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Борбата с плевелите заема важно

звено в технологиите решения при

отглеждане на фуражните култури,

поради което хербицидите имат най-

голям дял от употребяваните

пестициди. Борбата с плевелите все

повече се превръща в

общоекологичен проблем, което

налага необходимостта от проучвания

към нови подходи и стратегии с цел

да се минимализира негативния ефект

и от прилагането на хербициди.



✔ Плевелни видове

✔ Вреда от плевелите

✔ Борба срещу плевелите

- Косвена, Пряка, Механична, Химична и Биологична   

✔ Изисквания към съвременните  хербициди

✔ Методи и техники на внасяне на хербицидите

✔ Възможности за борба с плевелите  при едногодишни и 

многогодишни  житни фуражни култури 

✔ Възможности за борба с плевелите  при едногодишни и 

многогодишни  бобови фуражни култури 

✔ Биологичен контрол на плевелите при някои фуражни  

култури



Биологични 
групи плевели

Късни 
пролетни

Коренищни

Кореновоиз
дънковиПаразитни

Двугодишни

Зимно-
пролетни



Вреда от плевелите

КосвенаПряка

Хранителни 
вещества

Неприятели и 
Болести

Влошават 
качеството на 
продукцията

Конкуренция о

Вода Светлина

Алелопатия

Затрудняват прибирането на 
продукцията и обработките 

на почвата

Увеличават 
разходите



Косвена 
борба с 

плевелите

• Предпазни мероприятия: Използване на сертифициран посевен материал, 
чисти от плевели семенна с висока кълняемост за да се гарантира бързо и 
дружно поникване на семената; Навременно прибиране на реколтата; 
Системно извършване на борба срещу плевелите в необработваемите 
площи и в близост до напоителните съоръжения, както и ограничаване 
попадането на семена в поливните води.

Пряка 
борба с 

плевелите

• Механични и физични методи: Засипване и провокиране на плевелни 
семена; Подрязване, засипване и изскубване на плевелни растения; 
Изтощаване на многогодишни плевели; Изсушаване и подлагане на ниски 
и високи температури на вегетативните органи за размножаване при 
многогодишните коренишни и  кореновоиздънкови плевелни видове; 
Плевене, косене; Мулчиране – биологичен и изкуствен мулч; 
Опламеняване

Химична 
борба

• Химическият метод за борба с плевелите датира от 1894 година, когато се 
открива хербицидното действие на редица соли. На съвременния  етап в 
практиката се използват над 5000 органични съединения с хербицидно
действие на базата на които се произвеждат хербицидите. 



Да са с висока

селективност, и да се 

използват при повече

култури без да 

предизвикват фитотксичен

ефект върху тях и с висока

ефикасност както срещу

едногодишни, така и 

многогодишни (едно и 

двусемеделни) плевелни

видове

Изисквания към съвременните  хербициди

Действие на хербицидите

да не се влияе от 

почвените и климатичните

условия по време и след 

приложението им. Да не се 

акумулират в почвата и 

растителната продукция. 

Да не токсични за човека, 

животните, рибите, 

почвената микрофлора и 

др. 

Кратка перзистентност

на хербицидите и 

висока сторост на 

разграждане до 

нефитотоксични

продукти. Слаби

странични въздей-ствия

и ограничена миграция 

на хербицидите в 

компонентите на 

агрофитоценозата



Методи и техники на внасяне на хербицидите:

o Наземно, авиационно пръскане

o Насочено пръскане

o Мазане с хербицидна мотика

o Ултраобемно

o Капсулирани хербициди

o Таблетки

o Хербигация – с поливни води

o Дронове и др.

Предимствa на хербицидите

Внасят се 

механизирано, 

бързо и лесно

в кратки 

срокове

Унищожават 

развитите

плевели, 

пониците и 

органите за 

вегетативно 

размножаване

Отпада ръчният

труд и се 

намаляват

механизираните

обработки на 

почвата

Позволява

смесването на 

два или повече

продукта за РЗ



При заплевеляване на обработваемите площи с многогодишни коренищни (балур

(Sorghum halepense (L) Pers.), троскот (Cynodon dactilon (L) Pers.) др.) и

кореновоиздънкови плевели (паламида (Cirsium arvense (L.) Scop.), поветица

(Convolvulus arvensis L.) и др.) борбата срещу тях се извежда още при

предшественика. В зависимост от степента на заплевеляване и конкретните

агроекологични условия, най-ефикасен е интегрирания подход, който съчетава

комплекс от различни мероприятия, методи и средства за борба срещу плевелите

комбиниран с прилагането на високо селективни и ефикасни хербициди.

