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Щригелна брана – ефективен инструмент за
контрол на плевелите при биологично
производство на зърнено-житни култури
Проблем
Плевелите са основeн проблем при биологично
производство на житни култури. Най-често срещани са: див
мак, ралица, лепка, лайка, различни видове великденче,
подрумче, поветица, паламида, репей, троскот, балур.
Заплевеляването преди началото на „вретенене“ се
отразява отрицателно върху добивите, защото посевите се
прореждат и се създават условия за последващо вторично
заплевеляване.

Решение

Приложимост
Тема
Управление на плевелите
Географско покритие
Районите за отглеждане на зърнени
култури в Европа
Време на приложение
 фаза 3-ти лист
 фаза братене
 при първа възможност напролет
Време на въздействие
Текуща реколта
Оборудване
Щригелна брана

Тъй като при биологичното производство не е възможно
използването на хербициди, щригелната брана е ефективен
директен метод за борба с плевелите. За много от
фермерите в страната, тази брана е непознат инструмент, а
някои имат съмнения в ефикасността на работата й. Затова
изпитахме ефекта от приложението на браната в 3 ферми при 3 житни култури - пшеница, спелта и лимец. В
един и същ парцел имаше по 2 полета: тестово с използване на щригелна брана и контролно - без брануване.

Резултат
В началото на развитие плевелите с плитки корени успешно бяха изкоренени от браната. Други (пирей, балур,
паламида) бяха контролирани до определена степен. Резултатите от опита на ФБЗ „Биоселена” показват, че
приложението на щригелната брана оказа значително влияние върху добива. Той се увеличи с 12,7 % при
пшеница; 16,7 % при спелта и 23,4 % при лимец. Плевелите намаляха съответно с 51,15 %; 58,14 % и 36,37 %.

Практически препоръки
 посейте зимните зърнени култури редово със сеялка, с повишена сеитбена норма(7-10 %) през найподходящите срокове ( 25 септември-5 октомври за северна България; 5-15 октомври- за южна)
 когато културата е във фаза „3-ти лист”- контролирайте поникналите плевели с брануванe;
 когато житнитe растения започват „братене”, използвайте отново браната.
 при първа възможност за работа напролет- бранувайте. Така разрушавате почвената кора и аерирате
почвата.

Снимки 1-3: Приложение на щригелна брана при спелта, 04 април 2017 г (снимка: ФБЗ Биоселена)
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OK-Net Arable Практически абстракт.

ПРАКТИЧЕСКИ АБСТРАКТ
Практическо тестване
За да се провери ефективността на метода във вашата ферма, препоръчваме:
 1. Разделете площта на две полета: тестово – с използване на щригелна брана и контролно – без използване на брана
 2. Извършвайте контрол на плевелите, както е описано по-горе.

Оценяване и споделяне на резултатите
Визуална оценка:
Отчетете развитието на зърнено-житната култура(брой растения на кв.м.) и плевелите(брой и вид на кв.м.) във фаза „3
лист” на културата. Направете брануването в тестовото поле. След няколко дни отчетете развитието на плевелите.
Същите действия направете във фаза „братене” и при първа възможност за работа рано през пролетта(март).
Направете оценка на ефективността на метода. Документирайте двете полета с фотографии за по-късна оценка.
Количествена оценка:
За да оцените този инструмент, сравнете добивите от двата парцела (за 1 дка или 1 ха). Споделете вашия опит с други
фермери, консултанти и учени!
Използвайте секцията за коментари на платформата Farmknowledge!
Ако имате някакви въпроси относно метода, моля, свържете се с автора на резюмето по електронната поща.

Допълнителна информация
Видео


видео - Използване на брани за брани в български биологични ферми

Линкове
 Базата данни предлага практическа информация to относно управлението на плевелите при полските култури.
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