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SISSEJUHATUS

Biofumigatsioon on haljasväetiskultuuride kasvatamine, 
mis pärast nende segamist pinnasega vabastavad mulda 
biotsiidimolekule. See hea tava töötati välja mitmes eri riigis, 
et tulla toime metüülbromiidi - kõige tõhusama, kuid vas-
tuolulise keemilise mullafumigandi - ärakeelamisega. Bio-
fumigeerimise mõju põhineb osaliselt looduslike mürgiste 
ainete eraldumisel, aga ka nende mõjul haljasväetisena. 
Haljasväetis- ja vahekultuuride mõju selgitatakse kahes 
Best4Soil videos ja infolehes.

PULVERISATSIOON ON TÄHTIS

Ristõieliste (Brassica) puhul toimub taimerakkude lagu-
nemise ajal glükoosinolaatide muundamine toksilisteks 
ja lenduvateks isotiotsüanaatideks. Mida rohkem rakke 
laguneb ja vabastavad glükosinolaate, seda kõrgem on 
isotiotsüanaatide tase (Morra ja Kirkegaard, 2002). See 
annab biofumigatsioonile väga olulise mõju. Seetõttu tuleks 
enne fumigantkultuuri viimist mulda see võimalikult pee-
neks tükeldada (joonis 1). Parim viis selleks on kasutada 
multšimisseadmeid, mis on varustatud haamrite, mitte 
labadega (Matthiessen et al., 2004).

BIOFUMIGATSIOONI LOODUSLIKUD PIIRANGUD

Edukaks tõrjeks vajalik isotiotsüanaatide kogus (kontsen-
tratsioon) sõltub pinnases leiduvatest patogeenidest, 
nematoodidest ja umbrohuseemnetest (Klose jt, 2008). 
Mullas leviva haigustekitaja Verticillium dahliae vastupidava 
mikrosklerootika suhtes ei vabasta ristõielised taimed põllul 
piisavalt isotiotsüanaate, et tõrje oleks edukas (Neubauer 
jt, 2014). Biofumigatsiooni puhul on oluline ka mullapinna 
iseloom. Selle tõrjemeetodi jaoks sobivad paremini kerge 
tekstuuriga mullad, mille orgaanilise aine sisaldus on madal 

(Kirkegaard, 2009). Kuna isotiotsüanaadid seotakse or-
gaanilise ainega (mida nimetatakse sorptsiooniks), on 
nende mõju kõrge orgaanilise aine sisaldusega pinnases 
mullas levivate patogeenide ja nematoodide suhtes 
väiksem. Seetõttu, mida madalam on orgaanilise aine 
sisaldus mullas, seda väiksem on ka isotiotsüanaatide 
sorptsioon mullas. Kergemates s.t. suurema liivasisaldu-
sega muldades on toksiliste gaaside hajumine pinnases 
parem.

TAIMSED BIOFUMIGANDID

Alternatiiviks isototsüanaatide sisalduse tõstmisele mullas 
on ristõieliste (Brassica) sordist kõrge rasvasisaldusega  
glükosinolaatide sisald se rasvavaba seemnejahu kasutami-
ne (Patalano, 2004). Sellised tooteid müüakse enamasti  
orgaaniliste väetistena (joonis 2). Kuna selliste toodete 
tõhusust ei hinnata sellisel moel nagu taimekaitseva-
hendite tõhusust, ei ole nende efektiivsus teada. Mulda 
segatava seemnejahu kogust piirab selle toitaine-,  
tavaliselt lämmastikusisaldus. Liiga suures koguses seem-
nejahu lisamine võib põhjustada toitainete liiga mullas ja 
põhjustab tõenäoliselt erinevate toitaineelementide (näi-
teks nitraatide) leostumist.

Joonis 1. Mida 
peenemaks taimed on 
multšitud, seda kiire-
mini ja rohkem eraldub 
isotiotsüanaate.

Joonis 2. Rasvata sinepiseemnetel põhineva 
orgaanilise väetise näide 

BIOFUMIGATSIOON: PRAKTILINE INFO, 
EELISED JA PUUDUSED
Antud teabeleht sisaldab täiendavat infot Best4Soil video „Biofumigatsioon: 

praktiline info, eelised ja puudused” kohta.

https://best4soil.eu/videos/11/ee

Autorid: Vincent Michel (Agroscope, Šveits), Miguel de Cara García (IFAPA, Hispaania) 
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Joonis 3. Rasvata sinepiseemne 
graanulid enne muldaviimist.

Joonis 4. Rasvata sinepiseemne-
jahu võib vedelal kujul mullale 
panna isegi pärast põhikultuuri 
istutamist.

MITTE AINULT RISTÕIELISED

Mõistet „biofumigatsioon” defineeriti algselt kui teatud 
ristõieliste (Brassica) või neile sarnaste liikide kasvatamist 
ning muldasegamist, misjärel toimus taimekudedes sisal-
duvate glükosinolaatide hüdrolüüs ja isototsüanaatide 
vabanemine (Kirkegaard jt, 1993). Kuid biofumigantsioonis 
saab kasutada ka teatud sorgo (Sorghum bicolor) ja 
sorgo-sudanraheina (S. bicolor x S. sudanense) sorte, 
milles on kõrge dhurriini sisaldus. Tegemist on ainega, 
mis muutub toksiliseks vesiniktsüaniidiks (nimetatakse ka 
sinihappeks)(de Nicola jt, 2011). Mõlemad liigid on hästi 
kohanenud kasvuks kõrgetel temperatuuridel, näiteks 
suvel kaitse all olevate liikide jaoks (joonis 5). Seetõttu 
sobivad need hästi Euroopa lõunapiirkondadesse (joonis 
6). Teine eelis on see, et tegemist on heintaimedega, 
mistõttu sobivad nad väga hästi köögiviljakasvatuse kül-
vikordadesse.

Lisateave biofumigatsiooni kohta on avaldatud EIP-
AGRI miniajakirjas:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/
files/9_eip_sbd_mp_biofumigation_final_0.pdf 
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Joonis 5. Sorgo-sudanraheina 
hübriid 8 nädalat peale tunneli 
alla külvamist.

Joonis 6. Sudanrahein suvel (> 
35°C) Lõuna-Hispaanias.

Seemnejahu laotatakse põllule enamasti graanulite või 
pulbrina (joonis 3) ja segatakse mulda enne põllukultuuri 
külvi. Pärast kokkupuudet mullas oleva veega toimub glü-
kosinolaatide muundamine isotiotsüanaatideks. Kastmine 
pärast selliste toodete mulda viimist kiirendab antud 
muundamisprotsessi, soodustades isotiotsüanaatide difu-
siooni ja hajumist mullapinnas. Teine võimalus isotiotsüa-
naatide lisamiseks mullapinda on ristõieliste seemnejahust 
vedelate toodete kasutamine (joonis 4). Sellisel juhul muu-
detakse seemnejahu enne mulda viimist ehk manipulatsiooni 
käigus muudetakse glükosinolaadid isotiotsüanaatideks ja 
lahustatakse seejärel vedelikus, mis seejärel tilkkastmissüs-
teemi kaudu mulda viiakse.