Предварителна борба с многогодишните плевели



Механични и физични методи за унищожаване на поникналите плевели и

намиращите се в почвата семена и органи за вегетативно размножаване:

- - диференцирани обработки на почвата;

- - прилагане методи на изтощаване;

- - изсушаване;

- - подлагане на ниски температури на подземните органи за вегетативно

размножаване.

Многогодишните коренищни и кореновоиздънкови плевели се размножават

лесно по вегетативен начин и се разпространяват особено бързо, затова в площи

силно заплевелени с такива плевели не трябва да се използва почвообработваща

техника с режещи органи (фрези, дискови оръдия).



Химичната борба срещу плевелите има редица предимства в сравнение с

механичните и физични методи.

- - Хербицидите се използват в малки дози от активното вещество на единица площ.

- - Внасянето се извършва бързо и лесно в кратки срокове.

- - Плевелните видове се отстраняват своевременно от 7 до 21 след третирането.

- - Унищожава се надземната биомаса и кореновата система и/или коренищата на

наличните плевели.

- - Позволява процеса да се механизира, което дава възможност да се намали

разходът на труд от 50 до 80%.



Висока ефикасност се постига при съчетаване на диференцирани обработки на почвата

и прилагане на системни тотални хербициди за листно приложение в предшестващата

година и третиране на освободените производствени площи от предшественика. За целта

може да се използват тотални системни хербициди (глифозат) и/или в комбинация със

селективни, листни системни хербициди (МЦПА, 2,4 Д и др.) в зависимост от видовия състав

на плевелите, както и Сегадор (биологичен тор с контактен хербициден ефект) – 8-12%

разтвор. Трябва да се отбележи, че продуктът е с висока ефикасност (95-100%) срещу

двусемеделни и относително по-слаба (55-60%) при едносемеделните плевелни видове.

Активно вещество Хербицид Доза, ml/da Приложение

глифозат – 360 g/l РАУНДЪП КЛАСИК ПРО

НАСА 360 СЛ

400-1200 Бутонизация, цъфтеж и изкласяване

на многогодишните коренищни

плевелни видовеглифозат - 180 g/l + МЦПА 

– 180 g/l

ГЛИСОМПА ПЛЮС

ГАЛАКСИЯ МАКС

400-600

2,4 Д – 600 g/l ДИКОПУР Ф 

МАТОН 600 ЕК

120-200 До фази цъфтеж-бутонизация на 

широколистните плевелни видове и 

трети – пети лист на житните плевели***квизалафоп-Петил – 50 g/l ЛЕОПАРД 5 ЕК 

/НАВИГАТОР 5 ЕК

150

Водоразтворим P2О5

(25.5%) и Zn (0.20%)

Сегадор 8-10-12%

*** Сегадор е с висока ефикасност (95-100%) срещу двусемеделни и относително по-слаба (55-60%) при 

едносемеделните плевелни видове.



Основната обработка на почвата трябва да се извърши 2-4 седмици след

третирането, за да се осъществи транслокацията на хербицида от листата, до

коренищата на плевелите, за да се реализира максимален ефект от прилагането им.

При съчетаното прилагане на Глифозат 360 g/l (500 ml/da) с балурициди и

последващи обработки на почвата ефикасността срещу плевелите достига до 94%.

Ефикасността на хербицидитe може силно да се намали, ако след третиране на

площите настъпи ранно есенно застудяване или надземната плевелна биомаса е

отъпкана или окосена.



Възможности за борба с плевелите при 
едногодишни и многогодишни фуражни житни

култури

 

 

 



Едногодишни



Мутантна форма М-300/43 получена след

облъчване на семена с 300 Gy. Характеризира се с

добра облистеност и по-високо тегло на едно растение

преди изметляване. Откроява се с отличен темп на

отрастване и формиране на надземна биомаса.

Суданка (Sorghum sudanense (Piper) Stapf.) 

Местна популация характеризира се с добра

облистеност и по-високо тегло на едно растение преди

изметляване с отличен темп на отрастване и

формиране на надземна биомаса.

Техническо сорго (метла)

(Sorghum vulgare var. technicum [Körn.]) 



