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 �рез периода �00���0�� ��� �� Института по земеделие �� Карнобат ���рез периода �00���0�� ��� �� Института по земеделие �� Карнобат �� 
сертифицирано поле за биоло�ично земеделие е из��еден полски опит�� Изпитани са Изпитани са 
житните култури �� зимен ечемик, пшеница, ръж, тритикале и о��ес и четири посе��ни 
норми �� оптимална за ��сяка култура и за��ишени с �5, 50 и 75%�� �о��иша��ането�о��иша��ането 
на сеитбените норми способст��а за понижа��ане на запле��еля��ането�� �ри зимния 
ечемик оптималната норма може да се за��иши с �5%, а при пшеницата �� с 50%, 
като при то��а запле��еля��ането намаля��а почти д��а пъти�� �ри ръжта и тритикалето 
запле��еля��ането е ниско и с у��елича��ането на посе��ните норми не се променя 
същест��ено�� �ри �олозърнестия о��ес степента на запле��еля��ане започ��а да 
намаля��а при у��елича��ане на сеитбените норми с 50 и 75%��

��ю�ови ду�и:  биоло�ично земеделие �� запле��еля��ане �� зърнено�житнибиоло�ично земеделие �� запле��еля��ане �� зърнено�житни 
култури �� сеитбени норми

Abstract

Atanasova, D., B Koteva and E. Dachev, 2011. Influence of sowing rates on the weed 
infestation on cereals in organic farming. FCS 7(2):377-381

A field study on a certified field for organic farming was conducted in the period 
�00���0�� in the institute of agriculture Karnobat�� The tested cereals are: winter barley, 
wheat, rye, triticale, and oats with different sowing rates �� the optimal for every cereal and 
increased with �5%, 50% and 75%�� Increasing sowing rates helps for decreasing of weed 
infestation�� Winter barley’s sowing rate if increased from the optimal with �5% results 
in almost two times decrease of weed infestation�� The same result occurs with wheat’s 
infestation if it’s sowing rate is increased with 50%�� Rye and triticale weed infestations is 
low with the optimal sowing rate and increasing it gives does not influence significantly the 
weed infestation�� Naked oats shows decreasing of weed infestation when sowing rates are 
increased with 50% � 75%��
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у�оД

�роблемът със запле��еля��ането оста��а един от най�значимите �� а�ротехниката 
на от�леждането на земеделските култури �� усло��ията на биоло�ично земеделие�� 
�ри плътност на пле��елите над пра�а на ��редност, както при кон��енционалното, 
така и при биоло�ичното земеделие те мо�ат значително да редуцират доби��а и да 
намалят качест��ото на произ��едената продукция (Любено��, ��87; Bulson, ����)��

�ре��анти��ната борба с пле��елите �� биоло�ичното земеделие тряб��а да ��ключ��а: 
избор на култура и сорт, отчитане на архитектониката и жизненост на културата,збор на култура и сорт, отчитане на архитектониката и жизненост на културата, и сорт, отчитане на архитектониката и жизненост на културата,и сорт, отчитане на архитектониката и жизненост на културата,, отчитане на архитектониката и жизненост на културата,тчитане на архитектониката и жизненост на културата, 
��реме на сеитба, сеитбена норма, директна сеитба и дру�и значителни и същест��ениреме на сеитба, сеитбена норма, директна сеитба и дру�и значителни и същест��ени, сеитбена норма, директна сеитба и дру�и значителни и същест��ениеитбена норма, директна сеитба и дру�и значителни и същест��ени, директна сеитба и дру�и значителни и същест��енидиректна сеитба и дру�и значителни и същест��ени и дру�и значителни и същест��ени 
фактори (�stergard et al��, �00�; Richards and �avies, ����)���stergard et al��, �00�; Richards and �avies, ����)�� et al��, �00�; Richards and �avies, ����)��et al��, �00�; Richards and �avies, ����)�� al��, �00�; Richards and �avies, ����)��al��, �00�; Richards and �avies, ����)����, �00�; Richards and �avies, ����)��Richards and �avies, ����)�� and �avies, ����)��and �avies, ����)�� �avies, ����)���avies, ����)��, ����)��

�ри биоло�ичното от�леждане на зърнено�житни култури запле��еля��ането 
��арира значително�� �ри от�леждането на ръж запле��еля��ането е най�ниско �� ����5 
бр��/mm� (�aneva et al��, �00�), при пшеницата се у��елича��а до ���47 бр��/m�aneva et al��, �00�), при пшеницата се у��елича��а до ���47 бр��/m et al��, �00�), при пшеницата се у��елича��а до ���47 бр��/met al��, �00�), при пшеницата се у��елича��а до ���47 бр��/m al��, �00�), при пшеницата се у��елича��а до ���47 бр��/mal��, �00�), при пшеницата се у��елича��а до ���47 бр��/m��, �00�), при пшеницата се у��елича��а до ���47 бр��/m�00�), при пшеницата се у��елича��а до ���47 бр��/mбр��/mm� (�aneva et�aneva et etet 
al��, �008), а �� полето �� ремисия за сертификация запле��еля��ането ��арира от �� до��, �008), а �� полето �� ремисия за сертификация запле��еля��ането ��арира от �� до �008), а �� полето �� ремисия за сертификация запле��еля��ането ��арира от �� до 
��� бр��/mбр��/mm� (Atanasova and Koteva, �00�)��Atanasova and Koteva, �00�)�� and Koteva, �00�)��and Koteva, �00�)�� Koteva, �00�)��Koteva, �00�)��, �00�)��

На по�силно запле��елени площи (например с ди�� о��ес) се препоръч��а по���исокасе препоръч��а по���исока препоръч��а по���исока 
сеитбена норма, тъй като при ра��ни дру�и усло��ия �ъстите посе��и по�силно потискат 
пле��елите, отколкото редките (Любено��, ��87)��

Има съобщения, че при биоло�ичното от�леждане у��елича��ането на сеитбенатабиоло�ичното от�леждане у��елича��ането на сеитбената от�леждане у��елича��ането на сеитбената 
норма от �00 до 450 к��с��/mm� при пшеницата редуцира пле��елната растителностпри пшеницата редуцира пле��елната растителност пшеницата редуцира пле��елната растителността редуцира пле��елната растителност редуцира пле��елната растителност 
без особено ��ариране �� доби��а (�over and �ast, ���0), а у��елича��ане до �00 к��с��/ (�over and �ast, ���0), а у��елича��ане до �00 к��с��/ and �ast, ���0), а у��елича��ане до �00 к��с��/and �ast, ���0), а у��елича��ане до �00 к��с��/ �ast, ���0), а у��елича��ане до �00 к��с��/�ast, ���0), а у��елича��ане до �00 к��с��/ ���0), а у��елича��ане до �00 к��с��/), а у��елича��ане до �00 к��с��/, а у��елича��ане до �00 к��с��/
m� значително по��иша��а потискането на пле��елите (�riepentrog et al��, �000)�� �ри�riepentrog et al��, �000)�� �ри et al��, �000)�� �риet al��, �000)�� �ри al��, �000)�� �риal��, �000)�� �ри��, �000)�� �ри 
пролетен о��ес при �50 и ��5 к��с��/mпри �50 и ��5 к��с��/mри �50 и ��5 к��с��/mm� пле��елната биомаса се у��елича��а с �4 и ��% 
спрямо сеитбената норма от �00 к��с��/mm�, като �� парцелките със ��5 и �00 к��с��/mm� няма 
разлика между доби��ите (�ounie and Taylor, ���5)���ounie and Taylor, ���5)�� and Taylor, ���5)��and Taylor, ���5)�� Taylor, ���5)��Taylor, ���5)��, ���5)��

В Бъл�ария не се съобща��а за такъ�� ��ид проуч��ания при усло��ия на биоло�ично 
земеделие��

Целта на изслед��ането е да се проучи ��лиянието на посе��ната норма ��ърху да се проучи ��лиянието на посе��ната норма ��ърхуда се проучи ��лиянието на посе��ната норма ��ърху се проучи ��лиянието на посе��ната норма ��ърху 
запле��еля��ането при зимни житни култури, от�леждани �� система на биоло�ично 
земеделие��

мАт�риАл и м�тоДи

�роуч��ането е про��едено през периода �00���0�� ��� при полски усло��ия ��ърху 
излужени, средномощни песъчли��о��линести до леко�линести смолници �� Института 
по земеделие �� Карнобат, на сертифицирано поле за биоло�ично земеделие�� Опитът 
е из��еден със следните зърнено�житни култури: зимен мно�ореден ечемик сорт 
Веслец, зимна обикно��ена пшеница сорт Енола, зимна ръж сорт Данко��ское злоте, 
тритикале сорт Вихрен и пролетен �олозърнест о��ес Мина�� Изпитани са четири 
посе��ни норми �� оптимална за ��сяка култура (при кон��енционално от�леждане) и 
за��ишени с �5, 50 и 75%��

За целите на изслед��ането �� опитните парцели са отчитани ��идо��ия съста�� 
на запле��еля��ането и плътността�� �ле��елите са отчитани ��ъ�� фаза братене и 
изклася��ане на културите по количест��ено�те�ло��ния метод��

В Ю�оизточна Бъл�ария климатът е преходно�контитентален със средни 
�одишни ��алежи от 54� mm�� Зимата е сра��нително топла, пролетта е кратотрайна 
и хладна, лятото е �орещо и сухо, есента е продължителна и топла�� �осочените �осочените�осочените 
а�рометеороло�ични усло��ия създа��ат предпоста��ки за зимно поник��ане, ранно 
пролетно раз��итие и къснопролетен растеж на пле��елите��

Досто��ерността на разликите между плътността на запле��еля��ането при 
различните култури и сеитбени норми е устано��ена по Доспехо�� (��85)��
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р�зултАти и обсъжДАн�

А�рометеороло�ичните усло��ия �� �одините на проуч��ането са т��ърде различни,, 
като най��олямо значение за културите има количест��ото и разпределението 
на ��алежите (Фи�ура �)�� За стопанската �008/�00� ��� те са 405��8 mm�� �ролетния�� За стопанската �008/�00� ��� те са 405��8 mm�� �ролетниястопанската �008/�00� ��� те са 405��8 mm�� �ролетния/�00� ��� те са 405��8 mm�� �ролетния0� ��� те са 405��8 mm�� �ролетния ��� те са 405��8 mm�� �ролетния mm�� �ролетнияmm�� �ролетния 
��е�етационен период се характеризира с трайно засуша��ане�� За април�юни са 
паднали общо �8 mm, което е с �8% по�малко от мно�о�одишните данни за същия 
период�� За стопанската �00�/�0�0 ��� ��алежите са �78��7 mm, което е с 8���8% по��ече от 
климатичната норма�� �ериодично през ��е�етационния период са падали значителни�� �ериодично през ��е�етационния период са падали значителни 
��алежи: през октом��ри �� �����8, декем��ри �� �5���8, фе��руари �� �����7, юни �� ������, декем��ри �� �5���8, фе��руари �� �����7, юни �� ������ декем��ри �� �5���8, фе��руари �� �����7, юни �� ������, фе��руари �� �����7, юни �� ������ фе��руари �� �����7, юни �� ������ юни �� ������юни �� ������ 
и юли �� �54��4 mm�� �топанската �0�0/�0�� ��� се характеризира със сра��нително��4 mm�� �топанската �0�0/�0�� ��� се характеризира със сра��нителноmm�� �топанската �0�0/�0�� ��� се характеризира със сра��нително�� �топанската �0�0/�0�� ��� се характеризира със сра��нително �топанската �0�0/�0�� ��� се характеризира със сра��нително 
ра��номерни, но по�малки по количест��о ��алежи, както и с период на засуша��ане 
през фе��руари�март��
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Фигура 1. Разпределение на ��алежите, mmmm
Figure 1. 1. Rainfall distribution, mm

