
(BIO)SOLARISATSIOON: EELISED JA PUUDUSED
Antud teabeleht sisaldab täiendavat infot Best4Soil video „(Bio)solarisatsioon: eelised ja puudused” kohta.

https://best4soil.eu/videos/15/ee
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Viimastel aastatel on biosolarisatsioon üha enam hinnatud, 
mitme põllukultuuri puhul näitab see mulla kaudu levivate 
haiguste tõrjel suurepäraseid tulemusi.

Maasikate puhul on erinevates riikides katsetatud mit-
meid aineid, mis näitavad häid tulemusi, kuid seente ja 
nematoodide tõrjeks kasutati solarisatsiooni koos värske 
linnusõnnikuga (López-Aranda et al., 2012; Zavata et 
al.,2014) (joonis 1).

Joonis 2. Terved piprataimed pärast pahknematoodi Meloidogyne spp 
tõrjet mulla biosolarisatsiooniga Autor: J. I. Marín.

Enam kui kümme aastat on biosolarisatsiooni testitud 
ja täiustatud nii, et seda rakendatakse nüüd Cádizi pro-
vintsis Hispaania lõunaosas kasvuhoone lillekasvatuses. 
Esialgsed katsed on näidanud, et kui segada värsked 
lillejäätmed linnusõnnikuga, teha mullapinna küllast-
unud kastmine ja kombineerida seda polüetüleenkile 
abil tehtava solarisatsiooniga, saavutatakse Fusarium 
oxysporum f sp. dianthi täielik tõrjeefekt (García-Ruíz et 
al., 2012). Järgnevaid katseid korrati nelkidel Fusarium`i 
põhjustatud närbumistõve ja Meloidogyne incognita 
ümarusside tõrjeks, kasutades vaid 5 kg/m2 linnusõnnikut, 
tõrje oli edukas (Melero-Vara et al., 2012).

Metüülbromiidi alternatiivide väljaselgitamiseks on enam 
kui 20 aasta jooksul tehtud katseid paprikaga, katsetes 
on olnud palju erinevaid meetodeid ja tooteid. Selle 

Joonis 1. Maasikapõld biosolarisatsiooni ajal ja selle järel tervete kultu-
urtaimedega. Autor: B. De Los Santos.

pika katseperioodi tulemused näitavad, et Phytopht-
hora capsici ja P. parasitica põhjustatud mädanike ning 
Meloidogyne incognita ümarussi tõrjeks on biosolari-
satsioon parim alternatiiv (Martínez et al., 2006; Ros et 
al., 2008). Samuti vähendas biosolarisatsiooni läbiviimine 
mulla kurnatust. Antud uuringutes viidi biosolarisatsioon 
läbi järgmist lähenemisviisi kasutades. Kergesti omastatav 
värske lambasõnnik (LBS) segati värske pipra koristusjää-
kide ja/või linnusõnnikuga (LNS). Orgaanilise aine kogust 
vähendati, kuna töötlemist korratakse aastast aastasse: 
LBS + LNS: 5 + 2,5 kg/m2 (1. aasta), 4 + 2 kg/m2 (2. 
aasta), 3 + 1,5 kg/m2 (3. aasta), 2 + 0,5 kg/m2 (4. ja hili-
semad aastad) (Martínez et al., 2011). Antud uuringutes on 
biosolarisatsiooni kasutamine suvel olnud väga efektiivne 
(joonis 2).

Hiljutised kasvuhoone tomatite ja kurkidega tehtud katsed 
on näidanud ülalkirjeldatud katsetega võrreldavaid tule-
musi. Mullapinna kurnatus, juuri kahjustavad nematoodid, 
Phytophthora parasitica mädanik, Fusarium solani f. sp. 
cucurbitae ja Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucu-
merinum on mõned haigused, mis on tõrjutavad värske 

Autorid: Miguel de Cara García (IFAPA, Hispaania), Vincent Michel (Agroscope, Šveits)
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MÕELDUD VAID LÕUNA-EUROOPALE?

Solarisatsiooni kasutatakse traditsiooniliselt Lõuna-Eu-
roopas, kus on piisavalt päikest. Selle protsessi alguses 
on eriti oluline, et päike paistaks mitu päeva. Just sel 
hetkel tuleb umbrohuseemnete hävitamiseks võimalikult 
kiiresti esimese mullakihi temperatuuri tõsta, vastasel juhul 
umbrohud kasvavad ja suruvad plastikkile ülespoole, 
vähendades seeläbi tugevalt päikesekiirguse soojen-
davat mõju pinnasele. Seetõttu ei ole päikeseenergia 
kasutamine Euroopa põhjaosas alati sobiv. Viimastel 
aastatel tõusnud temperatuuride (joonis 4) ja eriti väga 
soojade ja päikeseliste suvede korral võib solarisatsioon 
olla rakendatav ka teatud Euroopa keskosa piirkondades. 
Protsessi efektiivsust saab suurendada, kasutades bio-
solarisatsiooni meetodit, st lisades mulda enne selle 
plastkilega katmist kergesti lagunevat orgaanilist ainet. 
Piirkondades, kus solarisatsiooni ei kasutata, võiks see 
potentsiaalselt hea tava olla teemaarenduseks kogukonnale, 
st rühmale inimestele, kes konkreetsel teemal teadmisi ja-
gavad. Taolise praktikakogukonna loomist toetab Best4Soil 
võrgustik, korraldades vastavateemalisi seminare. Kui olete 
neist huvitatud, võtke meiega ühendust (kontaktivormi 
leiate kodulehelt www.best4soil.eu).

orgaanilise aine lisamisega (enamasti taimejääkide ja 
värske sõnniku seguga), millele järgneb liigniisutamine 
ja solarisatsioon läbipaistva polüetüleen- või praktiliselt 
mitteläbilaskva kilega (VIF). Mõned kasvatajad külvavad 
sinepit ja muid ristõielisi liike, segades neid hiljem  värske 
sõnniku ja/või põllukultuuride jääkidega. Paljudel juhtudel 
toimub biosolarisatsioon ainult istandikuridadel (koris-
tusaladel), mis vähendab plastiku ja orgaaniliste ainete 
tarbimist (https://best4soil.eu/videos/11/ee) (Martín- 
Expósito et al., 2013; García-Raya et al., 2019; Gómez- 
Tenorio et al., 2018) (joonis 3).

Joonis 3. Tomati katse biosolarisatsiooni ajal ja selle järel tervete kultu-
urtaimedega. Autor: J. I. Marín.

Joonis 4. Keskmiste õhutemperatuuride areng Euroopas. (Allikas: 
https://climate.copernicus.eu/climate-2017-european-temperature ).