Многогодишни



Диплоиден сорт

ИФК Хармония

● Създаване на пасища 

● Озеленяване

● Участва като компонент в 

пакишни смески с бяла 

детелина или звездан

● Декоративни цели  с червена 

власатка

Пасищен райграс (Lolium perenne L.)

създаден в ИФК – Плевен,

сертифициран от Патентно

ведомство от 2010 г.

Растенията са с полуизправен

до изправен хабитус сравнително

устойчиви на полягане и с височина

в пълно изкласяване 47-57 cm.

Сортът е с голяма дълготрайност,

зимоустойчивост и толерантност

към засушаване и високи летни

температури.

Подходящ за:

Тетраплоиден сорт

Тетрани

● Пасишно

● Сенокосно

● Пасишно-сенокосно

● Декоративни 

● Спортно-технически тревостои

с висок процент почвено 

покритие

създаден в ИФК – Плевен,

сертифициран от Патентно

ведомство от 2017 г.

Растенията са с полуизправен

до междинен хабитус високи до 78

cm във фаза изкласяване сравни-

телно устойчив на полягане. Сортът

е екологично стабилен

(зимоустойчив и толерантен на

засушаване) и дълготраен

Подходящ за:

Тетраплоиден сорт

Тетрамис

● Пасишно

● Сенокосно

● Пасишно-сенокосно

● Декоративни цели с червена 

власатка

създаден в ИФК – Плевен,

сертифициран от Патентно

ведомство от 2017 г.

Растенията са с изправен хабитус

високи до 88 cm във фаза

изкласяване, устойчив на чести

коситби, паша и на полягане.

Сортът е екологично стабилен

(зимоустойчив и толерантен на

засушаване) и дълготраен

Подходящ за:



Създаден в ИФК и сертифициран от

Патентно ведомство от 2010 г. Растенията са

ксерофитни, многогодишни житни с дълбоко

развита коренова система с изправен хабитус,

устойчиви на полягане. Височината на

растенията достига до 80-90 cm във фаза

изкласяване. Отличава се с много голяма

дълготрайност над 10 години, висока зимо- и

сухоустойчивост, устойчивост на листни

болести и толерантност към високи летни

температури. Подходящ за сенокосно и

сенокосно-пасищно използване, създаване на

противоерозионни тревостои и поддържане на

ландшафта. Може да участва като компонент

на сенокосни смески с люцерна или еспарзета.

Пустинен житняк (Agropyron

desertorum (Fisch.) Schultes.)

сорт Морава

Създаден в ИФК и сертифициран от

Патентно ведомство от 2010 г. Растенията са

ксеромезофитни с изправен хабитус, устойчив

на полягане. Растенията са средно високи в

изкласяване са в диапазона 60-65 cm.

Отличава се с много голяма

дълготрайност над 10 години, висока

зимоустойчивост и сухоустойчивост,

устойчивост на листни болести и

толерантност към високи летни температури.

Подходящ е за създаване на пасища и

противоерозионни тревостои и поддържане на

ландшафта. Може да участва като компонент

на пасищни смески с бяла детелина или

звездан.

Гребенчат житняк (Agropyron

cristaum ( L.) Gaertn)

сорт Свежина



Фитосанитарното състояние на посева

Вида на едногодишните и многогодишни житни треви

Изборът на хербицид зависи от:

Видовия състав и степен на заплевеляване



Борба с плевелите при едногодишни житни треви

Наборът от хербициди за борба срещу плевелите при суданката и

техническото сорго (метла) у нас е ограничен, но наличните продукти на пазара

за растителна защита са с различен механизъм на действие и могат да се

прилагат в различни фази от развитието на културите..

В периода след сеитба, преди поникване на културата при висока

запасеност на почвата с плевелни семена могат да се използват хербициди за

почвено приложение, които унищожават плевелите в началните етапи от

развитието на културите. В тази фаза от развитието на суданката и

техническото сорго (метла) могат да се използват следните хербициди:



Пендиметалин селективен контактен хербицид с почвено и листно действие

за борба срещу едногодишни житни и широколистни плевелни видове.

Търговските формулировки Индипен 40СК, Ордаго СК, Пендиган 330 ЕК, Стомп

НОВ 330 ЕК и други които съдържат 330 g/l пендиметалин и могат да се прилагат

се в доза 200-300 ml/da. Стомп аква който съдържа 455 g/l пендиметалин и могат

да се прилагат се в доза 200-250 ml/da.

