηλιοαπολύμανσης έδειξαν ότι είναι ο 
καλύτερος τρόπος για τον έλεγχο του Phytophthora cap-
sici και P. parasitica καθώς και του Meloidogyne incognita 
(Martínez et al., 2006; Ros et al., 2008). Επίσης το έδαφος 
ξεκουράστηκε όταν εφαρμόστηκε η BIO-ηλιοαπολύμανση. 
Η BIO-ηλιοαπολύμανση εφαρμόστηκε σε αυτές τις δοκιμές 
χρησιμοποιώντας την εξής προσέγγιση: Εύκολα διαθέσιμη 
φρέσκια κοπριά προβάτων (FSM) αναμίχθηκε με φρέσκα 
υπολείμματα καλλιέργειας πιπεριού (FPM). Η δόση οργανικής 
ύλης μειώθηκε καθώς η θεραπεία επαναλήφθηκε χρόνο με το 
χρόνο: FSM+FPM: 5+2.5 kg/m2 (1η χρονιά), 4+2 (2η χρονιά), 
3+1.5 (3η χρονιά), 2+0.5 (4η και τα επόμενα χρόνια) (Martí-
nez et al., 2011). Σε αυτές τις μελέτες, η BIO-ηλιοαπολύμανση 
είναι πολύ αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται το καλοκαίρι 
(εικ.2).

Πρόσφατες δοκιμές σε θερμοκήπια με αγγούρια και ντομάτες 
σε θερμοκήπια έδειξαν παρόμοια αποτελέσματα με αυτά 
πιο πάνω. Το εξαντλημένο έδαφος, νηματώδεις τα ρίζας, 
Phytophthora parasitica, Fusarium solani f. sp. cucurbitae 
και Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum είναι 

Συγγραφείς: Miguel de Cara García (IFAPA, Spain), Vincent Michel (Agroscope, Switzerland)
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟ ΣΤΗ Ν. ΕΥΡΩΠΗ;

Η ηλιοαπολύμανση εφαρμόζεται παραδοσιακά στην Ν. 
Ευρώπη, όπου έχει μεγάλες περιόδους ηλιοφάνειας. Στην 
αρχή της διαδικασίας είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουν 
αρκετές μέρες συνεχόμενης ηλιοφάνειας. Σε αυτό το σημείο η 
θερμοκρασία πρέπει να ανέβει όσο πιο σύντομα γίνεται για να 
εξοντωθούν οι σπόροι ζιζανίων στο πρώτο στρώμα εδάφους. 
Διαφορετικά, τα ζιζάνια θα μεγαλώσουν και θα σπρώξουν το 
πλαστικό προς τα πάνω, εμποδίζοντας την ηλιακή ακτινοβολία 
να φτάσει στο έδαφος. Γι αυτό η ηλιοαπολύμανση δεν είναι 
κατάλληλη για τις βόρειες χώρες της Ευρώπης. Όμως με τις 
αυξανόμενες θερμοκρασίες των τελευταίων χρόνων (εικ. 4), 
ειδικά πολύ ζεστά και ηλιόλουστα καλοκαίρια, η μέθοδος 
μπορεί να είναι κατορθωτή για συγκεκριμένες περιοχές της 
κεντρικής Ευρώπης. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου 
μπορεί να αυξηθεί εάν εφαρμοστεί BIO-ηλιοαπολύμανση, 
με τη προσθήκη εύκολα διασπώμενης οργανικής ύλης 
πριν καλύψουμε με το πλαστικό φιλμ. Σε περιοχές όπου η 
ηλιοαπολύμανση δεν χρησιμοποιείται, η δυνατότητα αυτής 
της μεθόδου θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα για δημιουργία 
μιας κοινότητας ανταλλαγής γνώσεων. Η δημιουργία τέτοιων 
κοινοτήτων υποστηρίζεται από τη Best4Soilμε τη διοργάνωση 
εργαστηρίων που να αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Εάν 
σας ενδιαφέρει επικοινωνήστε με τη Best4Soil (φόρμα 
επικοινωνίας www.best4soil.eu).

κάποιες ασθένειες που έχουν ελεγχθεί με τη διαδικασία της BIO-
ηλιοαπολύμανσης. Κάποιοι παραγωγοί σπέρνουν μουστάρδα 
και άλλα σταυρανθή για να τα αναμίξουν με φρέσκια κοπριά 
και υπολείμματα καλλιέργειας και σε πολλές περιπτώσεις 
η BIO-ηλιοαπολύμανση εφαρμόζεται μόνο στις γραμμές 
φύτευσης, έτσι μειώνεται η κατανάλωση πλαστικού και 
οργανικής ύλης (https://best4soil.eu/videos/11/gr) (Martín- 
Expósito et al., 2013; García-Raya et al., 2019; Gómez-Tenorio 
et al., 2018) (εικ. 3).

εικ. 3: Δοκιμές σε καλλιέργεια ντομάτας με ΒΙΟ-ηλιοαπολύμανση με υγιή φυτά. 
Author: J. I. Marín.

εικ. 4: Εξέλιξη της θερμοκρασίας του αέρα στην Ευρώπη (Πηγή: https:// climate.
copernicus.eu/climate-2017-european-temperature ).