Фигура 2. Общ из�лед на опита
Figure 2 2�� ��perience general view��perience general view
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Запле��еля��ането �� опита е от смесен тип, като общото запле��еля��ане средно за опита е от смесен тип, като общото запле��еля��ане средно заопита е от смесен тип, като общото запле��еля��ане средно заа е от смесен тип, като общото запле��еля��ане средно за е от смесен тип, като общото запле��еля��ане средно за 
периода ��арира �� значителни �раници, �� за��исимост от културата и сеитбените норми 
(Фи�ура �)�� �ри оптималната сеитбена норма с най�ниско ни��о на запле��еля��ане 
е ръжта (�8 бр��/mm�), след��ано от тритикалето (�7 бр��/m(�7 бр��/mm�), пшеницата (40 бр��/m(40 бр��/mm�) и 
ечемика (54 бр��/m(54 бр��/mm�)�� � най���исока плътност на пле��елите е о��ес Мина (�8 бр��/m(�8 бр��/mm�) 
(Фи�ура �)��

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

100 125 150 175 100 125 150 175 100 125 150 175 100 125 150 175 100 125 150 175

g/
m

2

бр
/m

2

сеитбени норми (% от оптималните)

бр
/m

2

g/
m

2

Ечемик
Веслец

Пшеница
Енола

Ръж
Данковское

злоте 

Тритикале
Вихрен 

Овес
Мина

Фигура 3. Влияние на посевната норма върху заплевеляването 
на биологично отглежданите зърнено-жирни култури

Figure 3. Influence of sowing rates on the weed infestation on cereals in organic farming��

�ри по��иша��ане на сеитбените норми плътността на пле��елите се понижа��а�� 
�ри ечемика с у��елича��ане на оптималната норма на сеитба с �5% плътността 
на запле��еля��ането намаля��а почти д��а пъти (с 4�%) и оста��а приблизително на 
същото ни��о при след��ащите норми: при �50% �� �8 бр��, �75% �� �� бр�� �ухата маса 
на пле��елите намаля��а с д��а пъти от оптималната към ��5% и с още д��а пъти при 
�50%, т��е�� за зимния ечемик е достатъчно у��елича��ане с �5% на нормата на сеитба, 
оказ��аща ��лияе на степента на запле��еля��ане��

�ри пшеницата сорт Миряна количест��ото на пле��ели на m� е по�малко ��е по�малко �� 
сра��нение с ечемика, но сухата биомаса е по���исока�� �ра��ня��айки показателите, се 
��ижда, че добри резултати се пости�ат при у��елича��ане на сеитбената норма с 50% 
спрямо оптималната��

�ри ръжта и тритикалето запле��еля��ането при оптималната норма на сеитба 
оста��а незначително�� У��елича��ането на нормите не се отразя��а същест��ено ��ърху 
плътността и масата на пле��елите��

�ри пролетния �олозърнест о��ес запле��еля��ането е най�същест��ено�� �ри 
у��елича��ане на сеитбената норма с �5% почти не се променя степента на 
запле��еля��ане�� �ри нараст��ане на нормите с 50 и 75% запле��еля��ането намаля��а 
съот��етно с 4� и 5�%��

из�оДи

�ри биоло�ично от�леждане на културите, по��иша��ането на сеитбените норми 
способст��а за понижа��ане на запле��еля��ането�� �ри зимния ечемик оптималната 
норма може да се за��иши с �5%, а при пшеницата �� с 50%, като при то��а 
запле��еля��ането намаля��а почти д��а пъти��
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�ри ръжта и тритикалето запле��еля��ането е ниско и с у��елича��ането на 
посе��ните норми не се променя същест��ено��

�ри �олозърнестия о��ес степента на запле��еля��ане започ��а да намаля��а при 
у��елича��ане на сеитбените норми с 50 и 75%��
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