Уинг-П двукомпонентен хербицид за борба срещу едногодишни житни и

широколистни плевели. Съдържа 212,5 g/l Диметенамид-П и 250 g/l и

Пендиметалин. Контролира успешно едногодишни житни и Широколистни

плевели: Хербицидното действие и ефикасността на този продукт се запазва и

при наличие на по-малка почвена влага. Върху леки и песъчливи почви при

силно овлажняване след третиране на площите хербицидът може да

предизвика фитотоксичен ефект върху културата.



Поради висока запасеност на плевелни семена в орницата и силно изразената перио-

дичност при поникването им налага, използването на хербициди за вегетационно прило-

жение, които да са с доказана селективност към суданката и техническото сорго (метла).

Хербицид
Доза ml 

(g)/da
Ефективен срещу Суданка

Техническо

сорго (метла)

Аксиал 050 ЕК 80 Едногодишни житни в т. ч. див овес + +

Аксиал Едно 100,0
Едногодишни житни в т. ч. див овес и

широколистни плевели
+

Арат 20,0 Широколистни плевели + +

Аденго 465 СК 35,0
Едногодишни житни в т. ч. балур от семена и 

широколистни плевели

+

Биатлон 4Д 4,0
Едногодишни житни и някои многогодишни  

широколистни плевели

+ +

Буктрил универсал 80 Широколистни плевели + +

Дикопур Ф 120 Широколистни плевели + +

Камикс 560 СЕ 200 Едногодишни житни и широколистни плевели +

Корида 75 ВДГ 1,5 Едногодишни широколистни плевели + +

Лаудис OД 180 Едногодишни житни и широколистни плевели +

Лумакс 312 300,0 Едногодишни житни и широколистни плевели +



Борба с плевелите при многогодишни житни треви

Борбата с плевелите в годината на създаването на посева е от особено

значение, тъй като многогодишните житни треви се характеризират с много

бавен първоначален темп на отрастване, развитие и растеж. Най-добри

резултати се получават, когато хербицидите се внесат в началните етапи от

развитието на житните треви (от втори-трети лист до братене).

В годините на семепроизводство (следващите години 2, 3, 4, 5, … n)

житните треви притежават по-висока конкурентоспособност към плевелите,

независимо от това прилагането на хербициди с висока селективност трябва

да се извърши до настъпването на фаза вретенене. За целта може да се

използват следните хербициди .



Хербициди за вегетационно приложение, които да са с доказана селективност към

многогодишните житни треви.

Хербицид
Доза ml 

(g)/da
Ефективен срещу

Пасищен 

райграс
Житняк

Ежова 

главица

Аксиал едно 100.0 ml
Едногодишни житни, в т.ч. див овес и 

широколистни
+

Акурат 20ВГ 1.0 g Едногодишни широколистни +- + +

Aлай макс 2.0 g Едно- и многогодишни широколистни + + +

Арат 10.0 g Едно- и многогодишни широколистни + +

Базагран 480 СЛ 150.0 ml Едногодишни широколистни + + +

Дикопур Ф 120.0 ml Едно- и многогодишни широколистни + + +

Игъл 75 ВГ 1.2 g Едно- и многогодишни широколистни + + +

Камбио СЛ 125.0 ml Едно- и многогодишни широколистни + + +

Корида 75 ВДГ 1.5 g
Едногодишни и широко-листни в т.ч. слабо-

чувствителни на 2,4 Д
+ + +

Пасифика ВГ + 

Биопауър
35 + 70 ml Едногодишни житни и широколистни плевели +

Старане голд 100.0 ml
Многогодишни широколистни плевели в т.ч. 

слабочувствителни на 2,4 Д
+ + +



Използването на хербициди за

вегетационно приложение в

напреднали фази от фенологичното

развитие на суданката и

техническото сорго (метла) и

многогодишни житни треви в

условия на стрес (в следствие на

засушаване, преовлажняване,

липса на хранителни вещества и

др.) може да доведе до намаляване

ефикасността на продуктите и/или

да предизвикат много силен

фитотоксичен ефект.



Могат да се използват и други хербициди за борба срещу

плевелите при многогодишни житни фуражни треви и при

едногодишните - суданка и техническо сорго (метла) при условие, че

за тях има подробни указания за дозите и сроковете на приложение

от фирмите производители.



