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Biosolarisaatiota on arvioitu viime vuosina, ja se on osoit-
tanut hyviä tuloksia useissa satoissa maaperän tarttuvien 
tautien hallitsemiseksi.

Mansikkakasveille on useissa maissa testattu useita ma-
teriaaleja, jotka antavat lupaavia tuloksia sovellettaessa 
biosolarisaatiota saatavilla olevalla tuoreella siipikarjan 
lannalla sienien ja nematodien torjumiseksi (López-Aran-
da ym., 2012; Zavata ym., 2014) ( kuva 1).

Kuva. 3: Terveellinen pippurisato maaperän biosolarisaation jälkeen 
Meloidogyne spp.

Biosolarisaatiota on testattu ja parannettu jo yli kymme-
nen vuoden ajan niin pitkälle, että kasvihuonekukkien 
kasvattajat panevat sen täytäntöön Cádizin maakun-
nassa (Etelä-Espanja). Alkuperäiset tutkimukset osoitti-
vat Fusarium oxysporum f: n täydellisen kontrollin. sp. 
dianthi, kun FPM: n ja tuoreiden kukkakasvien jäännös-
ten sekoitus sisällytettiin maaperään, kasteltiin syvällä 
ja aurinkoistettiin polyeteenikalvolla (García-Ruíz et al., 
2012). Jatkotutkimukset toistivat onnistuneen neilikan ja 
Meloidogyne incognita -fusarium-kontrolloidun herkkyy-
den käyttämällä vain 5 kg / m2 FPM: ää (Melero-Vara 
ym., 2012). 

Paprikaa on tutkittu yli 20 vuoden ajan metyylibromidin 
vaihtoehtojen löytämiseksi monien erilaisten menetel-
mien ja tuotteiden testaamiseksi.

Kuva. 1: Mansikkapeltokoe biosolarisaation aikana ja seuraavalla (ter-
veellä) sadolla. Kirjoittaja: B. De Los Santos.

Tämän pitkän tutkimusjakson tulokset osoittavat, että 
biosolarisaatio on paras vaihtoehto Phytophthora cap-
sicin ja P. parasitican sekä Meloidogyne incognitan tor-
jumiseksi (Martínez ym., 2006; Ros ym., 2008). Myös 
maaperän väsymys väheni, kun suoritettiin biosolarisaa-
tio. Biosolarisaatio suoritettiin näissä kokeissa seuraavaa 
lähestymistapaa noudattaen. Helposti saatavissa oleva 
tuore lammaslanta (FSM) sekoitettiin tuorepippurijäämi-
in ja / tai FPM: ään. Orgaanisen aineen annosta pienen-
nettiin, koska käsittely toistetaan vuodesta toiseen: FSM 
+ FPM: 5 + 2,5 kg / m2 (1. vuosi), 4 + 2 (2. vuosi), 3 + 1,5 
(3. vuosi), 2 + 0,5 (4. ja myöhemmät vuodet) (Martínez 
ym., 2011). Näissä tutkimuksissa biosolarisaatio on erit-
täin tehokas, kun sitä käytetään kesällä (kuva 2).
 

Viimeaikaiset tomaattien tai kurkkujen viljelmillä kas-
vihuoneilla tehdyt kokeet ovat osoittaneet vertailukel-
poisia tuloksia edellä kuvattuihin. Maaperän väsymys, 
solmajuurit, Phytophthora parasitica, Fusarium solani f. 
sp. cucurbitae ja Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cu-
cumerinum ovat joitakin sairauksia, jotka on torjuttu si-
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RAJOITTAMINEN ETELÄ-EUROOPPAAN?

Solarisointia käytetään perinteisesti Etelä-Euroopassa, 
missä pitkät auringonpaisteet ovat riittävästi. Aurinko-
prosessin alussa on erityisen tärkeää, että useita päiviä 
jatkuvaa auringonpaistetta esiintyy. Juuri tässä vaihees-
sa ensimmäisen maakerroksen lämpötilaa on nostettava 
niin nopeasti kuin mahdollista rikkakasvien siementen 
tappamiseksi. Muuten rikkakasvit kasvavat ja työntävät 
muovikalvon ylöspäin, mikä vähentää voimakkaasti au-
ringonsäteilyn lämpenemisvaikutusta maaperään. Siksi 
aurinkoisuus on tekniikka, joka ei sovellu täysin pohjoisiin 
Euroopan maihin. Viimeaikaisten lämpötilojen noustessa 
(kuva 4) ja etenkin erittäin lämpimien ja aurinkoisten ke-
sien ollessa kyseessä, aurinkoitusmenetelmä saattaa kui-
tenkin olla saavutettavissa tietyille alueille Euroopan kes-
kustassa. Prosessin tehokkuutta voidaan lisäksi parantaa 
soveltamalla biosolarisaatiomenetelmää, ts. Lisäämällä 
helposti hajoavaa orgaanista ainetta maaperään ennen 
peittämistä muovikalvolla. Alueilla, joilla aurinkoistamis-
ta ei käytetä, tämän parhaan käytännön potentiaali voisi 
olla aihe käytännöllisessä yhteisössä, ts. Ryhmässä ihmi-
siä, jotka jakavat tietyn aiheen tietoja. Tällaisen toimin-
tayhteisön luomista tukee Best4Soil-verkosto järjestä-
mällä työpaja, jossa käsitellään kyseistä aihetta. Jos olet 
kiinnostunut, ota yhteyttä Best4Soiliin (yhteyslomake 
löytyy osoitteesta www.best4soil.eu).

sällyttämällä niihin tuoretta orgaanista ainetta (lähinnä 
sekoitus kasvinsisäjäämiä ja tuoretta lantaa), jota seuraa 
syvä kastelu ja tarpetus läpinäkyvällä polyeteenillä tai 
käytännöllisesti katsoen läpäisemättömällä kalvolla (VIF). 
Jotkut viljelijät kylvät sinappia ja muita Brassicas-viljel-
miä omissa tiloissaan sekoitettuakseen tuoreen lannan ja 
/ tai viljelyjäännösten kanssa, ja monissa tapauksissa bio-
solarisaatio suoritetaan vain istutusriveillä (satoalueet), 
mikä vähentää muovin ja orgaanisen aineen kulutusta 
(https://best4soil.eu/ videos / 11 / fi) (Martín-Expósito 
ym., 2013; García-Raya ym., 2019; Gómez-Tenorio ym., 
2018) (kuva 3).

Kuva. 3: Tomaattipeltokoe biosolarisaation ja sitä seuraavien (terveiden) 
satojen aikana.

Kuva. 4: Keskimääräisen ilman lämpötilan kehitys Euroopassa 
(Lähde: https://climate.copernicus.eu/climate-2017-european-tempera-
ture).
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