Възможности за борба с плевелите при 
едногодишни и многогодишни бобови

фуражни култури



ЕДНОГОДИШНИ ЗЪРНЕНО-

БОБОВИ ФУРАЖНИ 

КУЛТУРИ



Сорт Плевен 4 е създаден в ИФК и сертифициран от

Патентно ведомство през 1998 г. Растенията са средно високи

(80-120 cm) и добре облистени. Цветовете са бели.

Характеризира се със сравнително добра устойчивост към

икономически важните болести и неприятели. Предназначен е за

комбинирано използване - производство на зелена биомаса и на

зърно.

Пролетен фуражен грах (Pisum sativum L.)

Сорт Керпо е създаден в ИФК и сертифициран от Патентно

ведомство през 2010 г. Растенията са средно високи (60-80 cm)

и добре облистени. Характеризира се с по-къс вегетационен

период или ранозрелост и е подходящ за използване в

направление за зърно и за зелена маса. През 2010 г. сорт Керпо

е утвърден за стандарт по биологични и стопански качества в

страната.



Пролетен фий (Vicia sativa L.)

Сорт Темпо е създаден в ИФК и сертифициран от Патентно

ведомство през 2010 г. Растенията са средно високи и добре

облистени. Сортът е с добра продуктивност, ранозрял, устойчив

на полягане и с добра адаптивност. Подходящ е за използване в

направление за зърно и за зелена маса.



Хербициди за борба с плевелите при едногодишни бобови, 

приложени след сеитба, преди поникване на културите

Хербицид Доза ml (g)/da Ефективен срещу Грах Фий Соя

Стомп аква 250-300 Едногодишни житни и широколистни + + +

Уинг-П 250-350 Едногодишни житни и широколистни + +

Спектрум 140 Едногодишни житни и някои широколистни + + +

Гардоприм плюс 

голд 500 СК
400

Едногодишни житни и широколистни
+

Бузин 50-60 Широколистни и някои житни + +

Бисмарк КС 140-190 Едногодишни житни и широколистни + +

Дуал голд 960 ЕК 90-120
Едногодишни житни в т.ч. Балур от семе и 

някои широколистни
+ + +

Челинджъ 600 СК 300-400 + + +



Хербициди за вегетационно приложение при едногодишни бобови

фуражни култури

Хербицид
Доза ml 

(g)/da
Ефективен срещу Грах Фий Соя

Ажил 100 ЕК 250-300
Едногодишни и многогодишни житни житни в т.ч

балур от коренища
+ + +

Базагран 480 СЛ 200 Едногодишни широколистни + +

Екопарт турбо 15-20
Едногодишни и многогодишни житни и 

широколистни
+

Зетрола 100 ЕК 70-120
Едногодишни и многогодишни житни житни в т.ч

балур от коренища
+ + +

Клеранда +Деш 130+75 Едногодишни житни и широколистни +

Корум 120-190 Едногодишни житни и широколистни + +

Леопард 5ЕК 150-200
Едногодишни и многогодишни житни в т.ч балур от 

коренища
+ + +

Пантера 40ЕК 150

Едногодишни и многогодишни житни в т.ч балур от 

коренища + + +

Праксим 200-300
Широколистни плевели и някои едногодишни 

житни
+ +

Пулсар 40 50-90 Едногодишни житни и широколистни + +



МНОГОГОДИШНИ 

БОБОВИ ФУРАЖНИ 

КУЛТУРИ



Сорт Плевен 6 представлява синтетична попупулация създаден е в

ИФК и сертифициран от Патентно ведомство от 1998 г. Растенията са

изправени. Стъблата са среднодебели и добре облистени. Листата са

средноедри до едри, със зелена до тъмнозелена окраска. Средно

устойчив към патогените, причиняващи кореново гниене.

Обикновена люцерна (Medicago sativa L. ssp. sativa)

Сорт Дара е първият български иновативен сорт за интензивно

използване, създаден в ИФК и сертифициран от Патентно ведомство от

2004 г. Растенията са високи (до 111 cm), изправени и добре облистени.

При неполивни условия се получават до пет подрастта с годишен добив на

зелена маса до 10 t/da, а на сухо вещество над 2 t/da. При поливни

условия се получават до седем подраста. Притежава висок потенциал за

добив на семена. Характеризира се с интензивен есенен растеж. Отличава

с висока жизненост, дълготрайност и комплексна устойчивост на

фузариоза и люцернов семеяд. Подходящ е за конвенционално и

биологично (органично) производство.



Люцерната (Medicago sativa L. ssp. Sativa) е най-старата тревно-фуражна култура,

широко отглеждана у нас и в света. Реализирането на биологичния потенциал на

културата и дълготрайността й на използване, отглеждана по методите на

конвенционално или биологично (органична) земеделие зависи, основно от степента и

продължителността на заплевеляване. За регулиране на заплевеляването в

люцерновите тревостои борбата срещу тях трябва да се извежда съобразно

биологичните особености на културата.

1. Борба срещу инвазивни, многогодишни плевели в необработваеми площи;

2. Предварителна борба срещу многогодишните плевели (балур, паламида, троскот,

пирей и др.) в обработваемите площи;

3. Борба срещу плевелите в:

годината на създаване на посевите;

стари посеви (2, 3 и 4-та година);

4. Борба срещу срещу кускутата при люцерната, отглеждана по методите на органично

(биологично) земеделие.



Изборът и прилагането на хербициди с висока ефикасност срещу плевелите и

селективност към люцерната е от изключително значение за извеждане на борбата

срещу наличните плевелни видове в годината на създаване на посева.

В периода след сеитба, преди поникване на културата и при високата запасеност на

почвата с плевелни семена могат да се използват селективни хербициди за почвено

приложение, които унищожават плевелите в началните етапи от развитието им в

критичната фаза от развитието на люцерната „сеитба – поникване“.“



Пендиметалин селективен контактен хербицид с почвено и листно действие за борба

срещу едногодишни житни и широколистни плевелни видове. Търговските формулировки

Индипен 40СК, Ордаго СК, Пендиган 330 ЕК, Стомп НОВ 330 ЕК и други които съдържат 330 g/l

пендиметалин и могат да се прилагат се в доза 200-300 ml/da. Стомп аква който съдържа 455 g/l

пендиметалин и могат да се прилагат се в доза 200-250 ml/da.

Дуал голд 960 ЕК е хербицид за борба срещу едногодишни житни и някои широколистни

плевели. Съдържа 960 g/l s-метолахлор. Прилага след сеитба преди поникване на люцерната в

доза 150 ml/da, а при условия на почвено засушаване с плитко инкорпориране. Прилагане на по-

високи дози от регистрираната за търговския продукт Дуал голд 960 ЕК предизвиква

фитотоксичен ефект и води до разреждане на посева.

Пледж 50 ВП еднокомпонентен хербицид за почвено приложение за борба срещу някои

едногодишни житни и широколистни плевели. Съдържа 500 g/kg флумеоксазин. Прилага се в

доза 5-6 g/da. Хербицидното действие и ефикасността на този продукт се запазва и при наличие

на по-малка почвена влага. Върху леки и песъчливи почви при силно овлажняване след

третиране на площите хербицидът може да предизвика фитотоксичен ефект върху културата.



Поради висока запасеност на плевелни семена в орницата и силно изразената

периодичност при поникването им налага, използването на хербициди за

вегетационно приложение в годината на създаване посева, които да са с

доказана селективност към люцерната.

Хербицид Доза ml (g)/da Ефективен срещу

Ажил 100 ЕК 250-300
Едногодишни и многогодишни житни житни в т.ч балур от 

коренища

Екопарт Турбо ** 40 Едногодишни и многогодишни житни и широколистни

Клеранда +Деш 130+75 Едногодишни житни и широколистни

Корум 120-190 Едногодишни житни и широколистни

Леопард 5ЕК 150-200 Едногодишни и многогодишни житни в т.ч балур от коренища

Пантера 40ЕК 150
Едногодишни и многогодишни житни в т.ч балур от коренища

Пулсар 40 120 Едногодишни житни и широколистни

**Прилага се 3-4 дни след окосяване на първия подраст на люцерната



Борба срещу плевелите в стари посеви (2, 3 и 4-та година)

Реализирането на биологичния потенциал на люцерната и дълготрайността на
използване на посевите са в пряка зависимост от степента на заплевеляването.

Хербицид Доза ml (g)/da Ефективен срещу

Ажил 100 ЕК 250-300
Едногодишни и многогодишни житни житни в т.ч балур от 

коренища

Екопарт Турбо ** 40 Едногодишни и многогодишни житни и широколистни

Зенкор 600 СК** 90 Едногодишни житни и широколистни

Клеранда +Деш 130+75 Едногодишни житни и широколистни

Корум 125 Едногодишни житни и широколистни

Леопард 5ЕК 150-200 Едногодишни и многогодишни житни в т.ч балур от коренища

Пантера 40ЕК 150 Едногодишни и многогодишни житни в т.ч балур от коренища

Пулсар 40 50 Едногодишни житни и широколистни

**Прилага се в стари посеви в извънвегетационния период на люцерната



Търговски формулировки и срокове за внасяне на 
хербициди при люцерната за борба срещу плевелите

Търговски продукт
Срокове на приложение

ССПП ИВ ВЕГ СПО ПРС

Стомп аква x

Пледж 50 ВП x

Дуал Голд 960 ЕК x

Корум х

Зенкор 600 СК x х

Базагран 480 СЛ x

Пулсар 40 x

Клеранда + Деш x

Корум х

Пантера 40 ЕК x

Ажил 100 ЕК x

Леопард 5ЕК х

Екопарт Турбо x х

Сегадор + Меламиел х х х х

Легенда: ССПП – след сеитба, преди поникване; ИВ – извънвегетационно; ВЕГ – вегетационно „втори-четвърти трилистник“; СПО

– след окосяване на първи подраст на люцерната; ПРС – преди реколтиране за семена.



БОРБА СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИТЕ ПРИ 

ЛЮЦЕРНАТА ОТГЛЕЖДАНА ПО 

МЕТОДИТЕ НА БИОЛОГИЧНО

(ОРГАНИЧНО) ЗЕМЕДЕЛИЕ



Иновативна технология в съвременното биологично (органично) земеделие е

използването на естествени хидроксифосфати, органични киселини и соли

биологично-ативни вещества които се отличават с бърз инициален хербициден

ефект. Търговски продукти на такива активни субстанци (бази) са:

Сегадор (биологичен тор с тотален хербициден ефект с листно, контактно

действие за борба срещу плевелите) представлява комплекс от естествен

хидроксифосфат (водоразтворим 25.5% Фосфор (P2O5), и 0.20% цинк (Zn) под

формата на емулсия и естествени повърхностно активни вещества (детергенти),

произведен от IASA Испания;

Боракс (натриев тетраборат) е борно съединение минерал и сол на борната

киселина. Обикновено под боракс се приема октахидратната форма на

съединението. Бораксът е открит за първи път в пресъхналите езерни корита в

Тибет.



Ефикастост при паламида три 

дни след третиране със 

Сегадор 5.0% с Меламиел 40 

ml/da

Ефикастост при едногодшни и 

многогодишни житни плевели три дни 

след третиране със Сегадор с 

Меламиел 40 ml/da



Търговската формолировка може да се прилага за борба срещу

кускутата при люцерната, както в годината на създаване, така и стари

семепроизводни посеви



За борба с кускутата, когато заразата с паразита е на петна (огнища)

внасянето на Сегадор или Боракс трябва да се извърши насочено

(точково), а в случаи на повсеместно нападение да се извърши, слято

пръскане, самостоятелно или в комбинация с прилепител Меламиел или

Силвет Л-77 в годината на създаване на посева съответно в доза 5.0% +

40 ml/da и 0.4% при приложение на Боракс във фаза трети-четвърти

трилистник и във бутонизация в годината на семеобразуване на

люцерната. Във фенофаза узряване на бобовите (75-80 % жълти и

кафяви бобове) и наличие на вторичен подраст Сегадор приложен

самостоятелно (12.0% разтвор) или с прилепител Меламиел (40 ml/da)

може да се използва като десикант в семепроизводни посеви на люцерна.



Люцерна преди третиране в

годината на създаване на посева

7 DAT със Сегадор 5.0% и

Меламиел 40 ml/da

20 DAT със Сегадор 5.0% и

Меламиел 40 ml/da

40 DAT със Сегадор 5.0% и

Меламиел 40 ml/da



В условия на засушаване и посеви в

не добро фитосанитарно състояние

(нападение от болести и неприятели) е

необходимо върху заразените места с

кускута да се извърши покосяване, а

биомаса на люцерната да се изнесе,

след което (до 2-3 дни) да се извърши

пръскане с 5.0-8.0% разтвор на Сегадор

и Меламиел в доза 40 ml/da. След

прилагане на Сегадор, самостоятелно и

в комбинация с Меламиел в посочените

дози и фази на приложение,

люцерновите посеви са с висока

възстановителна способност (от 80.0 до

95.0%), а ефикасността на продукта за

борба срещу кускутата е 100.0%.



Благодаря за вниманието!


